


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ 

МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫ

«ТАРИХИ БЕЛЕСТЕР: КЕҢЕСТІК ҰЛТТЫҚ-
МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫСТАН ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТКЕ ДЕЙІН»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ОНЛАЙН- 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ

19-20 тамыз 2020 жыл

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ: ОТ СОВЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНО -
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 

НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА»

19-20 августа 2020 года

Нұр-Сұлтан, 2020



ӘОЖ 94(063)
КБЖ 63.3 
Т20

«Тарихи белестер: кеңестік ұлттық-мемлекеттік құрылыстан тәуелсіз 
мемлекетке дейін». ҚазАКСР-ның 100 жылдығына арналған ғылыми-теориялық 
онлайн-конференциясының материалдары (19-20 тамыз 2020 жыл) / Е.А. Әбілдің  
редакциясымен. – Нұр-Сұлтан: Мемлекет тарихы институты, 2020. - 104 бет.

«Исторические вехи: от советского национально-государственного стро-
ительства до независимого Казахстана». Материалы научно-теоретической 
онлайн-конференции, посвященной 100-летию КазАССР (19-20 августа 2020 года) /  
Под редакцией Е.А. Абиль. – Нур-Султан: Институт истории государства, 2020. -  
104 стр.

ISBN 978-601-332-555-2

Жинаққа Қырғыз (Қазақ) Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасы-
ның құрылғанына 100 жыл толуына арналған ғылыми мақалалар енгізілді.

В сборник включены научные статьи, посвященные 100-летию образования Кир-
гизской (Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики.

ӘОЖ 94(063)
КБЖ 63.3 
Т20

© Мемлекет тарихы институты, 2020
© Институт истории государства, 2020



Бас редактор:
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ғылым комитеті Мемлекет тарихы институтының директоры,
тарих ғылымдарының докторы, профессор Е.А. Әбіл

Главный редактор:
Директор Института истории государства Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан,
доктор исторических наук, профессор Абиль Е.А.

Редакциялық алқа:
Редакционная коллегия:

Б.Г. Аяган
А.Н. Кашкимбаев
А.Ж. Габдуллина
Г.М. Карасаев
Ж.Н. Калиев
К.М. Ерімбетова

Т.ғ.д., профессор Е.А. Әбілдің жалпы редакциясымен
Под общей редакцией д.и.н., профессора Абиль Е.А. 

Жауапты редакторлар
Ответственные редакторы

Ғ.М. Қарасаев, М.Ш. Калиева, Қ.М. Ерімбетова

Құрастырушылар:
Составители:

Қ.М. Ерімбетова,  Б.Ш. Ыдырысов 



Біз – халқымыздың тәуелсіздік жолындағы сан ғасырлық арман-тілегіне қол 
жеткізген ұрпақпыз. Келер жылы тәуелсіздігімізге 30 жыл болады. Бұл мерейлі 
дата – Егемен еліміз үшін аса маңызды меже. Бұл – жаңа тарихи кезеңнің басы. 
Бізге мемлекеттің болашағы үшін зор жауапкершілік жүктеліп отыр. Бірлігіміз  
бен ынтымағымыз мығым болса, барлық қиындықты жеңіп, мақ сатымызға 
жетеміз. Бұл біздің қолымыздан келеді. Мен бұған кәміл сенемін. Еліміз әрқашан 
аман болсын!

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» 

Қазақстан халқына Жолдауынан 

Мы – поколение, воплотившее многолетние мечты и чаяния нашего народа  
о Независимости. Следующий год – год 30-летия Независимости. Эта юбилейная 
дата – важная веха для суверенного Казахстана. Это начало нового историческо-
го периода. На нас лежит огромная ответственность за будущее государства.  
В единстве и согласии мы преодолеем все вызовы и достигнем всех поставлен-
ных целей. Твердо убежден, что нам это по плечу. Пусть в нашей стране всегда  
царит мир!

Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий»



СОДЕРЖАНИЕ

Алғы сөз ............................................................................................................................8

Предисловие ...................................................................................................................10

І СЕССИЯ .......................................................................................................................12

Абиль Еркин Аманжолович,
Роль лидеров Алаш в конституционной эволюции Казахстана .................................12

Кабульдинов Зиябек Ермуханович,
Основные проблемы Казахской автономии и первые ее шаги ...................................17

Қарасаев Ғани Мұқашұлы,
Қазақстандағы кеңес үкіметі қызметінің алғашқы кезеңінің жекелеген тарихынан .....
...........................................................................................................................................24

Бекмагамбетова Майсара Жауғаштықызы,
Бекмагамбетов Руслан Кабдугалиевич,  
Регионы в работе Учредительного съезда Советов КАССР (на примере 
Тургайской делегации) ...................................................................................................35

Аяған Бүркітбай Ғелманұлы,
Ұлы Абай және қоғамдық сана ......................................................................................41

Ауанасова Алима Мусировна, 
Нурпеисов Еркеш Калиевич, 
Исторические условия провозглашения Казахской автономной 
социалистической советской республики .....................................................................43

Ілиясова Күлпаш Мырзамұратқызы,
Советтік жүйедегі Қазақ автономиясы .........................................................................48

ІІ-СЕКЦИЯ ....................................................................................................................55

Әминов Талғатбек Махметұлы,
Қазақ (Қырғыз) автономиялық кеңестік социалистік республикасының 
құрылғанына 100 жыл ....................................................................................................55

Дүйсен Сейітқали Жақияұлы,
Қазақ АКСР-і кеңестерінің құрылтай жиналысы. «Ақ жол» газеті ...........................59

Шериязданов Бауыржан Рахимгалиевич,
Основные политические и исторические значение образования Казахской 
(Киргизской) АССР .........................................................................................................63



Қарасаев Ғани Мұқашұлы,
Азамат соғысы жылдарындағы Қазақстанда атқарылған экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени шаралар тарихынан (1918 жылдың ортасынан 1920 жылдың 
басына дейін) ...................................................................................................................70

Ерімбетова Құндызай Мырзашқызы,
Қазақ АКСР: мәдени дамудың алғашқы бағыттары («Шолпан» журналы 
материалдары бойынша) ................................................................................................76

Аканов Куаныш Газизович,
Документы архивов Оренбурга как источник по истории формирования 
Казахской АССР ..............................................................................................................81

Дүйсен Сейітқали Жахияұлы,
Нығмет Нұрмақов – мемлекет қайраткері ....................................................................84

Калиева Марал Шатулаевна,
Программа «Рухани жаңғыру» в контексте современного развития Казахстана 
в глобальном мире ..........................................................................................................92

ҚОРЫТЫНДЫ ..............................................................................................................96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................98

Қазақ (Қырғыз) АКСР-нің құрылуының 100 жылдығына 100 арналған 
ғылыми-теориялық онлайн-конференциясының қарары ..........................................100

Резолюция научно-теоретической онлайн-конференции, посвященной 
100-летию образования Казахской АССР ...................................................................102



8

АЛҒЫ СӨЗ

Мемлекет тарихы институты ұжымының бастамасымен Автономиялы Қазақ 
Социалистік Кеңестік Республикасының құрылуының 100 жылдығы аясында   
«ТАРИХИ БЕЛЕСТЕР: КЕҢЕСТІК ҰЛТТЫҚ-МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫ-
ЛЫСТАН ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТКЕ ДЕЙІН» («ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ВЕХИ: ОТ СОВЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДО НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА») атты ғылыми-
теориялық онлайн-конференциясы өткізілді. Ғылыми шара бойынша 2020 жылдың  
19-20 тамызы күндері 13 баяндама тыңдалды. Конференция жұмысына  
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Л.Н. Гумилев атын-
дағы ЕҰУ және А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Аймақтық университетінің 
зерттеуші-ғалымдары мен ізденушілері қатысты.

ҚР БҒМ Мемлекет тарихы институты ү.ж. 19-20 тамызында Қазақ АКСР-інің 
құрылғанына 100 толуына орай онлайн-конференция өткізді. Бағдарлама бойын-
ша келесідей мәселелер талқыланды: Қазақ АКСР Құрылтай съезі  тарихынан; 
Қазақ АКСР-інің құрылуы және оның тарихи маңызы, зерттелуі; Мемлекеттілікті 
қалыптастырудағы және жаңғыртудағы тарихи шешімдер /Қазақ АКСР-ынан 
Қазақстан Республикасына дейін/; Н.Ә. Назарбаев және Тәуелсіздік дәуірі; Бүгінгі 
әлем және Қазақстан халқының рухани жаңғыруы.

19 тамыз күні  I - Сессия. Конференцияға қатысушы зерттеуші-ғалымдар  
қауымы Қазақ даласындағы мемлекеттіліктің ұлттық құрылымының ерекшелігі, 
ХХ ғасырдың басындағы оны қалпына келтіру бастамалары аясында Алаш 
көшбасыларының мәдени-саяси көшбасшылығы, Қазақстанның конституциялық  
даму эволюциясындағы рөлі, Қазақ автономиясының құрылуының құқықтық 
аспектілері мен Республика аймағында өткізілген Құрылтай съездерінің тарихи 
маңызы, Қазақ Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасы жарияланған 
кезеңдегі тарихи жағдайлар және қазақ қоғамындағы кеңестік жаңғырту қағи-
даларының алғышарттарына жан-жақты баяндалды.

20 тамыз күні II - Сессия. Конференцияға қатысушы зерттеуші-ғалымдар  
қауымы Қазақстан тарихында 1920-1936 жылдар аралығындағы Кеңестік авто-
номиялық дәуірдің өзіндік ерекшелігі болғанын атап өтті:  Қазревком және оның 
жер-жерлердегі органдары қазақ өңірлерін біріктіру, қазақ даласында Кеңестер 
ұйымдастыру, кеңес құрылысына бейтарап қарайтын ұлттық зиялы қауым 
өкілдерін тарту жұмыстарының маңызы сараланды. Қазақ АКСР-інің құрылуы, 
кеңес өкіметінің алғашқы әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің қоғамдық- 
саяси өмірге әсері айқындалды. Қазақ автономиясының құрылуы мен қалыпта-
суына қатысты РФ Орынбор облыстық Мемлекеттік архиві мен Орынбор қоғам- 
дық-саяси тарихы архивының (Р-454; Р.-1; 7931; 208 және басқа да қорының)  
тарихи құжаттардың өзектілігі талданды. Сол сияқты Қазақстанның тәуелсіздік 
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дәуірі мен  Қазақ АКСР-ының құрылуы және алғашқы рухани-мәдени жаңғыру 
бағыттарының сабақтастығы, жаһандық әлемдегі Қазақстанның қазіргі заманғы  
дамуы аясындағы «Рухани жаңғыру» стратегиясы сараланды.

Конференция жұмысы барысында Қарар жобасы қабылданды.

Еркін Әбіл, 
ҚР БҒМ Мемлекет тарихы институтының директоры, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор
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ПРЕДИСЛОВИЕ

19-20 августа 2020 года в Институте истории государства состоялась научно-
теоретическая онлайн-конференция по теме «ТАРИХИ БЕЛЕСТЕР: КЕҢЕСТІК 
ҰЛТТЫҚ-МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫСТАН ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТКЕ 
ДЕЙІН» («ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ: ОТ СОВЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДО НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХ-
СТАНА»), посвященная 100-летию образования Казахской Автономной Советской 
Социалистической Республики. В научном форуме приняли участие ученые и иссле-
дователи Института истории государства КН МОН РК, Института истории и этно-
логии им. Ч.Ч. Валиханова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Костанайского регионального 
университета имени А.Байтурсынова.  

В ходе работы онлайн-конференции были представлены 13 докладов по та-
ким актуальным направлениям исследования, как история Учредительного съезда  
Советов КазАССР; историческое значение образования КазАССР, становления и 
модернизации государственности (от Казахской АССР до Республики Казахстан);  
Н.А. Назарбаев и эпоха Независимости; Программа «Рухани жаңғыру» и Казахстан 
в современном глобальном мире. 

19 августа – I Сессия. Состоялся всесторонний научный обмен мнениями.  
Исследователи раскрыли роль лидеров Алаш в конституционной эволюции  
Казахстана; исторические условия провозглашения и правовые аспекты образо- 
вания Казахской автономии; инициативы Казахской АССР по восстановлению на-
циональной структуры государственности; отметили работу Учредительного съезда 
Советов КазАССР.  

20 августа – II Сессия. Участники онлайн-конференции рассмотрели исто-
рические аспекты развития Казахской автономии в 1920-1936 годы, характерные 
черты и особенности деятельности Казревкома по объединению казахских земель, 
организации Советов в Казахском крае. Исследователи обозначили важность доку-
ментов из фондов Государственного архива Оренбургской области и Оренбургско-
го государственного архива социально-политической истории (фонды Р-454; Р.-1;  
7931; 208 и др.) по истории образования Казахской АССР и социокультурному  
развитию общества. Большое внимание уделено Программе «Рухани жаңғыру», 
модернизации общественного сознания в контексте современного развития неза-
висимого Казахстана.  

Участники онлайн-конференции приняли Проект резолюции.

Абиль Еркин, 
директор Института истории государства КН МОН РК, 
доктор исторических наук, профессор
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І СЕССИЯ

РОЛЬ ЛИДЕРОВ АЛАШ В КОНСТИТУЦИОННОЙ
ЭВОЛЮЦИИ КАЗАХСТАНА

Абиль Еркин Аманжолович,
Директор Института истории государства МОН РК, 

доктор исторических наук, профессор

100-летний юбилей казахской советской автономии высветил целый ряд  
проблем в состоянии исторической памяти казахстанского общества, что нераз-
рывно связано как с общественно-политическими процессами, происходящими 
в последние годы, так и состоянием исторической науки современного Казахста-
на. Недостаточная популяризация научно-исторического знания вкупе с деятель-
ностью политически ангажированных авторов приводят к распространению в обще-
стве упрощенных схем исторического процесса, не учитывающих всего комплекса 
социально-экономических и этнокультурных причин процессов государственного 
строительства на территории бывшей Российской империи.

Так, в последние годы начала набирать обороты компания апологии поли- 
тики большевиков и лично В.Ленина в процессах формирования казахской государ-
ственности. Это связано с активизацией партии КНПК в преддверии нового элек-
торального цикла, влиянием российского информационного пространства с его 
тенденцией возвеличивания имперского (в том числе советского) прошлого и пробле-
мами в социально-экономическом развитии, вызывающими у части казахстанского  
общества симпатии к вульгарно-коммунистическим идеям и ностальгии по совет-
скому прошлому [1, 2]. Б.Асанов, полностью игнорируя роль движения «Алаш», в 
частности заявляет, что «Ульянова-Ленина … я отношу … к числу отцов – основате-
лей казахской государственности в новейшей истории, наряду с премьер-министром 
правительства Туркестанской автономии Мухамеджаном Тынышпаевым, и  
Нурсултаном Назарбаевым» [3]. 

В то же время, в российской научной литературе стали появляться публика-
ции, скептически воспринимающие степень развития общественных отношений на  
окраинах, сводящие все политические события первой трети 20 века в казахских 
степях к межклановой борьбе. А.Сушко прямо заявляет, что  «участие отдельных 
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представителей киргизской (казахской - Е.А.) интеллигенции в гражданской войне 
на стороне «белых» или «красных» было обусловлено не их классовой принад-
лежностью, а местом, которое занимал их род в родовой иерархии киргизского  
(казахского – Е.А.) социума» [4, с.336]. 

Анализируя политическую деятельность М.Тунганчина, С.Сычев делает вывод 
о том, что установление Советской власти в Казахстане шло «феодально-родовыми 
методами» вследствие отсутствия «в среде киргизской (казахской - Е.А.) интел-
лигенции людей способных к руководящей административной работе» [5, с.49].  
Неудивительно, что эти авторы возрождают давно забытый в научной среде архаиче-
ский этноним «киргиз» и даже «киргиз-кайсак» в отношении казахов.

Между тем, в науке накоплен достаточный эмпирический материал и есть 
достаточно интересные исследования, всесторонне освещающие все аспекты  
строительства национальной автономии на территории Казахстана и роль в этом 
процессе различных политических сил. Достаточно отметить работы К.Нурпеисова 
[6], М.Койгелдиева [7], Д.Аманжоловой [8,9], целого ряда других исследователей 
[10-12].

Безусловно, роль родовых отношений во внутриполитических отношениях 
в казахской степи отрицать нельзя, но, как справедливо заметил Э.Шац, усиление 
родоплеменной борьбы в значительной мере было результатом политики россий-
ской колониальной администрации [13]. При этом, нет сомнений в том, что при  
господстве в казахском обществе традиционализма, элита была достаточно модер-
низирована и стремилась к построению современного общества, действуя в рус-
ле модернистских концепций политических элит тюркоязычных этносов бывшей  
Российской Империи [14, с.275-276].

Не подлежит никакому сомнению, что союз большевиков и Алаш был ситуа-
тивным, вынужденным с обеих сторон, вызванных самим ходом внутрироссий-
ской политической борьбы, в результате, казахи, сильно зависевшие от соотноше-
ния сил между красными и белыми, в конце концов, были включены в советское  
государство [10, с.387]. Однако, не стоит преувеличивать роль Ленина и большеви-
ков в процессе образования казахской автономии и определения ее границ. 

Руководство Советской России, разочарованное провалом «мировой револю-
ции» в Европе, решила переориентировать революционную пропаганду на Вос-
ток, где в Турции, Иране, Китае и Индии набирали силу освободительные движе-
ния. На II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 
в ноябре 1919 года В.Ленин призвал превратить мировую социалистическую ре-
волюцию «пролетариев против буржуазии» в революцию антиколониальную,  
«всех угнетенных народов против мирового империализма». Именно эта страте-
гическая цель побудила большевиков пойти на создание этнических автономий в 
России, которые должны были стать прообразом советских государств на Востоке.  
На первых порах, осознавая слабость коммунистической идеи в регионе и отсут-
ствие настоящих идейных большевиков, власть шла на сотрудничество с любы-
ми достаточно образованными представителями местной интеллигенции, львиная  
доля которых была из лагеря Алаш. 
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Провозглашение Казахской автономии Алаш непосредственно повлияло на ре-
шение Москвы о создании казахской автономии на советских принципах. Извест-
но, что нарком по делам национальностей И.Сталин в апреле 1918 года считал воз-
можным признать решения Второго Всеказахского съезда в обмен на признание  
власти СНК в центре и Советов на местах [9, с.197]. По сути, работу по подготов-
ке провозглашения советской автономии были начаты Алаш-Ордой, национальным 
правительством Алаш. 

Выбор большевиков в качестве союзника был вызван нежеланием руководства 
антибольшевистской коалиции признавать права казахов на политическое самоо-
пределение. Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), претендовавший 
на осуществление функций всероссийского правительства, в принципе призна-
вал казахскую автономию, в отличие от Временного Сибирского правительства,  
упорно отрицавшего саму возможность осуществления национально-территориальной 
автономии казахов. 25 сентября 1918 года Комуч принял Декларацию об Алаш-Орде, 
по которой разграничивались полномочия центра (Комуч) и автономии.

В сформированном в конце сентября 1918 года на Государственном совещании 
в Уфе Временном Всероссийском правительстве (Директории) должности мини-
стров получили в большинстве случаев члены временного Сибирского правитель-
ства, что отразилось на отношениях с Алаш. Юридическое совещание при Дирек-
тории 4 ноября 1918 года специальным указом объявило об упразднении автономии  
Алаш и введении должности Главуполномоченного по управлению Алашем с ши-
рокими полномочиями. Центральные и местные органы Алаш-Орды не согласились  
с таким решением и продолжали осуществлять властные функции, однако ситуация 
с каждым месяцем становилась все более неблагоприятной.

18 ноября 1918 года в Омске произошел военный переворот и вся полнота вла-
сти была передана Верховному Правителю - адмиралу А.В. Колчаку. Новое руко-
водство антибольшевистской коалиции выступило категорически против казахской 
автономии, стремясь к реставрации дофевральских порядков. В изменившихся  
условиях лидеры Алаш-Орды возобновили переговоры с Москвой о признании  
советской власти в обмен на провозглашение национально-территориальной авто-
номии.

Фактически, в процессе длительных и тяжелых переговоров А.Байтурсынова, 
А.Ермекова и других лидеров Алаш с руководством Советской России и, что  
немаловажно в условиях Гражданской войны, с местными лидерами большевиков, 
удалось отстоять территорию Казахской автономии, определенную еще Вторым  
Всеказахским съездом в декабре 1917 года. Общеизвестна дискуссия об определе-
нии столицы будущей автономии и позиция в этом вопросе оренбургских комму-
нистов и лидеров Алаш [15, с.117-118]. Более серьезным был вопрос определе-
ния границ, причем вопрос этот был в основном решен еще на этапе обсуждения  
на совещании в Наркомнаце 9-10 августа под председательством А.Каменского 
и принципиальное согласие на объединение всех территорий, населенных казаха-
ми в составе национальной автономии  было только подтверждено на совещании  
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12 августа на совещании под председательством В.Ленина [15, с.134]. Уже в тече-
ние следующих двух – трех лет бывшие сторонники Алаш, вошедшие в партийные 
и советские органы, начали борьбу за превращение Казахстана в самостоятельную 
республику с непосредственным вхождением в СССР.

Таким образом, провозглашение автономии и утверждение границ нельзя вос-
принимать как некий подарок казахскому народу со стороны партии большевиков 
и ее лидеров во главе с В.Лениным, точно также, как реорганизация в союзную ре-
спублику в 1936 году не является «подарком» со стороны И.Сталина. Это скорее 
результат компромиссной политики, последовательной позиции лидеров Алаш,  
для которых главной целью были не принципы организации власти и социально-
экономические аспекты обустройства края, а сам факт юридического закрепления 
суверенитета автономии и ее границ. 

Можно сказать, что лидеры Алаш пожертвовали своими либерально-демо-
кратическими убеждениями, а многие из них и жизнью, для реализации проекта  
казахского национального суверенного государства.

Провозглашение Казахской советской автономии 26 августа 1920 года долж-
но рассматриваться как ступень, этап конституционной эволюции Казахстана, на-
чатый с провозглашения в 1917 году автономии Алаш. Деятельность Алаш-Орды 
показала популярность идей автономизма среди казахского населения, поэтому  
советская власть также была вынуждена поддержать идею создания автономии, но на-
полнила ее несколько иным смыслом, нежели либеральные демократы партии Алаш. 
Однако противопоставлять Автономию Алаш и КАССР ни в коем случае нельзя.

В нашем понимании конституционная эволюция Казахстана состоит из четы-
рех последовательных этапов, каждый из которых послужил базой для последую-
щего, подготовив необходимую правовую базу для дальнейшего качественного 
изменения:

1. Провозглашение Автономии Алаш (1917 г.), заложившее формально-
юридическую и идеологическую основу автономизма, базирующуюся на идее наци-
ональной самостоятельности, территориального единства казахов, прагматического 
отношения к политическим практикам.

2. Провозглашение КАССР в составе РСФСР (1920 г.), официально закрепив-
шее юридический статус и территорию современного Казахстана (учитывая измене-
ния в ходе ликвидации Советского Туркестана). Уже в рамках КАССР проводилась  
работа по изменению статуса республики в союзную.

3. Провозглашение КССР в составе СССР (1936 г.), официально закрепившее 
первичный государственный суверенитет Казахстана, который «добровольно объ-
единялся» с другими равноправными республиками в СССР. Казахстан получил 
статус суверенного государства и право выхода из Союза (ст.17 Конституции ССР  
1936 года). Конечно, эти нормы были формальными и реализовать их было невоз-
можно, однако закрепление их де-юре стало огромным шагом на пути становления 
государственности.
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4. Провозглашение Республики Казахстан (1991 г.), ставшее возможным  
в результате использования формальных прав, закрепленных Конституциями  
1936, 1977 годов и Декларацией о государственном суверенитете Казахской Совет-
ской Социалистической Республики 1990 года.

Два первых этапа конституционной эволюции Казахстана непосредствен-
но связаны с деятельностью лидеров движения Алаш. Важнейшим результатом 
политико-правового развития Казахстана после Октябрьской революции стало про-
возглашение автономии, вначале демократической, а затем и советской. При всех 
издержках и недостатках советской формы государственности факт юридического  
закрепления границ республики и признание национально-территориальной авто-
номии заложили основу конституционной эволюции Казахстана вначале в рамках 
РСФСР, а затем и в качестве самостоятельного субъекта СССР. 
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директор ИИЭ им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК,

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК

После победы над силами внутренней контрреволюции и иностранной интер-
венции в РСФСР создались весьма благоприятные условия для перехода к мир-
ному хозяйственному строительству. Молодое советское государство вступало в 
новую полосу развития – в период восстановления народного хозяйства и дости-
жения довоенного уровня. Гражданская война ясно и четко показала большеви-
кам, что необходимо считаться с идеей национальной государственности народов  
для бывших колониальных окраин, в том числе и для казахского народа, пережив-
шего в 1916 году череду жестокого подавления восстания регулярными войсками 
и казачьими соединениями [1]. Советское правительство начало подготовитель-
ную работу по образованию Казахской автономной республики и этот процесс ис-
ходил «сверху». 10 июля 1919 г. руководитель РСФСР В.И. Ленин подписал декрет  
«О революционном Комитете по управлению Киргизским (Казахским) краем».  
В нем отмечалось, что Казревком учреждается как орган высшего военно-
гражданского управление казахским краем.

Декрет определял его цели и задачи: борьба против контрреволюции и интер-
венции, создание условий для государственного, хозяйственного и культурного 
строительства в Казахстане, а также - подготовка учредительного съезда Советов. 
Во главе ревкома стоял первый его комиссар С. Пестковский, а его заместителем 
стал А. Байтурсынулы, перешедший из стана Алаш Орды. В состав этого органа 
вошли представители разных национальностей. Под управлением Казровкома  
находились Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская области, часть 
Астраханской области, населенная казахами. Был также создан печатный орган 
ревкома – газета «Ұшқын» («Искра»). Безусловно, что одной из главных задач 
было ведение подготовительной работы по созданию казахской советской автоно-
мии. Большевики не могли не считаться с мечтой и желанием казахского народа 
добиться своей автономии. Но для этого на их пути стояла Алаш Орда. Поэтому  
9 марта 1920 года ревком принял решение о ее ликвидации, предварительно пре-
доставив его членам амнистию. Хотя последующие события покажут, что больше-
вики не сдержат свое обещания. Большевики форсировали события. Не дожидаясь 
созыва съезда казахского народа, 26 августа 1920 года Советское правительство в 
лице  ВЦИК и СНК РСФСР – издало декрет «Об образовании Киргизской (Казах-
ской) Автономной Советской Социалистической Республики» в составе РСФСР,  
которая явилась тогда первым федеративным социалистическим государством, 
построенным на началах советской автономии. Как видим, автономизация по-
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шла «сверху» иначе говоря была насажена центральной властью. В то же вре-
мя нельзя не исключать, что деятельность алашских деятелей сыграла самую ре-
шающую роль в оперативном принятии центром такого решения [2]. И только  
с 4 по 12 октября 1920 года в Оренбурге, после некоторой подготовительной рабо-
ты, состоялся Учредительный съезд Советов Казахской АССР.  Как показывает тща-
тельный анализ материалов Учредительного съезда, 6 октября 1920 года – является  
днем рождения казахской советской национальной государственности.

Это событие стало одним из самых значительных и судьбоносных в истории 
казахского народа. Съезд избрал верховные органы власти – Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комиссаров республики, которые напря-
мую подчинялись центру. Председателем ЦИК КазАССР был избран С.Мендешев, 
председателем СНК КазАССР – В. Радус-Зенькович. На съезде была принята  
«Декларация прав трудящихся КазАССР», конституционно определившая основ-
ные принципы образования казахской советской государственности. Долгое время 
декларация служила в качестве конституции, утвердившей права населения респу-
блики до 1937 года, когда была принята первая Конституция Казахской Республики 
[3]. В состав новой автономии, помимо  казахских земель, вошла и Оренбургская 
область, а город Оренбург стал первой столицей автономной республики. На наш 
взгляд, выбор новой столицы в одном из бывших центров колонизации Казахста-
на объяснялся необходимостью и удобством для центра по управлению обшир-
ным краем. В эти годы прошли важные изменения, направленные для укрепления  
автономной республики. Несмотря на ряд трудностей, молодая автономная респу-
блика предприняла ряд мер в сфере кадровой политики, земельных отношений, 
административно-территориального размежевания, упрочения позиции государ-
ственного языка, образования, здравоохранения, борьбы с голодом и т.д. Тяжелым 
наследием колониальной политики в Казахстане было то, что край оказался разде-
ленным между отдельными административно-территориальными частями.

В 1921 году произошло размежевание территорий республики на западе и се-
вере Казахстана и Западной Сибири. Большая подготовительная работа велась по 
решению национально-территориального размежевания Средней Азии и присое-
динению казахских земель. Идея присоединения к Казахстану Семиреченской и 
Сырдарьинской областей, входивших в состав Туркестанского края, возникла еще  
в период Гражданской войны. Казахское население этих областей постоянно вы-
сказывалось за объединение с северными районами в одну республику. 16 сентября  
1924 г. Чрезвычайная сессия ЦИК Туркестана приняла постановление о нацио-
нально-государственном размежевании республик Средней Азии, когда были при-
соединены южные регионы края. Важную роль в объединении казахских земель 
сыграли А. Бокейхан, Т. Рыскулов, С. Ходжанов, А. Ермеков и другие. Особенно 
остро шла дискуссия по включению в состав Казахстана Акмолинской и Семипа-
латинской области и  существовала проблема включения г. Омск и Омского уезда  
в состав казахской автономии, которая продлилась до 1930 года. Численность на-
селения казахской автономии простиралась от 3 млн в 1920 году и до 6,5 млн  
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к 1925 году. Численность коренного населения едва достигла 50%. В составе ав-
тономии был Каракалпакия. В 1920 году территория Казахской ССР составляла  
1 871 239 квадратных верст. В итоге всех размежеваний к 1925 году территория Ка-
захстана увеличилась почти на 70 тыс. кв. км. и составила 2,7 млн. кв. км [4].

В числе главных шагов казахской автономии стало -  возвращение казахам ранее 
изъятых царизмом их земель. Как известно с 1870 по 1914 г. на территорию совре-
менного Казахстана переселилось около 1434,4 тыс. крестьян-переселенцев, к ру-
ках которых оказалось свыше 45 млн десятин земель. Значительная часть казахов 
оказались безземельными или малоземельными на своей же родине [5]. Согласно  
принятых декретов от 2 февраля и 19 апреля 1921 году были решено вернуть сво-
бодные земли, неосвоенные крестьянами-переселенцами, а также оказавшиеся  
в аренду у дворян и церкви, а также у казаков Сибирского и Уральского казачьих  
войск [6].

С конца 1923 руководство казахской автономии заняло позицию категориче-
ской приостановки переселения крестьян [7]. Землеустройство стало проводить-
ся исключительно в пользу коренного населения, что вызвало некоторое противо-
действие со стороны переселенческого крестьянского  и казачьего населения [8].  
19 апреля 1925 года решением V Всеказахского съезда Советов крестьянам было 
полностью запрещено самовольное переселение в Казахстан. Крестьяне, прибыв-
шие в казахский край, были четко ранжированы: во-первых, переселенцы,  при-
бывшие до 31 августа 1922 года были лишены права земельного устройства. Во-
вторых, после первоочередного наделения землей коренного населения земли могли 
получить те переселенцы, кто прибыли в республику до 1918 года. После этого 
земли предоставлялись тем из переселенцев, прибывших до 31 августа 1922 года.  
Далее, в случае наличия земель, им могли быть наделены крестьяне, которые при-
были в край в период  от 31 августа 1922 года до 7 августа 1924 года [9]. Сразу 
же надо оговориться, что эти меры привели к появлению очагов  напряженности 
между казахским и русским населением. Последние пытались саботировать ре-
шение казахской автономии и даже Москвы. К примеру, в июне 1921 году Ураль-
ский губернский комитет категорический выступил против возвращения  казахам 
10-верстной полосы по левому берегу Урала. Более того, они ходатайствовал об  
отделении Уральской области из состава казахской автономии. За эти действия они 
были полностью сняты со своих должностей. К сожалению, это не было единич-
ным случаем. В северных областях республики, где превалировало русское населе-
ние, эти тенденции скорее всего имели более массовый характер. Так, в обширной 
Семипалатинской области были арестованы и преданы суду руководящие работни-
ки, отказавшиеся проводить в жизнь политику новой автономии. В июне 1922 года  
часть членов Кустанайского губернского комитета обвинила своих казахских коллег 
в национализме и потребовала передать губернию в состав соседней Челябинской 
губернии [10, с. 93-98]. 

Было много жалоб в центр СССР со стороны крестьян-переселенцев на ру-
ководство казахской автономии. Были случаи предложения и создания русской  
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автономии (Калининскую), состоящую из числа чисто русского населения с пря-
мым подчинением Москве. Кстати, такая же ситуация сложилась и в начале 60-х 
годов XX века, когда была сделана попытка Москвы напрямую подчинить Це-
линный край Москве. Были случаи и обратного оттока крестьян в Россию и 
Украину. Так и.о. ответственного секретаря Киробкома РКП (б) Г. Дунаев писал:  
« В 1923 г. на почве наметившегося с середины лета неурожая, не урегулирован-
ности землепользования и столкновения с киргизским населением, развилось со-
вершенно стихийное массовое переселение крестьян из восточных губерний, в цен-
тральную Россию на Поволжье и Украину. Переселение это охватило не меньше  
15% крестьянского населения восточных губерний. Это обстоятельство еще раз 
подчеркивает необходимость крайне осторожного подхода к вопросу о реализации 
единого с/хоз налога в Киргизии в т.г. и широкой планомерной помощи местному 
крестьянскому хозяйству» [11]. В 1921-1922 годах Поволжье и Казахстан охватил 
массовый голод, который был усугублен хозяйственной разрухой в ходе граждан-
ской войны. Ситуация ухудшилась и тем, что государство усилило принудительные 
сборы с населения продуктов питания, а также организацию безвозмездного труда,  
различных сборов вещами. Степной край традиционно рассматривался большеви-
ками как хлебная житница новой России. Поэтому здесь был относительно высок 
реквизации зерна у местного населения, что и привело к массовому голоду. Так, 
только в 1922 году число голодающих в одной Акмолинской губерний достигло  
472 тысячи человек. Народ питался корнеплодами, листьями  трав и заваривани-
ем обработанных шкур домашних и диких животных. Повсеместно резали ко-
шек и собак. Имели место случаи людоедства. Как сообщалось в сводах того вре-
мени: «голодающие переселенцы толпой приходят в ЦИК и просят помощи». В 
ходе дополнительного обследования было выявлено, что «голодающим являют-
ся в большинстве кирнаселение (киргизское население - авт.), которое в данное  
время совершенно не имеет ничего». Молодая рсепублика предприняла ряд ша-
гов: если 21 июля 1921 года была создана Центральная комиссия помощи голода-
ющим при ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет – авт.),  
председателем которого был избран Калинин, то в Казахстане эту комиссия возгла-
вил С. Мендешев.

Было введено ежемесячное  натуральное обложение хлебопродуктами на слу-
жащих и рабочих городов. Все предприятия  платили ежемесячный налог в раз-
мере 5% с заработной платы. Были обложены налогом все бани. Сумма штрафов  
«за курение и грызение семечек в запрещенных местах увеличивалась до  
25 000 рублей». Увеличивался налог на игры «Бикс» и «Лото» до 15 000 000 рублей. 
Уклоняющиеся от налога, а также несвоевременно уплатившие налоги подвергались 
значительным штрафам. Имело место введение трехнедельника по сбору помощи 
голодающим. Состоялось прикрепление голодных районов к более благополуч-
ным. Для беспризорных детей открывались детские дома и приюты. Для голодных  
детей выделялся материал для пошива им одежды.
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Каждый голод, село, деревня должна была взять на свое попечение опреде-
ленное количество голодающих [12]. Одним из главных проблем казахской ав-
тономии была кадровая. Численность казахов в Оренбурге составляла не более  
1% от общего числа населения новой столицы. Некоторые русскоязычные спе-
циалисты, работавшие в Оренбурге в составе казахского правительства, противи-
лись первым шагам «партийцев-националов». Не будем забывать, что Оренбург 
в царское время был одним из крупных центров колонизации казахской степи и 
прежде между казахами и русским населением существовали трения, преимуще-
ственно – в сфере земельных отношений. Для решения этой проблемы были при-
влечение старые казахские специалисты, в том числе деятелей движения Алаш 
(А.Байтурсынулы, А.Беремжан,  М.Чумбалова, С.Садвокасулы и др). Началась под-
готовка кадров через отправку молодежи в ведущие вузы Российской Федерации.  
Так, одним из первых решений С.Сейфуллина на посту председателя правитель-
ства было выделение  1140 стипендий для обучения казахской молодежи в раз-
личных вузах Российской Федерации. Совнарком Казахстана принимает реше-
ние о шефстве над Казахским институтом образования (КИНО-авт.) в Оренбурге.  
В этих сложных условиях началась политика «коренизации» государственного 
аппарата.К середине 1920-х гг. доля казахов среди руководителей краевых орга-
низаций составляла 40,2%, среди губернских – 22,6%, уездных 48,7%. В январе  
1926 г. Президиум КазЦИК состоял из 12 казахов, 2 русских, 1 узбека, 1 каракал-
пака; казахами были также 11 из 16 работников СНК АССР [13]. Казахское насе-
ление преимущественно говорило на казахском языке. Поэтому встал вопрос пере-
вода делопроизводства на государственный язык. В 1923 году был принят декрет  
«О признании государственными языками на территории КАССР киргизского и 
русского языков», где было отмечено: «Ввести с 1 января 1924 г. киргизский язык 
в делопроизводство во всех киргизских волостях К[А]ССР и в следующих уездах: 
Адаевском. Тургайском, Челкарском, Темирском, Актюбинском и Иргизском Актю-
бинской губ.; во всех уездах Букеевской губ.; Джамбейтинском и Гурьевском – Ураль-
ской губ.; Каркаралинском и Зайсанском – Семипалатинской губ.; Акмолинском,  
Атбасарском и Чарлыкском – Акмолинской губ. Причем в уездах со смешанным на-
селением делопроизводство ведется параллельно на киргизском и на русском язы-
ках». С 1925 году на казахский язык должны были быть переведены и районы с 
проживания и преимущественно русского населения. Значительное внимание уде-
лялось школьному делу. Значительная часть населения оставалось неграмотным,  
в том числе и в первую очередь среди казахского населения. Поэтому  в области 
школьного дела предполагает открыть в 1921 г. целый ряд школ. В первой поло-
вине 1921 г. будут открыты краткосрочные педагогические курсы (4-х месячные), 
примерно в каждом уезде и районе. На курсы должны быть привлечены путем 
мобилизации по 2-3 человека от каждого населенного пункта, выдвинутые самим 
населением из своей среды из наиболее грамотных. Началось постройка новых  
школьных зданий, пригодных для Трудовой школы. Совнарком Казахстана при-
нимает решение о шефстве над Казахским институтом образования (КИНО - авт.)  
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в Оренбурге. Здесь готовили учителей для казахских школ. Решением правитель-
ства Казахстана выделяется 25 тысяч рублей на издание учебников на казахском 
языке. В отношении кочевого казахского населения Комиссариат предполагает от-
крывать передвижные школы при кочевании и постоянные школы на местах зимних 
и летних продолжительных стоянок, при них же – планировалось открыты школы  
по ликвидации безграмотности. В таком же порядке предполагалось организовать 
кибитки-читальни, избы-читальни передвижные библиотеки-ящики. 

В 1920 году нарком просвещения А. Байтурсынулы писал: «Работа в области 
народного просвещения, как всякая работа, зависит от времени места и обстоя-
тельств. Время – революционное, требующее быстроты, натиска, стремительности 
в работах. Место – Киргизский край, необъятный по своей обширности, застыв-
ший в культурно-экономическом развитии как замороженный царским правитель-
ством. Обстоятельства – война, экономическая разруха, недостаток материальных 
ресурсов для культурно-просветительных работ. Основною задачею Комиссариата 
по всем отраслям его деятельности является социалистическое воспитание моло-
дого поколения и перевоспитание индивидуалистических навыков взрослых» [14].  
Многомиллионное население казахской автономии, как и во времена царизма, оста-
лось без всякой медицинской помощи. Как писали в документах той эпохи: «Кир-
гизы вырождаются, вымирают от сифилиса, туберкулеза, овальной оспы, цин-
ги и других инфекционных заболеваний». В некоторых губернских центрах, как  
Кустанай, а в уездах и районах почти везде нет ни одного зубного врача и зубов-
рачебного кресла. В течение последнего пятилетия казахам не прививалась оспа.  
На территории республики не было ни одного психиатора и почти никакой пси-
хиатрической помощи. По произведенному учету только в столице республики – 
Оренбурге смертность детей раннего возраста в учреждениях охраны материнства  
и младенчества за истекшие 20 лет превышала 80%.

С этой целью молодая республика принимает следующие меры: обеспечение 
казахского населения мерами личной гигиены – продовольствием, мылом, ману-
фактурой; содействия в деле воссоздания врачебных пунктов; устройство бань 
упрощенного типа; проведении кампании оспопрививания. В июле 1921 года в респу-
блике  вспухнула холера, но она была остановлена быстрыми и умелыми действиями  
местных властей через создание «Чрезвычайного комитета по борьбе с холерой». 
Началось открытие в уездных и областных центрах больниц и зубных кабинетов 
[15]. 8 апреля 1921 года Зампредседателя  Казахского ЦИКа А. Букейхан и его то-
варищи по поводу аптечного дела писали В. Ленину следующее: «Положение ап-
течного дела из-за отсутствия фармацевтов вопиющее: даже [в] Оренбурге, больной 
может получить лекарство на четвертый день, о качестве же работы фармацевтиче-
ской говорить не приходится» [16]. 15-19 апреля 1925 года в г. Ак-Мечеть состоялся 
V съезд Советов Казахской АССР. 18 апреля 1925 года казахам вернули исконное 
имя – казах. Киргизская АССР была переименована в Казахскую АССР, изменилось 
название города Ак-Мечеть – на Кзыл-Орду. Столица республики была перенесена  
из Оренбурга в Кзыл-Орду (1925–1929 гг.) [17]. Создание казахской автономии  
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и территориальное объединение казахского народа имело огромное значение для 
дальнейшего объединения казахской народности в единую нацию, развития куль-
туры и экономики Казахстана. Появление своей автономии и объединение всех 
казахских земель в составе одной республики стало серьезной вехой в истории  
казахского народа. Создание первой Советской Казахской автономии имело огром-
ное историческое значение для восстановления традиции государственности. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕС ҮКІМЕТІ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІНІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН 

ТАРИХЫНАН
(1917жылдың соңы - 1918 жылдың ортасына дейінгі саяси, 

экономикалық, әлеуметтік өзгерістер)

Қарасаев Ғани Мұқашұлы, 
Мемлекет тарихы институтының

Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің басшысы,
тарих ғылымдарының докторы

1917 жылғы 25 қазандағы Петроград қаласындағы В.И. Ленин бастаған боль-
шевиктер партиясы іске асырған революцияның нәтижесіндегі жұмысшы-шаруа 
үкіметінің орнауымен көпұлтты Ресейдің отарында болып келген Қазақстанның 
кеңестік заман тарихы бастау алады. Ресейдегі Кеңес үкіметінің орнауы  
1917 жылдың соңынан басталып, 1918 жылдың сәуір айына дейін созылғандығы 
белгілі. Кеңестік билік елдің көптеген аймақтарында, қалалар мен ірі елді ме-
кендерде бейбіт жолмен орнады. Бұған керісінше аталған жүйенің қарулы 
қақтығыс арқылы жеңіске жетуі де орын алды. Қазақстанда кеңестік басқару  
1918 жылдың басына дейін негізделіп болды. Міне, осы мерзімнен жаңа өкімет 
құрған В.И. Ленин бастаған большевиктер партиясы өздерінің бағдарламасына 
сай экономиканы, саяси, ұлттық, әлеуметтік, мәдени өмірді қайта құруға арналған 
шараларын бірден іске асыруға кірісті. Солардың ішінде халық шаруашылығын 
социалистік негізге бағыттау қолға алынды. Бұрынғы жеке меншікте болған  
өнеркәсіп, қаржы орындары мемлекет қарамағына алу бастау алды, оларға 
жұмысшы бақылауы орнатылды. Жер туралы Декретке орай помещиктік, казактық, 
патша жанұясына тиелі, т.б. меншіктік барлық жерлер шаруаларға беріле бастады.  
Ресейдің көпұлтты бұқарасының талабы мен сұранысына орай Германиямен 
өзара бітім жасалып, Кеңестік Ресей бірінші дүниежүзілік соғыстан біржақты 
шығарылды. 

Білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет саласындағы қарапайым халық 
мүддесіне арналған жұмыстар атқарылды. Жергілікті өкіметтің барлық басқару 
салаларына байырғы тұрғындар өкілдері тартылды. Осындай істер Қазақстанның 
барлық аймақтарында да жүргізілді. Атап айтқанда, «Орталық Кеңес үкіметінің 
басшысы, әрі большевиктердің көсемі В.И. Ленин осы уақытты (Кеңес үкіметін 
орнату кезеңін) қорытындылай келе былай деп атап көрсетті: «Біз, большевиктер 
партиясы... Ресейді кедейлер үшін байлардан, еңбекшілер үшін қанаушылардан 
тартып алдық. Біз енді Ресей билігін қолға алуға тиіспіз». Революция жеңіске 
жеткен жағдайдағы елді басқару, Лениннің пікірі бойынша, бірінші кезекте жаңа 
қоғамның экономикалық негізін құру, оның әлеуметтік саясатын анықтау мен жүзеге 
асыру дегенді білдірді» [1.132]. Жаңа жүйенің жетекшісі В.И. Ленинің мақсаты  



25

қарапайым еңбекші халықты қанаудан құтқарып, еркіндікке жеткізу, олардың 
басты мүдделерін қамтамасыз ету, әділетсіздік пен шектетуден тыс жұмысшы-
шаруа үкіметін құру екендігі осы алғашқы атқарылған істерден айқындала ба-
стады. Мысалы, «1917 жылдың 29 қазанында (11 қарашада) Халық Комиссар-
лар Кеңесі 8 сағаттық жұмыс күнін енгізу туралы декрет шығарды. 1917 жылдың  
14 (27) қарашасында БОАК В.И. Ленин дайындаған «Жұмысшы бақылауы тура-
лы Ережені» қабылдады. Жұмысшы бақылауы... революцияның алғашқы күнінен 
Қазақстанның өнеркәсіп орындарына (Қостанайда, Ақмолада, Өскеменде, т.б. 
қалаларда) енгізіле бастады» [2.90]. Себебі «...Большевиктер социалистік эконо-
миканы құруда, өндіріс пен өнімді бөлуде жұмысшы бақылауының орны ерекше 
деп есептеді. Жұмысшы бақылауы өндірісті мемлекет меншігіне айналдырудағы  
өтпелі шара болып саналды және шаруашылық саласын жоспарлы бақылап 
отырудың құралына айналып, кәсіпорындарды толықтай басқаруға алғышарт 
әзірлеп берді, өндірістің тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етті. Кеңес өкіметінің  
жеңіске жету жағдайында, әдетте, жұмысшы бақылауын жүзеге асыратын жұмыс-
шылардың өздері еді. 1918 жылы ақпанда жұмысшы бақылауы Семей былғары  
және кеме жөндеу зауыттарында орнады.

Осы жылдың 8 наурызында Ақмола уездік Кеңесі жұмысшылардың ұсынысы 
бойынша «Зингер» акционерлік қоғамы кәсіпорындарына жұмысшы бақылауын 
енгізу туралы қаулы қабылданды. Көп кешікпей Петропавл Кеңесінің шешімімен 
жұмысшы бақылауы «Ағайынды Овсяниковтар» сауда-өндірістік серіктестігінің 
кәсіпорындарына орнатылды. Мұндай әрекет өлкенің басқа өңірлеріндегі (Доссор 
мұнай кәсіпшілігіндегі, Қарағанды шахталарындағы, Успенск және Сарысу кен 
орындарындағы) Кеңестерде де жүзеге асырылды. Жұмысшы бақылауын жүзеге 
асыру банктерді мемлекет меншігіне алуға арналған дайындық шаралары болып  
табылды. Олар БОАК-тің, 1917 жылғы 27 желтоқсандағы «Банктерді мемле-
кет меншігіне алу туралы», «Банктердегі болат сейфтерді ревизиялау туралы» 
декреттерінің негізінде іске асырылды.

Жергілікті жерлерде банктерді мемлекет меншігіне алу Кеңестерге және олардың 
қаржы (финанс) бөлімдеріне жүктелді.1918 жылы көктемде Орыс-Азиялық банкі-
сінің бөлімшесі, Өскемен қаржы мекемесі мен қалалық банкі, Ақмола облысын-
дағы ірі банктердің филиалдары мемлекет меншігіне алынды. Революциядан кейінгі  
алғашқы айларда банктерді мемлекет меншігіне алудың нәтижесінде жергілікті 
Кеңестер ауылдық-селолық Кеңестер жүйесін қалыптастыру, еңбекшілердің 
әлеуметтік-мәдени сұраныстарын қанағаттандыру және ірі өндіріс орындарын 
қалпына келтіру үшін белгілі мөлшерде қаржы бөлуге мүмкіндік алды. Семей 
облыстық кеңесі қызметінің кейбір мысалдарын келтірейік: 1918 жылы көктемде 
атқару комитеті Семей уездік Кеңесіне ауыл-селолық және болыстық кеңестерді 
ұйымдастыру, мектептер мен ауруханалар салу, мұғалімдер мен фельдшерлердің 
материалдық жағдайын жақсарту, азық-түлік ісін ұйымдастыру шығындары 
үшін Мемлекеттік банктің бөлімшелерінен 300000 сом көлемінде несие бөлді;  
1918 жылы 23 наурызда атқару комитетінің мәжілісінде Риддерге қаржылай көмек 
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көрсету туралы мәселе талқыланды және Риддерде жұмысты жалғастыру үшін та-
лап етілген ақша уездік кеңесінен сұралды. 1918 жылы 4 сәуірде Семей облыстық  
Кеңесі облыстағы жаңа мектептер құрылысына 2900000 сом көлеміндегі сметаны 
бекітті. 1918 жылы 5 мамырда Павлодар уездік Кеңесі қазақ мектептеріне мұға-
лімдер дайындау үшін 10300 сом көлемінде ақша бөлуге қаулы алды» [1.133].

Еңбекші халық, соның ішінде жергілікті қазақ ұлты мүддесі үшін атқарыла 
бастаған көкейкесті шаралар өзінің келелігі, қажеттілігімен ерекшеленді. Себебі, 
халыққа білім беру, денсаулық сақтау бағытындағы осындай қысқа мерзімдегі 
жүзеге асырылған істердің ешқайсысы өлкеде Ресей империясы тарапынан ғасырлар 
бойы атқарылып көрмеген болатын. Лениндік кеңес өкіметінің экономикалық 
бағыттағы аса маңызды шараларының бірі жеке меншікті өндіріс орындарын 
мемлекеттің қарамағына алуы болды. Бұл іс Қазақстан аймағында да қолға алын-
ды. Мысалы: «В.И.Ленин қол қойған Халық Комиссарлар Кеңесінің қаулысы 
негізінде 1918 жылдың мамыры мерзімінде Риддер қауымдастығына кіретін -  
Риддер кен орындары, Екібастұз көмір өндіру орындары, қорғасын-мырыш зауытта-
ры, Спасский мыс қорыту зауыты, барлық темір жолдар, Ертіс бумен жүру кемелері 
еңбекшілер қолына өтті» [3.311]. Міне осылай біртіндеп «Ірі өнеркәсіп орында-
ры мемлекет қарамағына алынғаннан кейін ірі сауда кәсіпорындарын мемлекет 
қарамағына алу жүзеге асырылды» [2.97]. Іле-шала Семейде облыстық Кеңестің  
атқару комитеті... кәсіпорындарды мемлекет меншігіне алу туралы шешім 
қабылдады. 1918 жылғы маусымға қарай Семей облысында 15 былғары кәсіпорны 
мемлекет меншігіне айналдырылды. (Көрсетілген мерзімде - Ғ.Қ.) Қазақстан 
аумағында, әсіресе оның орталық және шығыс өңірлерінде шетелдік кәсіпкерлер, 
негізінен ағылшындар қожалық еткен көптеген тау-кен кәсіпорындары жұмыс  
істеді. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін ағылшын акционерлері Кеңестерге қарсы 
бағытталған бірқатар шаралар қолданды: шахталарды сумен толтырып тастауға 
әрекеттенді, Қарсақбай, Спасск, Байқоңыр және Риддерде құрал-жабдықтарды 
талан-таражға салды. Жұмысшылар жергілікті большевиктік ұйымдар мен  
кеңестік органдардың басшылығымен шетелдік капиталистердің мұндай әрекеттеріне 
қарсы күресе отырып, кеңестерден тау-кен кәсіпорындарын мемлекет меншігіне  
алуды талап етті. 

...1918 жылы жазға қарай жергілікті Кеңестер мен зауыт комитеттері 180 тау-
кен кәсіпорнын, оның ішінде 140-тан астамы – мыс, 18-і мыс-қорғасын кенін мем-
лекет қарамағына алды. Өнеркәсіпті және халықты отынмен қамтамасыз етуді  
жақсарту үшін кеңестер 1918 жылдың бірінші жартысында көмір кендерін мемлекет 
меншігіне қаратты. 

1918 жылғы 15 мамырға қарай Семей облыстық Кеңесі қала мен оның 
төңірегіндегі 79 фабрика-зауыт кәсіпорнын мемлекет қарамағына алды... Шаруалар, 
... ауылшаруашылық машиналары мен техникаларын қоғам меншігіне айналдыруға 
тырысты. Оларды Ақмола, Көкшетау, Петропавл, Өскемен уездерінде іске асыру  
1918 жылы наурыз-мамыр айларында жүргізілді [1.135]. Жалпы алғанда: 
«Қазақстандағы мемлекет қарамағына алу 1921 жылдың басына дейін созылды. 
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Оның барысында 900 өндіріс орындары, темір жолдар, банклер, сауда серіктестіктері 
және өзен флоты мемлекет меншігіне айналдырылды» [3.312]. Осы кезеңдегі»...  
Тұтас Ресей мемлекеті мен Қазақстан үшін аса маңызды аграрлық мәселені шешудің 
мәні ерекше болды. Кеңестердің ІІ Бүкілресейлік сьезі мақұлдаған Жер туралы 
декретте 242 шаруа депутатының талап-тілегі түгелдей қарастырылған еді. Жер-
ге помещиктердің иелік етуін және жерге жеке меншікті жоюды Кеңес өкіметі күн 
тәртібіне басқа бір тарихи әділетсіздікті жоюмен – казактардың, қазынаның және 
қоныс аударушы шаруалардың пайдасына деп самодержавие тартып алып қойған 
жерді қазаққа қайтарумен қатар қойды» [1.136]. Cебебі «Советтердің ІІ сьезінің 
Жер туралы декретіне сәйкес, өлкеде жердің жеке меншікте болуы мәңгі жойыл-
ды, оның орнына жерге жалпы халықтық, мемлекеттік меншік орнады. Қазақстан 
шаруалары бұл декрет бойынша бір миллион десятинадан астам жаңа жер алды. 
Бұл жерлер революциядан бұрын помещиктердің, бай-феодалдардың, патша 
ұрпағының, шіркеулердің, отаршыл кулактардың, ақтар офицерлерінің, қоныс  
аудару басқармаларының, иелігінде болып келген еді. Мысалы, Қазақстанда тек ка-
зак әскерлерінің өзі ғана 15 миллион гектардай жерді иемденген» [4.184].

Атап айтқанда: «Қазақстанда, бүкіл елдегі сияқты жерді мемлекет қарамағына 
алу және помещиктік, шіркеулік, әскери, зейнеткерлік жерлерді, патша өкіметі та-
рапынан қоныстандыру қорына берілген ірі имениелер мен жерлерді мемлекет 
меншігіне алу жүргізілді [2.100]. Осылай орталықтан қолдау алған «Жер тура-
лы мәселе Кеңестердің облыстық және уездік сьездерінің талқылауына енгізілді. 
Ақтөбе уездік сьезінің делегаттары (1918 жылғы наурыз) ешбір солқылдақтық та-
нытпастан жер еңбекші халықтың иелігіне өту керек деп шешті. Сьезд шешімінің аса  
маңызды бір тұсы - «жер еңбекшілердің пайдалануына оларды ұлтқа бөлместен 
беріледі» делінді. Ақмола уездік уездік сьезінің делегаттары да мәселеге осы тұрғыдан 
келді. Торғай облыстық сьезінде қазақ халқының проблемасы ерекше орын алды.  
«Бұдан былай облыс аумағындағы барлық жер қазақ еңбекшілерінің арасында 
әділеттікпен бөлінуге тиіс» делінді. Әулиеата, Петропавл, Семей, Өскемендегі 
сьездерде ауыл-селодан жіберілгендер жерді қайтеміз деген мәселені қызу 
талқылады. Бұл сьездердің делегаттары еңбекші халықтың құқығын қорғау, жердің, 
онда кім жұмыс істесе, соған берілетіні туралы шешімін мақұлдады. Қайсыбір  
жерлерде 1918 жылы көктем мен жазда Кеңестер қандай да бір күшпен жерінен 
айырылған шаруаларға жер бере бастады. Ақмола, Семей облыстарындағы жері жоқ 
және жері аз шаруаларға бұрын ірі жер иелеріне тиесілі болып келген 270 мың деся-
тинадай жер бөліп берілді [1.136].

Осылармен қатар «1918 жылдың жазында көптеген ауылдық, селолық және 
болыстық Кеңестері жерсіз қазақ шаруалары (кедейлер) және шаруалардың 
сұрауларымен кулактар және ауқатты хуторлық шаруашылықтардан, ірі байлардан 
егістік және шабындық жерлерді жартылай қайтарып берді» [5]. История Казах-
стана: народы и культуры]. Жұмысшы-шаруа өкіметінің жоспарында помещиктер, 
әскери адамдар, орыс казактары, т.б. заңсыз иеленіп келген жерлерді шаруаларға 
ешқандай төлемсіз беру болды. Міне сондықтан да «Бұл жерлердің барлығын  
Кеңес өкіметі тарапынан еңбекші шаруаларға тегін беру жүзеге асырылды» [2.101]. 
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«БОАК Төралқасы» Қырғыз тұрғындарына орыс шаруаларының өз қалау-
ларымен жер мен малды тартып алуларына Кеңес өкіметі жол бермейтіндіктерін 
білулері керек екендігін, бұған кінәлілер қатаң жазаланатындығын» түсіндірді 
[3.418]. Бұл нұсқау жергілікті кеңес, шаруашылық орындарының батыл 
қимылдар атқаруларына оңды жағдай жасады. Қазақстанның кеңес орындары  
1918 жылдың басынан халықты астықпен қамтамасыз ету, осы мақсаттағы егістік 
жерлер көлемін арттыру, оның өнімділігін молайту ісіне назар аударды. Мы-
салы: «1918 жылдың көктеміне қарай Әулиеата уезінің болыстарында жер-су 
бөлімдері құрылды. Олар ең алдымен кедей шаруаларды жермен қамтамасыз 
етуді, шаруалар арасындағы жер дауын шешуді қолға алды. 1918 жылы 19 март-
та Ақмола уездік Советі кедейлерді тұқыммен жабдықтау туралы болыстық со-
веттерге ерекше нұсқау берді. 31 мартта Ақтөбе уездік Советінің поселкалық со-
веттерге берген берген тапсырмасында: «поселкалық және болыстық комитеттер 
кедей шаруаларға қамқорлық жасауды өз міндеттеріне алулары қажет, кедейлерге 
ауқаттылардан алым алып, ат-көлік пен құрал-сайманды пайдалануға беру арқылы 
көмектесіп отырулары...» керек делінген. Қазақстан советтерінің көпшілігі осындай  
шараларды қолданып отырды» [4.185]. Ал, «Ақмола уездік кеңесі 1918 жылдың  
19 наурызында тұқымдық астықты барлық болыстық кеңестерге тек қана мүдделі 
қазақ және орыс егіншілеріне тарату және сату туралы жарлық берді. Қазақстан-
ның партия ұйымдары мен кеңестері егістік аудандары көлемін қысқартуға, мал  
басының санын азайтуға әкелген Уақытша өкіметтің халыққа қарсы саясаты 
және сонымен бірге 1917 жылғы Қазақстанның оңтүстік-шығыс аудандарындағы  
астықтың шықпай қалуынан орын алған аштыққа қарсы күреске басты назар аудар-
ды... жеке адамдардың астық қорларын тіркеуге ала отыра, азық түлік органдары 
кулактар мен байлардан артық астықтарын, құрал-жабдықтары мен жүмыс күштерін 
ала бастады» [2.103-104,105].

Осы мерзімде кеңес орындары кедейленген адамдарға көмек беру шарала-
рын қолдана бастады. Тарихи деректерде баяндалатынындай: «... Ақтөбе уезінің  
Ключевск болыстығының кедейлері кулактар мен алып сатарлардан алынған мал-
ды иемденді. Петровск уезі Кеңтөбе болыстығында 1918 жылдың наурызында бай-
лар мен кулактарға 91 мың рубль салық салынды. 1918 жылдың көктемі мен жа-
зында Жетісудың Алматы, Аңдасов, Балғалы және тағы да басқа болыстықтарында 
байлардың малдарының бір бөлегі мемлекетке алынды және қазақ кедейлеріне 
бөлініп берілді» [2.105,106]. Осы айтылғандармен бірге тағы да басқа нақты көмек 
түрлері қолға алынды. Солардың қатарында «... Жергілікті кеңестер жұмыссыздар 
мен босқындарға арнап ондаған тамақтандыру пункттері мен тегін асханаларын 
ашты. Мысалы, 1918 жылы 23 мамырда Семейде босқындарға арналған асхана-
лар ашып, оның қажеттері үшін Кеңес 5000 сом бөлді. 1918 жылы 20 наурызда  
Арал Кеңесі «Аса кедей, аш мұсылмандар үшін тегін асханалар ашу туралы» қаулы 
шығарды» [1.139]. Аталған тұрғыдағы ұйымдастырулардың ауқымы мен шеңбері 
де кеңейе түсті. Мысалы: «Қазақстан облыстарының кейбір уездерінде, слардың 
қатарында Жетісу облысының Верный уезінде Сырдария облысының Перовск 
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уезінде Торғай облысының Ақтөбе уезінде ауылға шыққан Советтердің өкілдері 
ірі байлардың малын конфискелеп, оны ашаршылыққа ұшыраған малсыз кедей-
лерге бөліп берген. Сырдария, Бөкей ордасы және Жетісу облысының көптеген 
болыстарында, поселкаларында ашаршылыққа ұшырағандарға арнап қоғамдық 
жатақханалар, асханалар ашылды. Байлардан, кулактардан алған азық-түлік  
ет, май, киім-кешек осы жатақханаға орналасқандарға берілді. Жергілікті совет 
орындары ашаршылыққа ұшырағандардың жұмысқа жарайтындарының өндіріс 
орындарына, жаңа ұйымдастырыла бастаған ауылшаруашылық артельдеріне, 
яғни коммуналарға орналастырды. Елді күйзелістен құтқару үшін Қазақстан 
большевиктері 1918 жылдың көктемгі егісіне аса қажетті назар аударды. Егістік 
жердің көлемін арттыру, шаруаларды тұқыммен жабдықтау, оларды түгелімен егіс 
жұмысына жұмылдыру шараларын қолданды. 1918 жылы 29 мартта Алматының 
уездік партия комитеті егіншілер мен барлық еңбекшілерге үндеу шығарды.  
«... Кімде-кім егін екпесе,-деп жазылды үндеуде, - ол халықтың да, өзінің де жауы. 

Кім адал еңбек етсе, ол біздің ең жақсы досымыз, біз оның еңбегін қорғаймыз» 
[4.188-189]. Кеңес өкіметінің әлеуметтік саладағы қолға алған үлкен шараларының 
бірі - халыққа білім беру мәселесі болды. Бұл жұмыста большевиктік билік тегіне, 
жынысына, ұлтына қарамай теңдік жағдайында жүргізді. Әсіресе түгелге жуығы са-
уатсыз, білім алудан әдейі шеттетілген қазақтарды мектепке тарту іске асырыла ба-
стады. Бұл мәселеге қаржы бөлуге баса назар аударылды. Осы бағыттағы қызметте-
рінде Кеңестер алғашқы қадамды мектептерді қайта құрудан бастады. Облыстық,  
уездік және болыстық Кеңестер атқару комитетінің жанынан халыққа білім беру 
бөлімдері құрылды. Облыстық және уездік білім беру бөлімдерінің жанынан мәдени-
ағарту жүйесі ұйымдастырылды. Өлкедегі төңкеріске дейін болған мектептер саны 
халық қажеттілігін қанағаттандыра алмады. Қазақстанда бастауыш мектептер  
тым аз болды, оған барлық мектеп жасындағы балалардың 4,1%- ы ғана тартылды. 

1918 жылы көктемде өткен Қазақстан Кеңестерінің сьездері басқа да бірқатар 
маңызды мәселелермен бірге халыққа білім беру проблемасын талқылады. Торғай 
облыстық Кеңестері сьезінің қаулысында халыққа білім беру мәселесі бойынша 
былай делінген болатын: Мектеп бәріне бірдей тегін және тең болуға тиіс. Бастау-
ыш білім алу сегіз жастан бастап барлық бала үшін міндетті». Сьездің шешімінде 
білім алудың алғашқы баспалдағында оқыту ана тілінде жүргізілуі тиіс екендігі 
айтылды. Оқытудың қалған баспалдақтарында «әрбір ұлттың өз қалауы бойынша»  
оқыту тілін еркін таңдауына құқық берілді. Жалпы білім беретін мектептер жүйесін, 
әсіресе қазақ халқы үшін, едәуір кеңейту қарастырылды, мұғалім кадрларды дай-
ындау мәселесі бойынша нақты шаралар белгіленді. Сьезд Торғай облысында  
679 мектеп барын, жыл сайын көбейе беретінін, Ақтөбе уезінде 194 қазақ,  
123 орыс, Қостанай уезінде 250 қазақ, 198 орыс, Ырғыз уезінде 114 қазақ және  
14 мектеп-интернат, Торғай уезінде 166 қазақ мектебі мен интернаты бар 13 учи-
лище жаңадан ашылатынын ескере отырып, 200 мың сом көлемінде облыстық  
мектеп қорын құруды қарастырды. Семей облыстық Кеңесінің халыққа білім беру 
бөлімі Азамат соғысына дейін 100 жаңа училище ашты және 10 екі сыныптық 
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училищені қайта жарақтандырды. Мектептер мен училищелер ашу Жетісу, Сырда-
рия Ақмола облыстарында да белгіленді» [1.140]. Осындай қызмет Қазақстанның 
солтүстік-шығыс өңірлеріне де құлаш жайды. «1918 жылдың 4 наурызында  
Семей облыстық халыққа білім беру бөлімі бірінші кезектегі 50 бастауыш мектеп 
салу үшін 2900 мың рубль ақша бөлді. Павлодар кеңесі 1918 жылдың 18 мамырында  
қазақ ауылдық мектептеріне мұғалімдер дайындау мақсатындағы үш айлық 
педагогикалық курмстар ашу үшін 10300 рубль бөлу туралы шешім шығарды... 
Ақмола қалалық жұмысшы және солдат депутатарының Кеңесі 1918 жылдың  
27 мамырында «қалалық кеңестік шаруашылықтың қаржысы есбінен орыс-қырғыз 
училищесін ұстау туралы қаулы шығарды» [2.110].

Ағартушылық жұмыстарын жүргізуге қазақ интеллигенция өкілдері белсене 
қатысты. Атап айтқанда «Ақмола уездік Кеңесіндегі күрделі жағдайға қарамастан 
С.Сейфуллин қалада ересектердің сауатын ашуға арналған кешкі мектепті 
ұйымдастырды және онда сабақ жүргізді. 1918 жылдың қаңтарында РКФСР  
Халкомы мұғалімдердің еңбекақысын өсірді. 1918 жылдың 4 қаңтарында Сырда-
рия облыстық Кеңесі жергілікті ущилищелер мен мектептердің мұғалімдерінің 
еңбек ақыларын өсіру туралы шешім шығарды. 1918 жылғы сәуірдің басында 
Семей облыстық Кеңесінің қолдауымен мұғалімдердің еңбекақыларын көтеру 
мәселесі оңды шешімін тапты. 1918 жылдың 20 сәуірінде Павлодар уездік Кеңесінің 
пленарлық отырысы ауыл мұғалімдерінің едәуір дәрежеде ұлғайту және оларға  
1918 жылдың 1 қаңтарынан (өткен айларды қоса отыра) тоқтаусыз өсірілген 
еңбекақы беру туралы қаулы қабылдады. Қазанның қарсаңында халыққа білім бері  
шығыны Ақмола облысындағы әр тұрғынға 36 тиыннан, ал Семей облысында -  
16,2 тиыннан айналды.

1911 жылы Семей және Ақмола облыстарында Батыс Сібір оқу округында барлық 
оқушылардың арасындағы қазақ балаларының барлық үлесі 1,33% ғана болды.  
1918 жылдың 4 сәуірінде Семей облыстық Кеңесі облыста жаңа мектептер салуға 
2900 мың рубль қаржыны бекітті; Павлодар уездік Кеңесі қазақ мектептеріне 
мұғалімдер дайындау үшін 10300 рубль қаржы бөлу туралы қаулы шығарды» 
[6.214, 215, 207, 176]. Осы айтылғандармен бірге «Семей облыстық Кеңесінің 
халыққа білім беру бөлімі жанынан 1918 жылы сәуірдің басында хат танымайтын 
ересектерді жазуға, есептеуге үйрету үшін үш айлық тегін курс, ал шала сауаттылар 
үшін бастауыш мектеп көлемінде білім беру курсы ашылды. Мұндай типтегі кур-
стар хат танымайтын солдаттар үшін кейбір гарнизондар жанынан, атап айтқанда 
Петропавлда ашылып, жұмыс істеді... Кеңес өкіметі жеңіске жеткен күннен халыққа 
дәрігерлік қызмет көрсетудің жаңа жүйесін ұйымдастыру жұмыстары басталды.  
Облыстық және уездік кеңестерде халықтың денсаулығын сақтау бөлімдері мен ко-
миссиялары құрылды, олар өз кезінде барлық ауруханалардың, амбулаториялардың, 
дәрігерлік және медициналық пункттердің ісіне араласты» [1.141, 143-144].  
Тоқтала кеткенде: «1918 жылдың наурызында Семей облыстық кеңесі атқару комитеті 
дәрігерлік-санитарлық бөлімі арқылы бекітілген қаржы көлеміне 11 аурухана  
салуға, фельдшерлік типтегі жаңа амбулаториялар, оның ішінде қазақ болыстық-
тарында 5 амбулатория ашуға қосымша ақша бөлінді» [6.222].
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Осылармен бірге: «Семей Кеңесінің атқару комитеті 1918 жылы 8 сәуірде 
облыстың барлық емдеу орындары дәрігерлік-санитарлық бөлімге енгізілсін де-
ген бұйырық шығарды. Петропавл уезінде халыққа дәрігерлік қызмет көрсету 
басшылығы уезд жанынан санитарлық-дәрігерлік және мал дәрігерлік бөлімдер ашты.  
Ресей империясының отар аймағы Қазақстан халқына, әсіресе қазақтарға төңкеріске 
дейін аздап болса да қанағат тұтар дәрігерлік қызмет көрсетілмей келді. Аурухана-
лар тек қалаларда ашылды, олардың төсектері де тым аз еді. Кейбір уездік орталық-
тарда ауруханалар мүлдем болған жоқ, ал аурухана, амбулатория бар жерлердің 
өзінде жұмыс нашар ұйымдастырылды, кадрлар мен дәрі-дәрмектер жетіспеді. 
Дәрігерлік қызмет көрсетудің кеңестік жүйесін ұйымдастыру: жаңа ауруханалар 
салу, ескілерін жаңарту, оларды дәрігер мамандармен, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз  
ету үшін кеңестер тез арада шешуші шаралар қолдана бастады. Кеңестер ем-
деу мекемелеріне мүмкін болған көмектің барлығын жасады: мемлекет меншігіне 
алынған үйлердің есебінен ең жақсыларын берді, дәрі-дәрмек алу үшін олар-
ды ең алғашқы кезекте қаржымен қамтамасыз етті, дәрігер кадрлар дайындаумен 
және кеңестік Ресейдің орталық аймақтарынан дәрігерлер мен басқа да мамандар 
жіберумен айналысты. 

... (Семей облысы,-Ғ.Қ.) Уездік орталықтарда тұрақты емханалар салудан 
бұрын әрқайсысында 32-ге дейін орын бар уақытша палаткалық ауруханалар 
(жазғы кезде) ұйымдастыру қарастырылды. 1918 жылдың бірінші жартысында 
Семей уездік Кеңесінің дәрігерлік-санитарлық бөліміне Уақытша үкімет тұсында 
қарастырылған 20960 сомның орнына 150 мың сомнан астам қаржы босатылды. 
Наурыздың басында Ақмола уездік Кеңесі қала ауруханаларының мұқтажы үшін  
10000 сом ақша бөлді. Ауыл-село тұрғындарына дәрігерлік қызмет көрсетуді 
жақсарту үшін кейбір ауруханалар мен амбулаторияларды қаладан ауылдық жер-
лерге көшіру мәселесі қарастырылды. Мәселен, Петропавл Кеңесінің санитарлық-
дәрігерлік бөлімі 1918 жылы 24 наурызда уездік аурухананы Явленское селосына 
көшіру туралы қаулы шығарды. Сондай-ақ Троицк, Успен, Дмитриев, Ставрополь  
Ефимов Феодоров, Петров, Ананьев және т.б. селоларда дәрігерлік пункттер ашу-
ды белгілеген-ді. Жұқпалы аурулармен күресу үшін Семей облысының әрбір 
уезінде арнаулы отрядтар ұйымдастырылды. Перовск Кеңесі денсаулық сақтау 
бөлімі 1917 жылдың аяғы мен 1918 жылдың басында Жөлек, Әлмесек селоларын-
да амбулаториялық пункттер, Мойнақ, Бөген, Үрге, Қарашоқата, Қамыстыбас елді 
мекендерінде фельдшерлік пункттер ашты. Мұндай жұмыстарды Кеңестер өлкенің 
басқа да аудандарында жүргізді. Мәселен, 1918 жылдың мамыр-маусым айларын-
да Әулиеата уездік кеңесінің баяндамасында мына жұмыстардың атқарылғаны 
айтылады: 

1) уездік учаскелік емхана ашылып, тоқтаусыз жұмыс істеуде; 2) үш жерде  
(Грозный, Мерке және Шудағы Новотроицк) жұқпалы ауруға қарсы пункттер ашыл-
ды...; 3) уезд бойынша тырысқаққа қарсы ем егіліп жатыр, 5000 доза жұмсалды және 
тағы да 5000 адамға жететін доза бар; 4) санитарлық іс бойынша смета әзірленіп, 
бекітілді...; 5) барлық уезді толығымен дәрігерлік және ветеринарлық көмекпен 
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қамтамасыз етудің нақты жоспары жасалып, Ташкентке бекітуге жіберілді... 
Кеңестер медицина қызметкерлерінің материалдық жағдайын жақсарту үшін 
де мүмкін болған шаралардың бәрін жүзеге асырды. 1918 жылы сәуірде Семей 
облысының медицина қызметкерлері 1917 және 1918 жылдар үшін бірінші кезектегі 
қажет бұйымдардың және азық-түліктің қымбаттауына байланысты өтемақы 
ретінде жалақыларына қосымша ақша алды... (Семей облысында - Ғ.Қ.) бала 
асырауға мүмкіндігі жоқ жалғызбасты аналарға қамқорлық жасау үшін бөбектер 
үйі ашылды. Бөлім (әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі, - Ғ.Қ.) қымызбен емдеу және  
Мойылдыда (Павлодардың түбінде) балшықпен емдеу курорттарын салуға қаржы 
бөлді [1.144,145]. Кеңес үкіметінің алғашқы мерзімдегі жергілікті жерлердегі 
атқарған шараларын Өскемен уезі мен қаласындағы шараларынан айқындауға бо-
лады. Кеңірек тоқтала кеткенде: Бірінші Өскемен қалалық және уездік депутат-
тар Кеңесі мен үкіметі барлығы 3 ай ғана өмір сүрді. Алайда осы кезеңде бұхара  
арасында қолдау табу, өзінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында біршама 
жұмыстар атқарды. Атап айтқанда, 1918 жылдың 24 қаңтарында Уездік Кеңес 
депутаттарының бірінші құрылтайы өткізіліп, онда 8 сағаттық жұмыс күні,  
өнеркәсіп жұмысына бақылау жасау, шаруа қожалықтарына салық мөлшерін қайта 
қарау, т.б. мәселелер қаралды. Риддер өнеркәсіп орындары жұмысын қайтадан жан-
дандыру, жұмысшы құрамын сақтау бағытында шаралар қабылданды. 26 наурыз 
күні округтік халық соты құрамы бекітілді. 30 наурыз күні ұлттық қырғыз соты  
құрылды. РКФСР-нің 1918 жылы 15 қаңтардағы Декретіне орай 1 сәуірден бастап 
жұмысшылар мен шаруалардан Қызыл Армияның бөлімдерін құру жұмыстары бас-
талды [7].

Қалалық Кеңестің ең алғашқы мәжілістерінің бірінде қаланы нанмен қамта-
масыз ету, Қызыл Армия отрядтарын нығайту, болыстық кеңестер құрамын сайлау, 
т.б. мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды [8]. 1918 жылдың 29 наурызында  
Өскемен қалалық депутаттар Кеңесі атқару комитетінің мәжілісінде (қат. №4) 
Өскемен қазыналық және Ресей-Азиялық және қалалық банктерді мемлекет 
қарамағына алу туралы шешім шығарылды. Өнеркәсіп орындарындағы сауда-
өнеркәсіп ісіне бақылау орнады, оған басшылық жасау қалалық депутаттар 
Кеңесінің мүшесі Куратовқа жүктелді [9]. Бүкіл Көкпекті жолы бойынша барлық  
көпірлер жөндеуден өткізілді, Ертіс және Үлбі өзендері бойынша көпірлі өткелдер 
қалпына келтірілді. Қаладағы қоғамдық үйлерді жөндеуге ірі мөлшерде қаржы 
бөлінді. Электростанция салу жұмысы басталды. Жұмыссыздарға, әсіресе көпба-
лалы босқындарға көмек көрсетілді. Кеңестік үкімет еңбек биржасын құрып, оған  
10 мың рубль аударды және ұсақ шеберханалар үшін қажетті құралдар алуға үнемі 
назар аударды. Кеңес үкіметі Мәдениет, халық ағарту және халықты медициналық 
қамту ісімен де айналысты. Ауруханаларға, сүзекке қарсы емдеу үйлеріне, әскери 
тұтқындарға, медицина қызметкерлерінің еңбек ақыларына ақша аударды, жеке 
меншік дәріханаларды мемлекет қарамағына алды. Қаладағы театр, киноның 
бірқалыпты жұмыс істеуін назарда ұстады. «Эхо», «Модерн» кинотеатрлары мем-
лекет қарамағына көшірілді. Өскемен қаласында драма артистерінің серіктестігі  
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құрылып, Халық үйінде үнемі спектакльдер қойылды. Халыққа білім беру бөлімі 
селолар мен ауылдарда бірнеше мектептер ашу, екі сыныптық училищені кеңейту 
жоспарларын қарады [10]. Маман мұғалімдерді дайындау мақсатында, әсіресе 
ауылдардағы қазақ мектептері үшін оқу бөлімі Семей қаласындағы үш айлық 
педагогикалық курсқа қала мен аудандардан мұғалімдер тобын жіберді, штаттан 
тыс білім беру бөлімшесін құрды... «Золоторуд» Риддер акционерлік, «Ақжал» 
ресейлік алтын өндіру, Алтай тау-кен өндірісі акционерлік қоғамдары, т.б. есепке 
алынып, олардың жұмыстарына бақылау қойылды. Өскемен қалалық депутаттары 
Кеңесі ашыққандарға көмек жасау мақсатында жедел қимылдар жасады. Тұрғындар  
үшін күніне 400 граммдық нанның мөлшері белгіленіп, оның орындалуына қатаң 
бақылау жасалды. Нанды еркін сатуға тиым салынды Барлық азық-түлік жұмысын 
қалалық Кеңес үкіметі өз қолына алды. Кеңестің шешімімен азық-түлік бөліміне 
қосымша өкілеттіктер беріліп, қажетті жағдайда әскери күш қолдануға рұқсат етілді. 
Өнеркәсіп, т.б. орындардың қызметіне бақылау жасау мақсатында бірыңғай коо-
ператив құрылып, оның құрамы 6000 адамға өсті. Я.В.Ушановтың басшылығымен 
Кеңес қалаға электр жарығын беру ісімен ерекше айналысты. Осы бағытта 
көптеген ұйымдастыру шаралары жүргізілді... қала халқы Кеңес депутаттарының 
бұл бастамасын қызу қолдады. Жер шаруашылығымен айналысатын мамандар 
дайындау мақсатында Томск қаласына арнайы курсқа әр ауданнан үш адамнан 
жіберілді. Әлеуметтік қамту саласында бірқатар маңызды шаралар іске асырылды.  
3 жасқа дейінгі балалар үшін тәрбиелеу, 3 тен 17 жасқа дейінгі балалар мен жас 
өспірімдерге шеберханалары мен ауылшаруашылық фермалары бар үйлерін ашу 
жоспарланды. Мүгедектер үшін Өскемен мен Зайсан қалаларында омарташы-
лар курсын ашу жоспарланды. Қымызбен емдеу орнын салу,т.б. жолға қойылды 
[11]. Өскемен депутаттар Кеңесі мен оның атқару комитеті өзі өмір сүрген қысқа 
мерзім ішінде осындай жұмыстар атқарды. Кеңес үкіметі осы аз мерзімнің ішін-
дегі бүкіл Ресей аймағындағы, соның ішіндегі Қазақстандағы халық мүддесі үшін 
атқарылған шаралардың жекелеген барысы осындай болды. Осы істің барлығы  
большевиктер партиясы, Кеңес үкіметінің басшысы В.И.Лениннің басшылығымен 
жүзеге асырылды.

Кеңес үкіметі жетекшілерінің халық бұқарасы үшін шаруашылықты 
ұйымдастырудағы түпкілікті жоспарларын жүзеге асыруларына мүмкіндік бол-
мады. 1918 жылдың ортасынан бүкіл Ресейді қамтыған азамат соғысы басталды. 
Жоғарыдағы баяндалған тарихи деректерден белгілі болғанындай, Ленин бастаған 
кеңес үкіметі тарапынан бүкіл Ресеймен қатар Қазақстандағы жергілікті тұрғындар 
үшін жылға толмас қысқа мерзімдегі одан бұрынғы патшалық империяның  
бірнеше ғасырға созылған отарлау мерзіміндегі жоспарында да болмаған игілікті 
істер жүзеге асырылды: кеңес үкіметі, соның ішінде Лениннің есімі мен қызметі 
отарлық қанаудан қалжырап, бүкіл елді жайлаған экономикалық тоқырау мен 
көлемі үнемі өсіп отырған соғыс салығынан күйзелген жерсіз, құқықсыз жергілікті 
халықтың құрметіне бөленіп, оған деген үміттерін арттырды; аталған нақты шаралар 
арқылы бұқараның Лениндік большевиктер партиясының алдына қойған мақсатын 
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орындайтындықтарына деген сенімі орнады; қазақ жеріндегі большевиктер  
партиясына өтушілердің, оның саясатын жақтаушылардың саны арта түсті; қысқа 
мерзімде халық арасынан қолдау алған большевиктердің осындай нақты қызметі 
азамат соғысында жеңіске жетулерінің негізін қалады.
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РЕГИОНЫ В РАБОТЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ КАССР (НА ПРИМЕРЕ ТУРГАЙСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ)

Бекмагамбетова Майсара Жауғаштықызы,
к.и.н., профессор кафедры Истории Казахстана 

Костанайского региональный университета им.Байтурсынова
Бекмагамбетов Руслан Кабдугалиевич, 

к.и.н., ассоциированный профессор кафедры Истории Казахстана 
Костанайского региональный университет им.Байтурсынова

В связи с декретом от 26 августа 1920 г. утверждается новый состав Кирревко-
ма, в который вошли: Радус-Зенькович, Мартынов, В. Покровский, Авдеев, Кула-
ков, Г. Алибеков, А.Жангельдин, Арганчеев, С.Мендешев, С.Сейфуллин. Этот состав 
Ревкома подготовил и созвал учредительный съезд советов Киргизии (Казахстана).  
На съездах Советов были избраны делегаты на Учредительный Съезд Советов Ка-
захстана. Что касается процедуры выборов, согласно Инструкции уездным и район-
ным избирательным комиссиям ложилась обязанность организации и производства 
выборочной кампании. Избирательная комиссия организуется из 3 членов при уезд-
ных и районных исполкомах. Производство выборов в селениях и аулах проводилось  
на общих собраниях граждан, одновременно по всей волости; правом избирать и 
быть избранным пользовались лица обоего пола от 18 лет, за исключением тех, кто 
не имел права голоса согласно Конституции РСФСР. Делегаты избирались по рас-
чету один от 100 жителей селения или аула. На волостном съезде выбирается один 
делегат на 200 душ, затем на уездных съездах производятся выборы делегатов непо-
средственно на Всекиргизский съезд [1, с. 12].

5-6 мая 1920 г. в г. Тургае проходит уездное совещание, созванное А.Жангель-
диным. На нем присутствовало 19 делегатов и около 200 «безмандатных киргиз».  
Здесь были избраны делегаты на Учредительный съезд Советов КАССР.  
А.Жангельдин, пользовавшийся большими полномочиями и популярностью, пред-
ложил избрать 12 делегатов, в том числе А.Байтурсынова, его жену Байтурсынову 
К., так же Каралдина Б., его жену Урзипу Каралдину и др. А.Жангельдин в своем 
докладе отметил об указании в выборе кандидатов из трудового элемента. Про-
извести выборы по трудовому принципу. Так же были предложены кандидатуры 
А.Иманкулова, Испергенова, Г.Балгимбаева, К.Буркутова, К.Койдосова, З.Андирова, 
А.Жанбосынов, Н. Токарев. Предложение было принято единогласно [2, с. 34].  
4 октября 1920 г. в 18 часов в г. Оренбурге, в клубе им. Я.М.Свердлова, председатель 
Кирревкома В.А.Радус-Зенькович открыл Учредительный съезд. В работе съезда  
участвовало 273 делегата, а так же 6 делегатов от Алтайской губернии, которая  
не входила в Киргизию. От Оренбургско-Тургайской губернии 112 делегатов, Ураль-
ской – 35, Букеевской – 23, Акмолинская – 34, Семипалатинская – 49 и Закаспийская 
– 1 [3, с. 30]. Съезд закончил свою работу 10 октября 1920 г.
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В целом, съезд провел двенадцать заседаний, в работе которых приняла актив-
ное участие тургайская делегация. В повестке съезда стоял основной вопрос: об-
суждение и принятие «Декларации прав трудящихся КАССР». Принятая съездом 
Декларация говорила о том, что Казахстан является республикой Советов рабочих, 
трудового казахского народа; вся власть: законодательная, исполнительная и контро-
лирующая – должна принадлежать трудящемуся народу, что органами управления  
являются Совдепы, КЦИК и СНК КАССР. Ряд пунктов Декларации излагал прин-
ципы советской политики в отношении к исторически сложившимся институтам  
обычного права и к существующему бытовому укладу казахского аула. Особую 
остроту приобрело обсуждение вопроса о реформе суда.

Докладчик секции юстиции по этому вопросу Н.Заромский выдвинул перед 
Наркомюстом КирАССР «задачу систематизации обычного права, с которым в быту 
приходится встречаться на каждом шагу. Он указал, что принципы организации на-
родного суда РСФСР как единство суда, выборность суда, близость его к населе-
нию и быстрота решений вполне применимы и в создании народного суда КазАССР.  
Учитывая специфику предлагалось создания параллельных отделений суда для 
русского и для казахского населения. Докладчик отметил особенности казах-
ского брака и предложил установить новый курс на сущность брака и развода.  
«Если брак – свободный союз, то ясно, что любой стороне должно быть дано пра-
во во всякое время расторгнуть этот союз, не связывая это требованием излишних 
формальностей». Представитель тургайской делегации Б.Каралдин сначала под-
держал выступление делегата Турганбаева, который предлагал установить в отно-
шении расторжения брака такой порядок, при котором развод производится толь-
ко в том случае, если стороны представят достаточно уважительные причины.  
Хотя вопрос о том, кто выступил с предложением об ограничении развода по до-
статочным мотивам остается спорным, поскольку в подлиннике «Турганбаев» зачер-
кнуто, надписано «Каралдин», а в «Бюллетене» напечатано «Каралдин» [3, с. 57].  
Будучи знакомым с судопроизводством Б.Каралдин объективно мотивирует необ-
ходимость предоставления заявлений с обеих сторон. В резолюции принимается 
следующее положение «при жизни супругов брак может быть прекращен во всякое 
время разводом как по обоюдному согласию супругов, так и при желании развестись 
одного из них» [3, с. 99]. На съезде прозвучали предложения о том, что суд должен 
отвергнуть такой институт обычного права как «кун» (имущественная компенса-
ция рода за убийство члена другого рода); «калым» (выкуп за невесту). В резолю-
ции съезда об организации юстиции говорится: «В целях раскрепощения женщины  
и борьбы с многоженством, необходимо предоставить ей полную свободу при всту-
плении в брачный союз, который должен быть основан на ни чем не стесняемом во-
леизъявлении брачащихся, на добровольном, обоюдном соглашении».

Затем в порядке предложения к резолюции Б.Каралдин внес поправку о сохра-
нении присяги, в интересах бедноты. «В интересах беднейших слоев киргизского 
населения является крайне желательным сохранение присяги, которая в киргизском  
быту весьма широко распространена» [3, с. 59]. Присяга (джан-душа) в прежние  
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годы налагалась на ту или другую из тяжущихся сторон по усмотрению биев. 
При этом присягают, по обычному праву, представители рода. Известно, что в ка-
захском судопроизводстве народного суда присяга играла центральную роль. Так, 
Л.А.Словохотов в своем исследовании отмечал «центральной резервной силой 
процессуальных данных составляет присяга (жан, менее употребительно ант), ко-
торая в маловажных делах ограничивается личностями тяжущихся и свидетелей, 
а в делах более важных распространяется на родственников всех участников про-
цесса» [4, с. 89]. Ложно присягнувший в невиновности ответчика рано или позд-
но будет уличен. Это приводило к общественному порицанию, согласно народным 
обычаям такой человек лишался покровительства кочевого общества. Если присо-
единить сюда целый ряд религиозных заклинаний, чтение слов Корана, которыми  
подтверждают свою клятву, призвание душ умерших предков в свидетельство истин-
ности показаний, то вполне понятно то важное значение, какое отведено присяге в 
казахском судопроизводстве.

В советской историографии позиция Б.Каралдина характеризовалась следую-
щим образом: «алашордынец Каралдин, предлагая съезду советов сохранить пол-
ную власть баев» [5, с. 226]. С. Сейфуллин выразил в своем выступлении мнение 
большинства съезда, указав, что принципы организации народного суда, принятые  
в РСФСР, вполне применимы для народных судов КазАССР. Данное положение  
зафиксировано в Декларации, принятой Учредительным съездом Советов КАССР: 

«Народную юстицию построить в точном соответствии с опытом народного ре-
волюционного суда советской России, считаясь с бытовыми особенностями киргиз-
ского народа, там, где они не противоречат основным положениям прав трудящих-
ся, устанавливаемых настоящей декларацией» [3, с. 87]. После речи С.Сейфуллина  
и Турижанова съезд прекратил прения, несмотря на то, что Б.Каралдин очень ре-
шительно настаивал на продолжении прений. По вопросу о присяге Н.Заромский 
ответил, что он не имеет принципиального значения, он будет рассмотрен НКЮ, 
который, сопоставив содержание присяги, постарается приблизиться к народно-
му суду. Отношение к казахскому обычному праву было сформулировано в резо-
люции съезда «По организации советской юстиции» следующим образом: «Народ-
ные суды при решении дел руководствуются как имеющимися законоположениями, 
так и существующими обычаями, поскольку последние не противоречат первым  
и основным принципам советской власти» [3, с. 97]. На этой же комиссии поступа-
ет заявление с предложением узаконить существующую систему третейских судов. 
Возможно, предложение было выдвинуто Б.Каралдиным, поскольку именно он от-
стаивал его в прениях. Н.Заромский по данному предложению отметил, что с орга-
низацией и созданием народных судов необходимость в третейских судах отпала. 
По убеждению Б.Каралдина, третейские суды необходимо узаконить. «Нужно, мо-
жет быть, изменить формы их, но все же они должны быть сохранены в качестве 
организации, вполне узаконенной». Предложения, выдвинутые Б.Каралдиным рас-
сматривались как происки алашордынцев, что нашло отражение в исследованиях 
того периода. В частности писалось следуещее: «Трудящиеся казахи, разумеется,  
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не были заинтересованы в сохранении суда биев с их родовой присягой, учреждение 
подлинно советского суда без всякой родовой присяги было направлено на защиту 
интересов бедноты и всех трудящихся масс против байства» [6, с. 108].

В период гражданской войны очень остро стояла проблема снабжения населе-
ния продовольствием. На пятом заседании съезда, состоявшемся 7 октября 1920 г. 
был поднят продовольственный вопрос. Безусловно, учитывая сложившуюся ситуа-
цию, это был особо важная и актуальная проблема. Основным докладчиком высту-
пил И.Д. Мартынов, который довольно резко, с классовых позиций, осудил поли-
тику буржуазного государства по вопросу снабжения населения продовольствием. 
По его мнению, основные причины современного продовольственного кризиса 
лежат в неспособности прежнего государственного аппарата управлять страной и  
в разрухе охватившей экономику во время империалистической войны. Каким об-
разом можно бороться с существующими проблемами? Безусловно, как представи-
тель партии большевиков И.Д. Мартынов предлагает наиболее радикальные меры. 
Единственным средством обеспечить интересы народа докладчик видит в тотальной 
государственной монополизации экономики, повсеместной разверстке и жестком го-
сударственном распределении продукции. Именно это предложение было сформули-
ровано в резолюции по продовольственному вопросу, где отмечалось: «…1 Учреди-
тельный съезд советов КССР объявляет незыблемость всех монополий, проводимых 
в РСФСР, как-то: хлебной, мясной, картофельной, сырьевой и т.д., национализацию 
торговли и упразднение всякой свободной торговли, признает единственно правиль-
ным метод заготовок путем разверсток» [3, с. 89].

Государственная монополизация необходима была большевикам для уничтоже-
ния объективных противников Советской власти, то есть представителей частно-
го капитала, буржуазии и пр. Поэтому они выступали категорически против вос-
становления свободной торговли как элемента капиталистических отношений.  
Взамен Советская власть предлагала «справедливое» перераспределение произво-
димой продукции промышленности и сельского хозяйства.

Схема перераспределения довольно проста и предполагала, что продукция, про-
изводимая рабочими, будет обмениваться на продукцию, производимую в аграрном 
секторе экономики. Однако понятия о справедливости распределении у большеви-
ков были довольно своеобразными, полностью укладывающимися в идею о проле-
тарском характере революции. Со слов того же И.Д. Мартынова власть сознательно  
во время распределения отдает предпочтение рабочим в городах. Деревня, имею-
щая собственное хозяйство и материалы может обеспечить себя самостоятельно. 
По-существу большевики предлагали крестьянам отдать продовольствие рабочим и 
не получив ничего взамен вернуться к средневекому натуральному хозяйству обе-
спечив себя самодельной одеждой, обувью и другими товарами. Учитывая эконо-
мическое своеобразие Казахстана предполагалось, что Уральская, Оренбургская,  
Тургайская, Семипалатинская, Акмолинская губернии, имеющие по сведениям 
большевиков достаточные запасы хлеба должны будут поставить его в централь-
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ные губернии России и на нужды Красной Армии. Кроме того, запасы сырья, скота,  
кожи, шерсти должны быть поставлены для переработки и перераспределения. 
Очевидно, что власть мало заботило экономическое положение казахского населе-
ния, традиционные формы хозяйствования, почти полное отсутствие инфраструк-
туры, своеобразие уклада жизни народа. Выступавший в прениях делегат съезда  
Петров утверждал, что население голодает, потому что большая часть его не зани-
мается земледелием. Из полемики возникшей на заседании съезда можно сделать 
вывод, что представители Советской власти слабо ориентировались в экономиче-
ских вопросах и плохо представляли себе, каким образом они будут решать продо-
вольственный вопрос. Основным аргументом представителей власти на вопросы 
делегатов о бедственном положении населения съезда были необходимость любой  
ценой провести продовольственную разверстку. Данное положение было и зафикси-
ровано в резолюции по продовольственному вопросу: «Ставя в основу всей продо-
вольственной политики принцип государственных монополий и как единственный 
способ их осуществления – разверстку, Учредительный съезд советов КССР призна-
ет необходимым приспособить этот принцип и этот способ к хозяйственно-бытовым 
условиям кочевого киргизского народа» [3, с. 89].

Б.Каралдин, прекрасно знавший ситуацию сложившеюся по продовольственной 
разверстке в Тургае, вносит ряд предложений. Во-первых, процент отчисления ба-
ранов, выражающийся в цифре 25% очень велик. Поэтому Б.Каралдин просит воз-
будить ходатайство перед центром о понижении его наполовину. Данное предло-
жение было продиктовано суровой действительностью. Подтверждением является 
выступление представителя Тургая делегата съезда Ильчина: «Два-три года не видим 
ни продовольствия, ни товаров. Мы голодаем и вымираем. Мы не знаем, кто о нас 
заботится. Я только что получил телеграмму от представителей семи волостей, в 
которой говорится о бедственном положении населения этих волостей» [3, с. 37].  
Этому способствовало ряд факторов: революция, продолжающаяся гражданская 
война и проводимая политика продразверстки. В целях оказания помощи про-
довольствием населению промышленных районов, Казревком принял декрет от  
23 марта 1920 г. «Об обязательной поставке скота на мясо». Согласно документу, 
норма годовой поставки скота на мясо была следующей: 8% от общего количества 
крупного рогатого скота; 25% овец; 20% свиней. По данному предложению Мар-
тынов заявил о том, что если процент отчисления велик, то возможно воспользо-
ваться правилом о замене мелкого скота крупным, в связи с чем, предложение  
Б.Каралдина было отвергнуто. Во-вторых, он предлагает отменить государственную 
монополию на шерсть и кожу. Поскольку, если принять такую монополию, то при 
полном отсутствии мануфактуры, население останется без ничего.

На протяжении всей работы съезда тургайские делегаты пытаются отстоять  
интересы народа исходя из его ментальных представлений и социально-
экономического положения.
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ҰЛЫ АБАЙ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ САНА

Аяған Бүркітбай Ғелманұлы,
Мемлекет тарихы институтының бас ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор

Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу сабақтастығы ба-
сты мұратымыз. Қоғамдық сананы жаңғыртуда Абай мұрасы да рухани азық 
ретінде қызмет атқарып келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай 
және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында ақын шығармаларының 
маңыздылығы мен тағылымы жөнінде қалың жұртшылықпен ой бөлісті. Мемле-
кет басшысының Абайды жаңаша зерделеу қажеттігі жөніндегі бастамасы өзекті.  
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының Абай әлеміне арналған мақаласы 
өзекті әрі ауқымды. ХХІ ғасырдағы ғылымның мақсаты да биікке ұмтылу, алысқа 
құлаш сермеу екеніне жұртшылықтың көзін жеткізе түсті. Қазіргі рухани сана 
жаңғыруының міндеті - ілгері көшке ілесіп қана қоймай, алдыңғы қатардан орын  
алу екендігін ашық мәлімдеді. 1841 жылы өмірге Ыбырай Алтынсарин Торғай 
өңірінде, Шығыста 1845 жылы Абай (Ибраһим) Құнанбай ұлы дүние есігін ашқан 
болатын. Шоқан Уәлихановтың әлем ғылымында қазақ елінің маңдай алды өкілі 
ретінде жұлдызы жанды. Қазақ даласында білім мен ғылымның кілтін ашуға талпы-
нушылар саны үздіксіз арта түсті. Ауыл молдасынан сауат ашады.

Ахмет-Риза медресінде оқып жүргенде орыс мектебінен терең білім алуға 
құштар болады, көрнекті ұстаздардан өз ықыласымен дәріс ала бастайды. Алайда 
әкесі Абайды 14-15 жасынан бастап ел басқару ісіне араластырады. 20-21 жасынан  
ел ішіндегі мәселелерге араласа бастайды. Күшік тобықты еліне, отыз жасында 
Қоңыр-Көкше еліне болыс болып сайланған. Ақынның орыс ағартушы-демократтары 
Н.Г. Чернышевскийдің досы Евгений Петрович Михаэлиспен, педагог, этнолог, 
өлкетанушы, Семей учительская семинариясының ұстазы Б.Г. Герасимовпен өте 
жақсы достық қарым-қатынаста болған. 

Абайдың немере інісі Кәкітай Ысқақовтың: «Абайды орыстың белгілі жазушы-
лары Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тургенов, Белинский, Доб-
толюбов, Крылов, шығармаларымен таныстырған адам – Михаэлис еді. Ол туған 
әкемнен де артық еңбек етіп, менің дүниеге көзімді ашты деп отырушы еді» деген 
естелігі ел аузында сақталып қалды. Ұлы Абай өзінің үшінші қара сөзінде сай-
лау науқанына қатысты күйзелісін былайша жеткізеді: «...Үш жылға болыс сайла-
нады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па?» деп елдің бұлданғандығымен күні 
өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күні өтеді. Үшінші жылы сайлауға 
жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күні өтеді...».  
Заман өзгеріп болыстар мен байлардың адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім 
құндылықтарын ескере бермейтіндігін айтып ашынады. Абай біраз жыл болыстық 
қызмет атқарып, ел басқару ісінде тәжірибе жинақтайды. 1898 жылғы 18 маусым-
дағы Мұқыр сайлауы өтетін жердегі Көшбике жеріндегі Мұқыр болысы бастаған 
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ел билеушілерінің Абайға соқтығып, оның киімін жыртып, өміріне қастандық 
жасалады. 1900 жылы Ресейдің үкіметтік мекемесі Сенатқа шағым жазады. 
Қолжазба орыс тілінде жазылған. Архив қорының құжаттары бойынша 1903 жылғы  
25 сәуірде Абайдың үйін, қора-қопсысын тінткен Семей уезінің бастығы Навроц-
кий үлкен тергеу бастап, күзге салым Абайдың қолжазбалары, оқыған кітаптары  
мен журналдары сақталған сандықты қаттап, Семейге алып кеткен.

Әрі қарай Омбыға жөнелткен. Дала губернаторының әкімшілігі тарапынан 
бұл қағаздар мұқият зерттеледі, ақыры «араб әрпімен жазылған қолжазбаларда 
үкіметке қарсы бағытталған ештеңе табылмағаны» туралы қорытынды жасалады. 
Сондықтан, Омбы шенеуніктері Абайдың сандығын қайтару туралы шешім алған. 
Алаш көсемдерінің бірі, білікті заңгер Жақып Ақбаевтың 1905 жылы 26 маусым-
да Ресей үкіметіне қазақтар атынан жазған: «…1903 жылы Петропавл, Павлодар 
және Семей уездерінде белгілі қазақтардың үйіне тінту жүргізілді. Сол тінту ба-
рысында олардан тартып алынған кітапханалар әлі күнге иелеріне қайтарылмай  
отыр…», - деген арызына қарағанда ақынның кітаптарының қайтарылмағаны көрініс 
береді. 1889 жылы жарық көрген ақынның «Қор болды жаным...» өлеңі әлі де жан-
жақты зерттеуді қажет етеді. Абай - қазақтың жаңа реалистік жазбаша поэзиясының, 
әдебиетінің негізін салды. «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым!».

ХХ ғасыр басындағы Қазақ автономиясын құру өте күрделі мәселелердің бірі 
болатын. Мұхтар Әуезов Абай туралы жазғанда ақынның оқу-ағарту қағидаларын 
негіздеді. Алаш қозғалысының көсемдерінің арасындағы Әлихан, Жакып, 
Әлімхандар Абайдың тәрбиесін көрді деуге болады. 1905 жылы Қарқаралы пе-
тициясы қабылданған кезде Абайдың талай шәкірті сонда болған. Шәкәрім, 
Тұрағұлдардың Алаш қозғалысы арасында табылуы кездейсоқ жағдай емес. Абай 
айтқан «бес дұшпанның» негізгі идеясы қазақ елін дамыту болатын. Қасым-Жомарт 
Тоқаев ақынның елдік мүддені көздегенін, білім мен тәжірибесін халық игілігіне  
жұмсағанын сипаттап өтті. Алаш көсемдерінің негізгі идеялары бір жағынан халық 
арманынан шықса екіншіден Европа гуманистік саяси ойларымен толықтырылды. 
Айталық, Президент билігі, парламенттік демократия, көппартиялық жүйе конце-
циясы Батыстан алынса, жер, ел, білім беру мәселелері жергілікті ойшылдардан  
шыққаны анық. Қазақ автономистерінің ойы терең әрі нақты болды. 2018 жылы 
Мемлекет тарихы институты шығарған монография большевизм мен Қазақ 
демократтарының саяси платформасын, негізгі мақсаттарын айқындап берген бола-
тын. Бұл еңбек отандастар мен шет әріптестерінің накты әділ бағасын алуда.

1920 жылғы автономия бойынша жакында тарихшы-ғалым Ғани Қарасаевтың 
мақаласы жарыққа шықты (Екі саяси платформа-Ұлттарға теңдік пен еркіндік 
беру-М.Султан-Ғалиев, Т.Рысқұлов, С.Сейфуллин және Әлихан, Ахаңдар; Мдивани, 
Заки Уалиди, украин автономистері). Бұларға айып таққан большевизм көсемдері 
болатын. Біз жасаған сараптама соны айқын көрсетеді. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 
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СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ауанасова Алима Мусировна, 
Руководитель Отдела истории социально-экономического 

развития Казахстана ИИГ, д.и.н., профессор
Нурпеисов Еркеш Калиевич, 

общественный деятель, к.ю.н., доцент

Разнонаправленные процессы автономизации на территории Казахского края 
начались сразу же после Февральской революции в России 1917 года. Тургайский, 
Уральский областные казахские съезды, прошедшие в апреле 1917 года приня-
ли решение о создании областных автономий в составе ожидаемой ими демокра-
тической федеративной Российской республики. Развивая это начинание первый 
Всеказахский съезд от 21-28 июля 1917 года, постановил, что все казахские об-
ласти должны получить областную автономию. В вопросе автономизации бо-
лее радикальную позицию занял второй Всеказахский съезд от 5-13 декабря 1917 
года, провозгласивший создание национально-территориальной автономии Алаш.  
К тому же времени относится создание Сибирской автономии и Туркестанской  
(Кокандской) автономии, под юрисдикцией которых находились соответственно 
часть северных и южных областей казахов.

История этих досоветских автономий убедительно демонстрирует, что ини-
циатива в создании автономий шла «снизу вверх». Различные политические силы, 
интеллигенция, военные и другие сословия, порой даже не обретшие институ-
циональную форму, но имеющие поддержку народных масс, выступили ини-
циаторами создания автономий и поддерживали их деятельность. Хотя век этих  
автономий был коротким, они создавались по логике формирования демократи-
ческого государства: вначале волеизъявление народных масс, а затем – его инсти-
туционализация. 

А советские автономии на территории Казахстана создавались в обратном по-
рядке: вначале принятие решения о создании автономии центральной федераль-
ной властью, а затем уже фактическая реализация этого решения. Показательно в 
этом отношении заявление народного комиссара по делам национальностей Иосифа  
Сталина, сделанное в апреле 1918 года о том, что «проектируется провозглашение 
автономии Киргизской (Казахской-авт.) территории, Туркестанского края и т.д.».[1]

Хронологически возникновение советской автономии в Казахстане в виде Кир-
гизской (Казахской) Социалистической Советской Автономии следует за прекра-
щением деятельности автономии Алаш. Из-за принципиальных идеологических 
расхождений в позиции представителей Алаш и молодой советской власти вопро-
сах автономизации Казахского края, большевики в условиях гражданской войны  
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вынужденно мирились с существованием на территории Казахстана автономии 
Алаш, не доводя дело до ее официального признания. Их стратегический план  
предусматривал создание автономии на иных идеологических принципах. 

Здесь уместно отметить, что Алаш, как государственное образование, име-
нуемый со дня его учреждения автономией даже его учредителями, формировался 
де-факто в качестве суверенной республики. Свидетельством этому служит то об-
стоятельство, что после крушения Российской империи она не трансформирова-
лась в федерацию, имеющую в своем составе автономные национальные или тер-
риториальные образования. В условиях многовластии в России, сложившейся после  
Февральской революции 1917 года, в ней не было единого центра федеральной вла-
сти. Учрежденная II Всеказахским съездом автономия Алаш начала свою деятель-
ность в качестве фактически суверенной демократической республики, не подотчет-
ной и не подконтрольной наднациональным государственным органам.

Хотя к этому времени в II Всероссийский съезд о объявляет о переходе государ-
ственной власти к Советам, но до Казахстана она доходит с некоторым опозданием. 
Только лишь к началу 1920 года вся территория Казахстана оказалась под советской 
властью [2]. До этого в декабре 1917 года Совет народных комиссаров публикует 
обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», подписанное  
В.И. Лениным и И.В. Сталиным. В нем было заявлено: «Отныне ваши верования 
и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными 
и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспре-
пятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех на-
родов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов» [3]. Организационной формой реализации 
этого заявления должна была стать федерация советских национальных республик, 
предусмотренная впоследствии Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, принятой Всероссийским съездом Советов от 25 января 1918 года [4].

Таким образом, был взят курс на объединение национальных республик в соста-
ве Российской республики. Но их конституционный статус не был еще определен. 
В связи с этим Постановлением III Всероссийского съезда советов «О федеральных 
учреждениях Российской Республики» от 28 января 1918 года было установлено: 
«Способ участия советских республик и отдельных областей в федеральном пра-
вительстве, областей, отличающихся особым бытом и национальным составом,  
равно как разграничение сферы деятельности федеральных и областных учрежде-
ний Российской республики, определяется немедленно по образовании областных 
советских республик Всероссийским центральным исполнительным комитетом  
этих республик» [5]. Но это постановление не устранило неопределенности в вопро-
се конституционного статуса будущих участников федерации.

По-видимому, этим обстоятельством был обеспокоен Народный комиссар 
по делам национальностей Иосиф Сталин. В его письме от 23 марта 1918 года  
в связи с разработкой Положения о Татарско-Башкирской Автономной Советской 
Республике отмечалось: «Публикуя это Положение считаем нужным сообщить,  
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что аналогичные положения вырабатываются народным комиссариатом по делам 
национальностей для азербайджанских татар, грузин, армян, киргиз (казахов – 
авт.), сартов, текинцев и других народов России, революционные организации ко-
торых прошу сообщить свои конкретные планы федерации».[6] Но не дожидаясь 
ответа, в апреле 1918 года Наркомнац объявил, что субъектами Российской феде-
рации должны стать национальные автономии на базе советов, предрекая тем са-
мым неминуемую ликвидацию возникших в ноябре и декабре 1917 года автономий  
поволжских татар, башкир, киргиз, Туркестанского края, советская власть считала, 
что «необходимо взять у них автономию, предварительно очистив ее от буржуаз-
ной скверны и превратить ее из буржуазной в Советскую» [7]. По замыслу вож-
дей Октябрьской революции, новая государственность в форме Советской респуб- 
лики должны была быть распространена на всю территорию бывшей Российской 
империи с ее колониальными национальными окраинами. Исключение составля-
ли территории Украины, Польши, Финляндии, которые заявляли об отделении от 
России и формировании независимых государств еще в декабре 1917 года. Решение 
проблемы деколонизации на территории России, особенно в ее азиатской части, ста-
ло приобретать своеобразные формы. Естественное право наций на государствен-
ное самоопределение было провозглашено советской властью в качестве привле-
кательного политического лозунга. В Декларации прав народов России, принятой  
15 ноября 1917 года, провозглашено, что «Совет Народных Комиссаров решил по-
ложить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России право 
народов России на свободное самоопределение и образование самостоятельно-
го государства». Но спустя пять месяцев, в апреле 1918 года Народный комиссар  
по делам национальностей заявляет, что Советская власть провозглашает авто- 
номию Татаро-Башкирской территории и планирует провозглашение автономий 
Киргизской территории и Туркестанского края.

Это было началом федерации по-советски, когда субъектами федерации стано-
вились не самостоятельные национальные государства, а зависимые от федераль-
ной власти автономные национальные образования. При этом зависимость закла-
дывалась с самого начала, с момента их формирования. Как следует из Обращения  
Наркомнаца Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, Совнаркому Турке-
станского края в 1918 году именно Советская власть провозглашает автономии, а 
не сами народы. Особенно явно это проявилось на примере КАССР, когда ее про-
возглашение было осуществлено Декретом ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании 
Киргизской Автономной Киргизской (Казахской – авт.) Социалистической Совет-
ской Республики» от 26 августа 1920 года. Автономизация в условиях Советской 
власти проводилась «сверху вниз», когда правовые акты о создании автономии, при-
нятые высшими органами государственной власти, в последующем «горячо» под-
держивались так называемыми учредительными съездами того или иного народа. 
Между тем по логике права нации на государственное самоопределение вначале 
должно быть волеизъявление народа о создании автономного или самостоятельного  
государства. По ней была образована «Алаш», которая вступила в свои права 
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на основании решения II Всеказахского съезда от 5-13 декабря 1917 год. По это-
му же принципу в свое время были сформированы Туркестанская (Кокандская)  
автономии (1917 г.) и Сибирская автономия (1918 г.). Эти автономии были созданы 
по принципу «снизу вверх».

Автономизация «сверху вниз» отразилась на создании Декларации прав тру-
дящихся Казахской АССР, принятой Учредительным съездом Советов КАССР от  
6 октября 1920 года. Кстати сказать, при обсуждении в Казревкоме вопросов орга-
низации съезда Советов КазАССР было решено: «Съезд не считать учредительным. 
Он должен принять ряд деклараций по основным вопросам».[8] Но в тексте Декла-
рации съезд все же признается первым учредительным и в этом качестве он поста-
новляет: «Территория Киргизского края объявляется республикой Советов рабочего, 
трудового киргизского народа, крестьянских, казачьих и красноармейских депута-
тов» [9]. Съезд, таким образом, учредил то что было утверждено полутора месяца-
ми раньше высшими органами государственной власти РСФСР. На этом, к сожале-
нию, пафос автономии заканчивается и далее по тексту трудно найти положения, 
свидетельствующие хотя бы об относительной самостоятельности провозглашенной  
автономии. Вместо этого декларируются положения, превращающие ее в перифе-
рийный орган проведения политического курса РСФСР. Съезд советов КАССР 
постановляет, в частности: «проводить политику РСФСР по экспроприации всех 
средств производства, ... а также банков и способствовать передаче этих средств 
в руки государства трудящихся Российской Федерации», «проводить политику 
РСФСР в области ликвидации частной собственности на землю», «охрану здоровья  
и нации широких масс в полном соответствии с опытом РСФСР и на основе суще-
ствующих в последней общих узаконений», «кодекс законов о труде и все основ-
ные завоевания рабочих России в области охраны труда и социального обеспечения 
в одинаковой мере распространить на массы трудящихся КАССР» (п.4). Если до-
бавить к этому то, что п.5 Декларации дословно воспроизводит приведенные нами 
ранее положения Декрета о создании казахской автономии, в части подчинения  
наркоматов вышестоящим органам РСФСР, то с сожалением приходится констатиро-
вать, что составление текста Декларации и последующее ее принятие происходили 
под жестким контролем партийных и государственных органов России.

В итоге была создана красочная политическая иллюзия, что казахский народ, 
благодаря советской власти возродил свою государственность. На деле же политиче-
ский статус остался прежним, зависимым от другого государства, хотя экономическая 
и социальная сферы жизни претерпели поистине революционные преобразования. 
Они, к сожалению, не обусловили коренные изменения в сфере государственного 
управления Казахстаном. Республиканские государственные органы ни по структу-
ре, ни по полномочиям не были продуктом исторического творчества казахов, их 
судьбоносным выбором, не приближали их к многовековой мечте о возрождении 
своей, самобытной национальной государственности. 
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СОВЕТТІК ЖҮЙЕДЕГІ ҚАЗАҚ АВТОНОМИЯСЫ

Ілиясова Күлпаш Мырзамұратқызы,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Халықаралық қатынастар факультеті
Шығыстану кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты 

Ресейдегі үздіксіз революциялардан кейін тұтанған азамат соғысында  
большевиктердің жеңіске жетуі, 30 млн.-ға жуық татар, башқұрт, қазақ, қырғыз, 
өзбек сияқты мұсылман халықтарының азаттық қозғалысын бұғаттап, жетек-
шілерін советтік билікті мойындауға мәжбүр етті. Уақытша үкімет жүйесінде Ала-
шорда сияқты үкіметтерін құрып алған автономистер, орталықтағы В.Ленин және 
И.Сталинмен бірқатар келіссөздер жүргізгенмен, нәтижесі күтілгендей болмады. 
Ендігі жерде автономистер большевиктермен компромиске келіп, өздерінің ұлт 
істерін, советтік билік жағдайында болса да, оң шешіп алуға тырысты. Өйткені, 
олар үшін басқа таңдау да, амал да жоқ еді. Оның үстіне азамат соғысы жылда-
рында Ә.Бөкейхан бастаған топтың, Алаш (Қазақ) автономиясын құру жолындағы 
күресте жинақтаған саяси тәжірибесі де жеткілікті болатын. ХХ ғасырдың бірінші 
жартысында Қазақ облыстарын басқарудың бірқатар құрылымдары болды. Олар: 
Алашорда (желтоқсан, 1917), Ұлт істері жөніндегі комиссариат жанындағы Қазақ 
бөлімі (сәуір, 1918) Түркістан АССР (мамыр, 1918), Кирревком (шілде,1919),  
Қазақ АССР (тамыз, 1920), Қазақ ССР (желтоқсан, 1936). Алашордашылардың 
жетекші өкілдері осылардың ішіндегі Ұлт істері жөніндегі комиссариат жанындағы 
Қазақ бөлімі мен Кирревком арқылы советтік билік платформасына көше баста-
ды. Бұл процесс, шамамен екі жылға (қараша, 1919 ж. - сәуір, 1921 ж.) созылды.  
Осы мерзім аралығында азаттық күрестің жетекшілері, одақтас ретінде таныған 
Колчак үкіметіне деген сенімдерін жоғалтты. Ақыры, амалсыздан өздеріне амнистия 
жариялаған советтер жағына икемделеді.

Aзамат соғысының қатал тәжірибесі халықтардың өзін өзі билеу құқығын со-
ветке қарсы күрескен ақтар үкіметтерінің қолдарынан ала алмайтынына көптеген 
ұлттық қозғалыстарының жетекшілерінің көзін жеткізді. Мұндай қорытындыны 
бірінші болып татарлар, сосын башқұрттар жасады. Соңғылары 1919 жылдың ба-
сында совет үкіметі жағына шықты. Башқұрттардың саяси жетекшісі Зәки Вали-
ди Тоған, осы жолға Алашорда үкіметінің басшысы Ә.Бөкейханов та түседі деп 
санаған [1, 195 б.]. Кейінгі оқиғалар көрсеткендей, Ә.Бөкейхановтың өзі болма-
са да, жақын серіктесі А.Байтұрсынов бастаған бірқатар қазақ өкілдері осы жолға 
түсті. Жоғарыда аталған басқару құрылымдары арқылы Қазақ АССР-нің құрылуы, 
ең алдымен ұлтшылдардың (батысшыл алашордашылар мен қазақ большевиктері) 
басын біріктірді. Екіншіден, Алаш қозғалысындағы азаттық күрес нәтижелері  
(Алаш (Қазақ) автономиясын құру), советтік-таптық негіздегі Қазақ автономиясын 
құруға және оның шекарасын анықтауға негіз болды. Үшіншіден, Ресейдегі үздіксіз 
революциялар тұсында қалыптасқан Алаш идеясы, советтік биліктің алғашқы  
жылдарында қайта жаңғырып, жеңіске жетті. Саяси маңызы зор осы оқиғалардың 
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бастау-бұлағы, Алашорда үкіметі құрылғаннан кейін жүргізілген екі жақты 
келіссөздер болды. Алашорда мен совет үкіметі арасындағы алғашқы келіссөздер  
1918 жылдың 19-20 наурыз күндері басталды. Москвадағы Ұлт істері жөніндегі 
комиссариаттың басшысы И.Сталиннің шақыруымен Семейдегі Алашорда 
үкіметінің жетекшілері Әлихан Бөкейханов мен Халел Ғаббасов телеграф арқылы 
келіссөзсөздер жүргізгені белгілі. Сол сәтте И.Сталин: «әрбір тұрмысы, салты басқа 
халықтар жергілікті советтермен қосылып, автономия, федерация алу құқы, басы 
байлы бөлініп кету секілді ұлт ниеттерін жарыққа шығаруға сиез шақыратын ко-
миссия құруға тырысу керек, қазақ-қырғыздардың өкілдері тез қамданып, ыңғайлы 
уақыт өткізбей жергілікті советтермен брігіп, әлгідей комиссияны құрар» деген ойын  
айтқан болатын. Ертеңіне Алашорда үкіметі Сталиннің сөздерін жан-жақты 
қарастырғаннан кейін, «Совет үкіметінің Ресейдегі барлық автономиялы халықтардың 
Кіндік үкіметі ретінде қаулы шығарып, Алашорданың 11 пункттен тұратын талап-
тілектерін жеткізеді. Соның 10-пунктінде «Қазақ-қырғыз істері туралы елші  
Халел мен Жаһанша Досмұхамедовтарды өкіл еттік /Олар қазір Москвада автономия 
туралы Алашорда атынан сөйлесіп жатыр/» делінген [2].

АЛАШОРДА АВТОНОМИЯСЫ ҺӘМ СОВЕТ ХҮКІМЕТІ*
Алашорданың жауабы:

1918 жылдың 21-де біз Алашорданың Ұлт жұмысын басқарушы Халық ко-
миссары Сталиннің Алаш автономиясы туралы айтқан сөзін тексергеннен кейін  
Совет хүкіметі Руссиядағы барлық автономиялы халықтардың Кіндік Хүкіметі 
деуге қаулы қылып, мынаны білдіреді:

...9) Жергілікті Советтердің бұйрығы бойынша Сталин абақтыда жатқан 
Алашорданың Оқу комиссиясының; Қазақ комитеттерінің һәм земскі управа- 
лардың мүшелері тоқтаусыз босатылсын һәм мұнан былай оларды өтірік шағым, 
жаламен, қуғын-сүргінге ұшырату тоқтатылсын;

10) Қазақ-қырғыз істері туралы елші Халел мен Жаһанша Досмұхамедовтарды 
өкіл еттік /Олар қазір Москвада автономия туралы Алашорда атынан сөйлесіп 
жатыр/».

Сарыарқа. 1918 ж. 22 наурыз. № 35. 

Дәл осы уақытта советтер жағындағы «Дала комиссары» Әліби Жангелдин 
бастаған қазақ большевиктері де іске кірісіп кетеді. Олар «1918 жылдың наурыз ай-
ында Орынборда Торғай облысы Кеңестер съезін өткізіп, съездің қаулысына сәйкес  
Совет өкіметі идеяларын толығымен қолдап, басшылыққа алғаны жайында 
Халкомкеңеске баянхат жөнелтеді. Көп кешікпей Ә.Жангелдин Москваға ба-
рып, үкімет басшыларымен кездеседі, олар Торғай Кеңестері съезінің қаулыларын 
түгелдей мақұлдайды. Ақылдаса келе, Жаһанша Досмұхамедов басқарған алашор-
дашылар делегациясына уағда етілген қазақ комиссариатына жаңаша түр беріп, Ұлт 
істері жөніндегі халық комиссариатының жанынан Қазақ бөлімін ашуға келіседі.  
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1918 жылғы 11 мамырда тиісті қаулы шығады. Ә.Жангелдиннің ұсынысы бойын-
ша бөлім бастығы болып, совет идеяларын бірден қабыл алған, Ә.Жангелдиннің 
сенімді көмекшісіне айналған, Торғай съезінде облаткомның жауапты лауазы-
мына сайланған ескі режим интеллигенттерінің бірі Мұхамедияр Тұнғашин 
тағайындалады. Комиссариаттың М.Тұнғашин басқарған Қазақ бөліміне күрделі де 
жауапты міндеттер жүктеледі. Ақтардан азат етілген батыс аудандарда жергілікті 
Кеңестерді ұйымдастыру, совет өкіметі алаулатқан Қазан революциясының идея-
ларын үгітшілер мен баспасөз арқылы майданға шектес және ақтар билеп тұрған 
Жайық сырты даласындағы аудандарда насихаттау, шаруашылық мәселелерімен 
қатар ұлттық әскери бөлімдер құрумен шұғылдану мәселелері ұдайы күн тәртібінде 
болды» [3]. 

Алайда, алашордашылардың советтік билікпен және қазақ большевиктерімен 
бірлесе жүргізген іс-қимылдарының бағыты бірден өз жүйесін таппады, тағы да 
қарама-қайшылықтар орын алды. Олай дейтініміз, алашордашылар 1918 жылдың 
24/11/ маусымында өткен басқосуда «Совет хүкіметінің заңдары туралы» мәселені 
қарастырып, «Алаш автономиясына қараған жерде Совет хүкіметінің шығарған 
заңдары жойылсын» деген қаулы шығарады [4]. Ал, қазақ большевиктерінің ба-
сын біріктірген Ұлт істері жөніндегі комиссариат жанындағы Қазақ бөлімі  
1919 жылдың басында Бүкілқазақ съезін шақыру және Қазақ даласының советтік 
автономиясын жариялау ісіне дайындық жасауға кірісіп кетеді [3]. 1919 жылдың 
4 қарашасында Түркістан майданы Революциялық әскери кеңестің советтік билік 
жағына шыққан алашордашыларға амнистия жариялау туралы шешімінің 2-пунктіне 
сәйкес «Советтік Ресейге қарсы күреске тікелей және жанама қатысқан, барлық 
қазақ халқына толық кешірім» жарияланғаннан кейін [5, 102 б.], алашордашылар 
бұл  мүмкіндікті де пайдаланып, оны ұлттың мүддесіне жаратуды ойлады. Мыса-
лы, Қазақ автономиясының шекарасын анықтап, бекіту мәселесін аяғына дейін  
жеткізу күн тәртібінен түскен жоқ. Сонымен қатар, өлкенің батыс аймағындағы 
күрделі ахуал да шешімін таппаған еді. Соңғысы Кирревкомда арнайы қарастырылып, 
тиісті шешім де шығарылады.

1920 жылдың 5 наурызында өткен Кирревкомның мәжілісінде «Қазақ ұлттық 
үкіметі – Алашорданың батыс бөлімін жою туралы» мәселе бойынша қабыл-
данған қаулыға сәйкес, «Алашорданың ұлттық үкіметінің батыс бөлімінің жау-
апты жетекшілерін Қазақ өлкесінде советтік билік берік орнатылғанға дейін, 
қазақ халқынан оқшаулау, ал осында келген Жаһанша Досмұхамедов, Халел 
Досмұхамедов, Иса Қашқынбаев, Кәрім Жәлелов, Беркін-Ғалия Атшыбаев сияқты 
жауапты қызметкерлерді Москваға немесе басқа да орталық губернияларға  
жіберу» туралы шешім шығады. Бұл мәжіліс, Алашорда үкіметінің көрсетілген 
мүшелерінің советтік билік жағына өтуі туралы, олармен келіссөздер жасауға  
Орал облысына арнайы жіберілген ревкомның мүшесі Бегімбетовтің баяндамасы-
на байланысты шақырылады [5, 103 б.]. 1920 жылдың 7 сәуіріндегі Кирревкомның 
кезекті мәжілісінде А.Байтұрсыновтың «Қостанай уезін Торғай облысында қалдыру 
туралы» баяндамасы тыңдалып, талқылаудан өтеді. Алайда, бұдан былайғы 



51

уақытта Халық комиссарлар кеңесінің 1919 жылғы 10 маусымдағы декреті бой-
ынша Кирревкомның қарамағына кіретін облыстардың шекараларына ешқандай 
өзгерістер енгізілмейтіні қадап айтылады [5, 104 б.]. Советтік жүйедегі автоно-
мияны басқару және басқарылу проблемалары, оны жариялау қарсаңында күн 
тәртібінде шықты. 1920 жылдың 9-10 тамыз аралығында, қазақ және түркіс- 
тандық қайраткерлер, орынборлықтар, оралдықтар мен сібірліктер тек осы мәселе 
бойынша Ұлт істері жөніндегі Халық Комиссариатының мәжілісінде бас қосты. 
Большевиктер ұлттық саясаттың принциптерін іске асыру мақсатын, ең алдымен 
советтік құрылыстың басты құралы мен институты болып табылатын жетекші 
партия арқылы орындауға тырысты. 1920 ж. 30 сәуірінде РКП (б) Кироблбюросы 
құрылады, 6 адамның 5-уі титулды этносты құрады.  25 тамызда ОК Саясибюросы 
бюроның жаңа құрамын бекітті. Олар: В.Радус-Зенькович, А.Авдеев, А.Коростелев, 
А.Кулаков, И.Акулов, Ә.Жангелдин, М.Мырзағалиев, С.Арғыншеев, С.Меңдешев.

Биліктің бастамасымен және бақылауымен алашордалықтар автономияны 
құру ісіне тартылады. Айталық, Ә.Ермеков өлкеміздің Москвадағы өкілеттілігн 
басқарды, Х.Ғаббасов СибВРК (Сібір әскери революциялық комитеті) жанындағы 
КирВРК-ның өкілетті өкілі, Б.Сәрсенев – құрылтай жиналысын шақыру бойын-
ша өлкелік комиссияның қызметкері, У. Танашев – заңнамалық болжамдардың 
бөлімше меңгерушісі, А.Кенжин – КирВРК мектептен тыс бөлім меңгерушісі бол-
ды.  Сонымен бірге 1920 ж. басындағы советтік органдарда Е.Омаров, К.Таттибаев, 
Н.Төреқұлов, С.Досжанов, А.Қозыбағаров, С.Қадырбаев, А.Ақпаев қызмет етті.  
Олар құрылтай жиналысын шақыруға, автономияның шекарасын анықтау үшін 
қажетті тарихи-статистикалық, экономикалық, этнографиялық және картографиялық 
мәлметтер мен материалдарды жинақтауға, БОАК –дегі талқылаулар мен оның ко-
миссияларына А.Байтұрсынов, Ә.Ермеков, Х.Ғаббасов, Әлібеков және т.б тікелей 
қатысты [6]. Aлаш қайраткері Уәлитхан Танашевтің естелігінде, 1920 жылы «респу-
блика шекарасын белгілеуде досы Әлімхан Ермеков екеуінің В.Лениннің бір күнде  
екі рет қабылдауында болып, екеуінің әр сүйем жерді дәлелдеп, қазақша қойылған  
жер атауларын тілге тиек етіп, ноғайлы заманы жырауларының өлеңдерін оқығандары, 
ақырында В.Лениннің «Олай болса, мына жер қазақтыкі» деп қызыл қарындашпен 
Қиғаш өзенін бойлай Каспийге төте шыққанын, мұның соңғы үміт екенін, алайда  
өзі үшін осыған дейін Ресей территориясына кіріп келген Екінші Теңіз жағалауы 
округі - туған аулының Қазақстан құрамына мәңгілік енгені» туралы толғанысы  
өте әсерлі жеткізілген [7]. 

ЛЕНИН: «ОЛАЙ БОЛСА, МЫНА ЖЕР ҚАЗАҚТЫКІ»*
«...республика шекарасын белгілеуде досым Әлімхан Ермеков екеуміз В.Лениннің 

бір күнде екі рет қабылдауында болдық... екеуміз әр сүйем жерді дәлелдеп, қазақша 
қойылған жер атауларын тілге тиек етеміз. Ноғайлы заманы жырауларының 
өлеңдерін оқимыз, ақыры В.Ленин «Олай болса, мына жер қазақтыкі» деп қызыл 
қарындашпен Қиғаш өзенін бойлай Каспийге төте шықты...»

Уәлитхан Танашев, 1968 жыл
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Қазақ АССР-ның 1920 ж. қазанда жариялануымен, атқарушы биліктің – 
Орталық атқару комитеті  және үкіметтің (Халық комиссарлар кеңесі) тұрақты ор-
гандары құрылады. Қазақ ОАК Президиумының бірінші құрамындағы 10 адамның 
6-уы қазақ, үкіметтің (халық комиссариаттары) 14 мүшесінің 5-уі қазақ болған. 
Билік органдарын қалыптастыру және басқарудағы шешуші рөлді обком, сосын 
партияның өлкелік комитеті (крайком) атқарды, оның үстіне үкіметтің құрамына, 
биліктің партиялық органдарының мүшелері кірді. 1921 ж. маусымында 1-облыстық 
партконференциясы, РКП (б) Киробкомды сайлайды, сосын Орталық Комитеті 
Ұйымдастыру бюросында бекітіледі, конференцияға қатысқан 162 делегаттың  
19-қазақ болған, оның 12-сі жоғары білімді, 41-і орта білімді болған. 1920 ж. соңындағы 
түбегейлі және кең көлемді әлеуметтік-экономикалық қайта құрылымдаулар 
болған кезде, биліктің назары басқарудың шаруашылық органдарын бақылауға  
қарай ойысады. Советтік бюрократияның көпқабатты желілеріндегі әртүрлі 
бақылау, қайталау каналдары, аймақтық (республикалық) және жергілікті шенеуник-
тердің өзара әрекеттесуі, салыстырмалы түрде биліктің басты орталығынан белгілі  
бір дәрежеде ажыратылған дербестікті көрсетті [8].  

1920-1930-жылдары ұлттық республикалардағы басқарушылардың жаңа табы 
қалыптасты. Билік бастапқыда, басқару және билік аппаратына революцияға дейінгі 
білімі мен саяси жүгі бар интеллигенцияны тартуға мәжбүр болды, олардың ар-
наулы білімдерін, кәсіби тәжірибесін және этномәдени орталарда жұмыс істей 
алатын дағдыларын пайдаланды. Алайда, кедей шаруалар мен пролетариат дик-
татурасы принциптерін дәріптейтін, басқарушылық аппаратқа тартылған «халық 
өкілдерінің» өлшемімен, классикалық білімі бар ескі кадрлар, биліктен қарқынды 
түрде ығыстырылып, кейін жаппай репрессияланды [6]. Айталық, 1921 жылдың 
соңына қарай, жетекші партияға мүшелікке кандидат қатарында бір жыл жеті ай 
болған А.Байтұрсынов, компартия қатарынан кетті, анығырақ айтқанда кетірілді. 
Ол Қазақ АССР оқу-ағарту комиссары қызметінен алынып, комиссардың орынба-
сары қызметіне төмендетілді. Осының бәрі, әрине билік тарапынан қайраткерге 
көрсетілген сенімсіздік болатын [9, 154 б.]. Осыған байланысты Елдес Омаровтың 
көрсетуінше, «Байтұрсынов БК(б)П мүшесі еді, басқаларды да партияға кіруге 
шақырды. Ермеков те бұл пікірге қосылды, бірақ өзі кірген жоқ» дей келіп, 
жалпы бұл мәселені өздерінің, яғни «ұлтшылдардың коммунистік партияға 
мүшелікті қазақ халқына ашық және заңды түрде қызмет жасау мүмкіндігі ретінде 
қарастыру» деп түсіндіреді [9, 145 б.]. Ал Ахмет Байтұрсынов өз көрсетуінде,  
«Алашорда үкіметі Совет билігімен келісімге келген соң, қазақ әскери ревкомының 
мүшелігіне тағайындалғанын, Орынбор қаласында жұмыс жасағанын, 1920 жылы 
Орынборда қызметте жүрген Фрунзенің БК(б)П қатарына кіруді ұсынғанын,  
сәл кейін осы ұсынысты ревкомның бұрынғы мүшесі Седельников те жасағанын, 
ал өзінің бұл ұсыныстарды ой таразысынан өткізіп, партияға кіру туралы шешімге 
келгенін» айтады [9, 371 б.].

Жалпы алғанда, А.Байтұрсынов пен оның үзеңгілес серіктері, советтік- 
партиялық үкіметке барынша адал қызмет етуге тырысса да, көп жағдайда боль-
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шевиктер тарапынан қолдау таппады. Өйткені, 1920-жылдары большевизмнің 
басты көрсеткіштері, партияның идеялық және моральды-саяси принциптеріне 
адалдық болса, 1930-жылдардың басында іскерлік, ұйымдастырушылық, тәртіптілік, 
табандылық және нақты міндеттерді шешудегі, ең алдымен шаруашылық бастамалар  
болған еді [6]. Кейінгі оқиғалар көрсеткендей, большевиктердің бұл қасаң 
принциптерін алашордашылар, іштей еш қабылдай алмады. Олардың «советтік 
билік жағына шықты» деген сыртқы формасы болмаса, ішкі мазмұны мүлдем 
сәйкес келмейтін. Десек те, саясат биігіне көтерілген, батысшыл ұстанымдағы 
бұрынғы алашордашылар, советтік биліктен аластатылса да,  әртүрлі ұстанымдағы 
ұлтшыл өкілдері арқылы советтік Қазақ автономиясын құруға белсене қатысты.  
Оған 1920 жылы құрылған Қазақ АССР-нің шекарасын анықтап, бекітуге тікелей 
ат салысқан алашордашылар Ә. Ермеков, У.Танашев және 1925 жылы республика-
мыздың астанасын Орынбордан Ақмешітке (Қызылорда) көшіріп, оған «Қазақ» 
атауын қайтаруға күш салған С.Сейфулин, С.Қожанов сынды қайраткерлердің іс-
әрекеттері дәлел. Өкінішке орай, 1926 жылдан бастап алашордашыларды тергеу,  
сот процестеріне тартудың екінші толқыны басталып, жалғасын тапты.   

Сөз соңында, автономия құруға қатысты Мұстафа Шоқайдың ой-тұжырым-
дарын ортаға салайық. Оның пайымдауынша, елде қалыптасқан саяси жағдайда 
«бірден толыққанды мемлекет құру» мүмкін емес, «ол үшін бізде адам жоқ, тәжірибе  
жоқ, мүмкіндік жоқ, әскер де жоқ. Ресей қаншалықты құлдырау кезеңінде де-
сек те, бізден әлдеқайда күшті». Сондықтан, М.Шоқай «Швейцария мемлекетінің 
үлгісімен федерация құруды» армандады. Оның үстіне «географиялық жағдайымыз  
да Ресеймен достық және бейбіт қатынастарда болуымызды талап етті» [10, 105- 
16 бб.].  

Тұжырымдай келе, советтік жүйедегі Қазақ автономиясын құру, алаштық 
жүйедегі Қазақ автономиясын құрудың көшірмесі болды деуге болады, бұл бір. 
Екіншіден, советтік жүйедегі Қазақ автономиясын құру да, Алаш автономиясын 
құру сияқты, шашыраған ұлтшылдықты біріктірді, қазақ облыстарының шекара-
сын бекітіп берді. Үшіншіден, советтік жүйе жағдайында автономияға «қазақ»  
атауы қайтарылды. Өкініштісі, уақыт өте келе большевиктер «ұлыорыстық шо-
винизм» дертіне шалдықты, жетекші партия таптық-партиялық принциптерін 
өзге ұлттарға күштеп таңды, советтік билік көпұлтты мемлекетті басқара алмады, 
нәтижесінде «қызыл империяның» ғұмыры қысқа болды.  
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ІІ - СЕКЦИЯ
ҚАЗАҚ (ҚЫРҒЫЗ) АВТОНОМИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІК 

СОЦИАЛИСТІК РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ҚҰРЫЛҒАНЫНА 
100 ЖЫЛ

Әминов Талғатбек Махметұлы,
Мемлекет тарихы институтының аға ғылыми қызметкері, 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор

Құрметті конференцияға қатысушылар! Біздің Институт басшылығының 
бастамашылығымен ұйымдастырылған конференция екінші күн жақсы деңгейде 
өтіп жатыр. Кешегі баяндамаларда айтылғандай Кеңестік автономияның біздің 
еліміздің егемендік жолында елеулі орын алатыны баршаға мәлім. 16 жыл бойы 
әртүрлі тарихи оқиғаларға толы бұл кезеңнің маңызын біз қазіргі жас ұрпаққа дұрыс 
түсіндіре біліуіміз керек. Бұл дәуірдің қаншама қиын-қыстау, келеңсіз жақтары 
болғанымен де оның сол кездегі халықты қанағттандырған тұстарын да біз жақсы 
білеміз. Кеңестік дәуірде біз жыл сайын 26 тамызды еліміздің үлкен мерекесі ретінде 
атап өтетінбіз. Соның біреуінің 1981 жылы Л.И.Брежневтің қатысуымен өткен  
Қазақ АКСР-інің 60-жылдығын тойлаған кездегі салатанатты жиналыс пен әскери 
шерудің біз де куәгері болғанбыз. Кеше өз баяндамаларында біздің шешендеріміз 
айтып кеткендей, сол дәуірге сын көзқараспен қарап, барын бар, жоғын жоқ,  
ағын – ақ, қарасын – қара деп, өткен тарихи оқиғаларды сипаттай біліуіміз керек.

Осы күнге дейін біздің егемендігімізді көре алмайтын оппоненттер қазақтарда 
1991 жылға дейін мемлекет болған жоқ деп бықсатады. Мы таким, мягко гово-
ря, недоборожелателям должны во время давать достойный отпор. Ондай мемле-
кеттер бізде сонау атам заманынан болған. Сонау сақ пен ғұндар дәуірінде, одан 
кейін ежелгі және ортағасылар түркілер кезеңіндегі мемлекеттерді, Алтын Орда  
мен одан кейінгі мемлекеттерді, алты ғасырға жуық өмір сүрген Қазақ хандығын, 
содан кейін Ресей патшылығы кезінде азаттық күресін бастап, тоталитарлық 
дәуірде өміргіе келген автономиялардың біздің тарихымыздағы орны мен маңызын 
жұртшылыққа жеткізе біліуіміз керек. Автономия да мемлекеттік биліктіің негізгі 
бір түрі [1].  

Де-факто болмаса да, де-юре мемлекеттілікке жеткізген алдымен автономиялық, 
кейін одақтас республика болып, бұрынғы КСРО-ның 15 мемлекетінің аллдыңғы 
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қатарындағысының бірі болғанымызды сол оппоненттерге, көздерін шұқып тұрып 
айта беруге тиіспіз. Қазақ кеңестік автономиясы – қазақ халқының ХХ ғасырда 
қолы жеткен үшінші автономиясы. Алғашқы екеуі, өздеріңізге мәлім, Әлихан 
Бөкейханов басқарған Алаш автономиясы және Мұхаметжан Тынышбаев пен 
Мұстафа Шоқай бастамашылық еткен Түркістан немесе Қоқанд автономиясы. 
Өкінішке орай, олардың өмірі қысқа болды.  Осы үш автономияның ұқсастығы мен 
айырмашылығы неде? Ұқсастығы – қазақ мемлекеттігін құруға арқау болған ортақ 
мақсат пен идея, сондай-ақ осы мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер. Алаш идеясының 
сабастастық негізінде одан әрі жалғасын табуда. Айырмашылығы – алғашқы екеуі 
аз уақыт болса да шынайы ұлттық демократиялық мемлекет құруға тырысып  
бақты. Ал үшіншісі – кеңестік автономия – заңнамалық құжат негізінде егемендікке 
жол ашқанымен, советтік тоталитаризмнің құрсауынан шыға алмады. Дегенмен 
большевиктер Алаш автономиясын жойғанымен, «Алаш» идеясын жоя алмады. 
Өйткені бұл идеяның саяси негізі – қазақ елінің тәуелсіздігі, қозғаушы күші – қазақ 
халқы және халық атынан бостандық пен егемендік үшін күрескен, данышпан баба-
ларымыз Әл-Фараби мен Абайдың «Мәңгілік Ел» идеясын іске асыруды жалғастыра 
білген, атақты зиялыларымыз Әлихан Бөкейхан мен Мұстафа Шоқай, Халел және 
Жаханша Досмұхамбетовтар, Әлімхан Ермеков пен Ахмет Байтұрсынов, және  
сәл кейінірек Кеңестік Қазақстанды құруға белсене атсалысқан Тұрар Рысқұлов. 
Сәкен Сейфуллин. Ораз Жандосов және т.б. [2].

Сонымен, Қазақстан тарихында 1920-1936 жылдар аралығында орын алған 
Кеңестік автономиялық дәуірдің өзіндік маңызы мен ерекшелігі бар. Тоталитарлық 
жүйенің қаншама кемшіліктері болғанымен, бұл жылдар халқымыздың заңнамалық 
түрде алғаш рет өзінің мемлекеттілігіне қолы жеткен кезең болатын. Өздеріңізге 
мәлім, Азамат соғысының нәтижесінде ішкі оппозиция мен шетел интервенция-
сының біріккен күштерін жеңгеннен кейін, Кеңес елінде бейбіт шаруашылық 
құрылысына өтуге жағдайлар жасалды. 1919 жылғы шілденің 10-ында В.И.Ленин  
«Қырғыз (Қазақ) өлкесін басқару жөніндегі Революциялық комитет туралы» Де-
кретке қол қойды. Онда Қазревкомның өлкені жоғары әскери-азаматтық басқару 
ретінде құрылатыны айтылған. 1920 жылғы 17 тамызда Лениннің төрағалағымен 
өткен Халық комиссарлары кеңесінің мәжілісінде Қазақ автономиясы туралы  
мәселе қаралды. Сол мәжілісте Қазақстанның жер жағдайы туралы Әлімхан Ер-
меков баяндама жасады. Онда ол Қазақстанның жері және оның шекарасы тура-
лы мәселелерді толық қамтып, Ресейдің өктемшіл, озбыр отаршылдық пиғылдағы 
өкілдерімен қызу айтысқа түсіп, өз пікірін жанжақты бұлтартпас дәлелдермен 
қорғап шығады. Нәтижесінде Лениннің қолдауымен Қазақ автономиясына Ре-
сей иемденіп алған Семей мен Ақмола облыстарын, Каспий теңізінің теріскей 
жағалауындағы жерді, Ертістің сол жағалауындағы ені он шақырымдық ұлан- 
ғайыр жер Қазақ еліне қайтарылды. Қазревком басшылығына бірінші кеңес комис-
сары, ұлты поляк С.Пестковский тағайындалды. Ревком құрамына: В.Лукашев,  
Ә.Жангелдин, А.Байтұрсынов, М.Тұнғаншин, С.Меңдешев, Б.Қаралдин, Б.Қаратаев, 
С.Седельников енгізілді. Содан кейін оның құрамына: А.Авдеев, А.Айтиев, 
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А.Әлібеков, С.Арғыншиев, С.Сейфуллин, Х.Ғаббасов, В.А.Радус-Зенькевич және 
басқалары қабылданды [1].  

1920 жылғы тамыздың 26-сында РКФСР-дің Бүкілресейлік Орталық Атқарушы 
комитеті (БОАҚ) және Халық Комиссарлары кеңесі (ХКК) «РКФСР құрамында 
«Қырғыз (Қазақ) Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы» 
Декрет жариялады. Сол кезде РКФСР кеңестік автономия бастауларында құрылған 
алғашқы федеративтік социалистік мемлекет болатын. ҚазАКСР құру туралы Де-
крет Қазақстанның аумағын белгілеп, оның басқарушы органдары болып жергілікті 
депутаттар кеңестері, ал республика деңгейінде Орталық атқару комитеті (ОАК)  
және Халық комиссаралары кеңесі (ХКК) саналатынын айқындап берді. Әскери 
аппаратты басқару үшін Қазақ әскери комиссариаты құрылды. 1920 жылғы 
қазанның 4-нен 12-сіне дейін Орынборда Қырғыз (Қазақ) АКСР-інің Құрылтай 
съезі өтті. Съезд ашылған күн – 1920 жылғы қазанның 4-і – қазақ кеңестік ұлттық 
мемлекеттіліктің туған күні. Бұл – қазақ халқының тарихындағы ең бір атау-
лы және маңызды оқиға. Съезд өкіметтің жоғарғы органдарын – республиканың 
Орталық Атқару комитеті мен Халық Комиссарлары кеңесін сайлады. ҚазАКСР-дің  
ОАК төрағасы болып – Сейітқали Меңдешев, ҚазАКСР ХКК төрағасы болып 
В.А.Радус-Зенькович сайланды. 

Съезде конституциялық құқық бойынша қазақ социалистік мемлекеттілігінің 
негізгі ұстанымдарын айқындаған «ҚазАКСР еңбекшілері құқықтарының декла-
рациясы» қабылданды. Декла¬рация – мағлұмдама республиканың барша тыныс-
тіршілігінің социалистік бағытта өзгеруіне бағытталған іс-шаралар кешенін 
айқындады. Ол Қазақстан еңбекшілеріне заң жүзінде кең саяси құқықтар бекітіп 
берді. Азаматтардың құқықтары мен міндеттері айқындалды. Аталған мағлұмдама 
республика еңбекшілерінің құқықтарын 1937 жылға дейін сақтаған конституция 
ретінде қызмет етті, өйткені Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының алғашқы 
Конституциясы сол 1937 жылы бекітілген-ді [3].  

Алайда, Орта Азия мен Қазақстанда ұлттық мемлекеттік құрылыс аяқталған 
кезде, олардағы тұрғын халықтар мемлекеттік шекараларда бөлінген болып шықты: 
негізінен, қазақтар қоныстанған Сырдария және Түркістан облыстары Түркістан 
АКСР-інің құрамында қалып қойды. Соған байланысты 1924 жылдың қазан айын-
да КСРО басшылығы Орта Азия республикаларының ұлттық-аумақтық межеле- 
нуін өткізеді. Түркістан АКСР-і таратылып, Өзбек және Түрікмен республикала- 
рына бөлініп берілді. Аз уақыттан кейін Қырғыз және Тәжік республикалары 
құрылды.

Оңтүстік аудандар (Жетісу және Сырдария облыстары) Қазақстанға қосылды. 
Межелеу нәтижесінде Қазақстан аумағы 2,8 млн. шаршы шақырымға дейін ұлғайып, 
көлемі жағынан КСРО-да екінші орын иеленді. Қазақстан халқы 6,5 млн. адамға 
өсіп, қазақтардың үлес салмағы 59,9% құрады. Орынбор қаласы мен Орынбор 
губерниясының бір бөлігі Ресейге беріліп, ал республиканың астанасы 1925 жылы 
Орынбордан Қызылордаға көшірілді. 
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Қызылордада 1925 жылғы сәуірдің 15-і мен 19-ы аралығында Қазақ АКСР-і 
Кеңестерінің V съезі өтіп, оған алғаш рет барша Қазақстан халықтарының өкілдері 
қатысты. Съезде халықтың «қазақтар» деген тарихи дәл атауы қайтарылып, со-
дан кейін Қырғыз АКСР-і Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республи-
касы (ҚазАКСР) деп өзгертілді. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан XVIII ғасырдың 
бірінші жартысында Ресейге қосылған уақыттан бастап, 1925 жылға дейін қазақтар 
қырғыздар немесе қырғыз-қайсақтар деп аталып келді. Одан өзге, республиканың 
жаңа астанасының бұрынғы Ақмешіт атауы Қызылорда деп ауыстырылды.  
Астана 1929 жылға дейін Қызылордада орналасты, кейін Алматыға көшірілді. Та-
рихи деректерге сәйкес, бұл қадамды өкімет басындағылар РК(б)П-ның X съезінде 
қаралған ұлттық мәселелерге байланысты жасады. Қазақстанда қазақ кеңестік авто-
номиясын дамытуға бағытталған саяси және әлеуметтік маңызды өзгерістер орын 
алды. Сөйтіп, Қазақ кеңестік ұлттық мемлекеттілігі жариялануының үлкен тари-
хи маңызы болды. Қазақ халқы бұл оқиғаны ғасырлар бойы отаршылдыққа қарсы 
жүргізілген күрестің нәтижесі, ұлттық қайта жаңғыру үшн жасалған алғашқы қадам 
деп қабылдады [2].  

Қазақ АКСР-інің құрылуы, кеңес өкіметінің алғашқы әлеуметтік-экономи-
калық өзгерістері өлкеде қоғамдық-саяси өмірді жандандырды. Әсіресе бұл  
1921 жылдың көктемінен бастап жүргізілген жер-су реформалары, жүздеген 
өндіріс орындары салыну барысында айқын көрінді. Халық арасында мемлекеттің 
құн төлеу және ескі патриархалдық-рулық қалдықтарын – әмеңгерлікті, қалым 
төлеуді жоюға қатысты декреттері мен басқа да құқықтық нормалары кең тарады. 
Қоғам өміріне әйелдер белсенді қатысып, тартыла бастады. Қоғам өмірінде комсо-
мол мен кәсіподақтар елеулі орын алып, солар арқылы республиканың қоғамдық- 
саяси өміріне шалғай аудандардан мыңдаған адамдар тартылды. Халыққа білім 
беру және мәдени-ағарту мекемелерінің кең желілерінің құрылуы республиканың 
болашақта әлеуметтік-экономикалық өркендеуінің жақсы алғышарты болды 
[3]. Сөйтіп, Қазақ кеңестік автономиясы 1936 жылға дейін өмір сүріп, сол жылы 
қабылданған КСРО-ның жаңа Конституциясы негізінде одақтас республикаға айна-
лып, 1991 жылы қазіргі шынайы тәуелсіз мемлекет құруға заңнамалық тұрғысынан 
жол ашты.
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ҚАЗАҚ АКСР-і КЕҢЕСТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛТАЙ 
ЖИНАЛЫСЫ. «АҚ ЖОЛ» ГАЗЕТІ

Дүйсен Сейітқали Жақияұлы,
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, 

педагогика ғылымдарының кандидаты

Қазақ мемлекеттілігі тарихында елеулі орын алатын Қазақ Кеңестік Социалистік 
Республикасының (ҚАКСР) құрылғанына биыл 100 толады. Ресей Федерация-
сы құрамында автономия түрінде болса да араға бір ғасырдай уақыт салып заңды 
түрде қазақ мемлекеттілігі қалпына келтірілді. Бұл тарихи оқиға туралы сол  
кездегі санаулы ғана қазақ басылымдары қазақ қауымын хабардар етті. Солардың 
бірі «Ақ жол» газеті еді. 

1920-1926 жылдары жарық көрген «Ақ жол» газеті 1918 жылы құрылған Түркістан 
Кеңестік Социалистік Республикасының ресми орган, жеті сайын үш мәрте Таш-
кент қаласында шығып тұрды. Газетті шығаруға С.Қожанов, Қ.Құлетов, С.Оспанов, 
С.Аспандияров, С.Садуақасов, И.Тоқтыбаев, Н.Төреқұлов. Т.Байқасқаұлы, 
М.Қайыпназар сияқты азаматтар басшылық еткен [1,5]. Газет негізінен Түркістан 
рееспубликасының аумағын қамтығанымен, ол ішнара Қазақ автономиялық ре-
спубликасына, тіпті астыртын жолмен шет елге де таралған [1,29]. Данагүл Махат 
және Хазретәлі Тұрсын сияқты тарихшы ғалымдардың пікірлеріне сүйенсек га-
зет алғашқы жылдары коммунистік билік идеясын, таптық мүддені, яғни кедейлер 
мүддесін қорғап, насихаттағанымен жалпы қазақтың мүддесін де ескеруді дұрыс 
санады, сондықтан бұл басылымға Алаш зиялылары қолдау көрсетті [1,28-30].  
Газеттің ұлтшылдық бағытынан қауіптенген И.В.Сталин 1926 жылы газетті 
жаптырып, қазақ жұртшылығы санасынан өшіруге тырысты. Дегенмен араға  
90 жылдай уақыт салып «Ақ жол» газеті халқына қайта оралды. 

Тәуелсіздік жылдары ақын, тарих зерттеуші Ханбибі Есенқарақызы Ташкент, 
Мәскеу, Алматы мұрағаттары мен кітапханаларынан газеттің 38 номерін іздеп  
тауып, араб әліпбиінен, кирилицаға аударып, екі том кітап түрінде шығарды.  
Газет редакциясы ҚАСР-ның Құрылтай съезі туралы саяси оқиғаны халыққа 
таныстыруға екі номерді арнаған. Газеттің алғашқы нөмірі 1920 жылы 7-ші 
желтоқсанда шыққандықтан Құрылтай съезі туралы Түркістан Республикасы 
жұртшылығына 1,5 айдай кеш хабарланды. Газеттің 1920 жылғы 7 желтоқсандағы 
нөмірінде қалың қазақ оқырманына Орынбор қаласында жалпы қазақ-қырғыз съезі 
октябрьдің 4-нен бастап 13-не дейін болып, оған Семей, Ақмола, Торғай, Орал,  
Ішкі Ордалық (Бөкейлік) және Түрксітан қазақтарының уәкілдері қатысқаны хабар-
ланды. «Съезд киіз туырлықты қазақ-қырғыз ауылдарының бастарын қосып, мұң-
мұқтажын керегін сөйлепті. Тиісті бір жері болғандықтан, съезге еңбекшілердің 
көбі қатысты деуге келеді» деп түйіндепті [1,37]. Одан әрі съезге барлығы 179 уәкіл 
келгені, олардың 127-сі орыс, қалғаны қазақ. Орыстың бәрі коммунист екені, съезді 
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ашқан қазақ-өзгеріс-соғыс комитетінің (Қазақ революциялық Комитетінің (Киррев-
ком) төрағасы - авт.) бастығы В.А.Радус-Зенькович екені көрсетіледі. 

Қазіргі отандық тарихи еңбектерде бұл Құрылтай съезіне Қазақстанның барлық 
облыстарынан 273 делегат және Алтай губерниясы қазақтарынан 6 делегат қатыс-
қаны және делегаттар құрамында 128 қазақ, 127орыс, 18 басқа ұлттардың өкілдері,  
197 коммунист пен олардың 4 жақтаушысы болғаны туралы нақты дерек көрсетілген. 
Қазақ делегаттары қатарында коммунистер аз болғаны белгілі [2,168]. Газет съезде 
қазақ-өзгеріс-соғыс комитетінің құрылуы мен істеген істері, жер әңгімесі, іскерлік 
мәселесі, азық-түлік және басқа да мәселелер қаралып, съезде қазақ-өзгеріс-соғыс 
комитеті жайынан екі кісі баяндама жасап, бірі комитеттің саяси істері мен ішкі 
құрылысы, екіншісі комитеттің бөлімдері мен ішкі құрылысы туралы айтқанын 
мәлімдеді. Газет қазақ-өзгеріс-соғыс комитетінің (Қазақ революциялық Комите-
тінің) құрылғанан бергі екі жылда атқарған жұмысына сын айтылып: «Екі жылға 
шейін өмір сүріп, неге жөнді іс істей алмағандарын сұрағаны» келтіріледі. 

Оның себебін 1918-1920 жылдардағы азамат соғысының зардабы және Қазақ-
стан аумағына тиісті кейбір облыстарға олардың Ресейге қарауына байланысты 
аталған облыстарға Кирревком билігі жүрмеуінен деп жауап берілгені жазылған.  
Съезд тек халық ағарту комиссариятының жұмысына ғана оң баға беріпті [1,37-
38]. Газет редакциясы «Кирревком» жұмысының нашар жүргізілуінің бір себебі - 
Алаш Ордаға жиылған қазақ оқығандарымен күресіп өміріміз өтті» деп ақталғаны 
қисынсыз жауап баға береді [1,38]. Бұл сөйлемнен газет редакциясы Алашорда 
үкіметіне іштартатыны байқалып тұр. Кеңестік автономияның құрылтай съезі ту-
ралы деректерге қатысты мына бір мәселені айта кеткенді жөн көрдік. Орынборда  
1920 жылы 4-12 қазан аралығында өткен Қазақ АКСР-інің жұмысшы, шаруа, 
қазақ және қызыл әскер депутаттарының Құрылтай съезі делегаттарының үлкен 
тобының суреті 1977 жылы шыққан бес томдық Қазақ КСР тарихының 4-ші то-
мында жарияланған еді [3,223]. Суретте отандық тарихта белгілі бірқатар қазақ 
қайраткерлері бейнеленген болатын. Ал тәуелсіздік жылдары шыққан бес томдық 
еңбекте бұл фотосурет «кеңестік құжат» ретінде бағаланғандықтан болар алы-
нып тасталыпты. Ал, шын мәнінде кеңестік форматта (ҚАКСР және Қазақ КСР)  
болса да Қазақ республикасы құрылды және 1991 жылға дейін 71 жыл өмір сүрді. 
Бұл тарихи фактіні Қазақстан тарихынан сызып тастай алмаймыз. 1920 жылғы 
тарихи фотосуретте тек большевик қазақтар ғана емес, Алаш қозғалысы өкілдері 
және ешқандай партияға мүше емес делегаттар да бейнеленген ғой. Қазақ мемлекеті  
мен халқының бұдан бір ғасыр бұрынғы тарихи оқиғаға куә болған қайраткерлері 
бейнеленген бұл фотосурет көп жарияланбайды, сондықтан көпшілік оқырман  
үшін қолжетімді және беделді тарихи басылымда тұрғаны дұрыс болар еді. 

«Ақ жол» газеті Құрылтай съезінің өтуі мен шешімдеріне қатысты жазғанда 
Қазақ АКСР-нің территориясы мәселесіне назар аударады. Бұл түсінікті еді. 
Нақты заңмен бектілген территориясы болмаса мемлекет те болмайтыны белгілі. 
Сондықтан «...кең даланы жайлап жатқан қазақ елін, Қазақстан жерін өз алды-
на бір хүкімет, бір республика қылу» керектігін көтерді. «...Еркін даланы қаптап  
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жатқан қазақ арасына бұл республиканы түсіндіріп орнату үшін 1500 емес, 
150 мың кісі керек. Бұл күнгі алаштың шын ұлы, шын қамқоры боп атқа мініп 
жүргендер құр әбігер болмай, бір жөнді іс қылам дегенде өзі аз оқымыстылардың 
біреуін олай, біреуін былай шет-қақпай қылушылығы жолсыз» деп қазақтың көзі  
ашық бас көтерер азаматтарын бірлікке, еңбекші халыққа автономиялық респуб-
ликаның, яғни қазақ мемлекеттілігін қалпына келтірудің қажеттілігін түсіндіруге, 
қолдауға» шақырады [1,54]. 

Газет жаңа үкімет жанашырларын қалың қазақтан іздейді. Жетісу, Сырда-
рия өңірлері 1918 жылы орталығы Ташкент қаласы болып белгіленген Түркістан 
Кеңестік Социалистік Республикасы құрамында болғандықтан, енді саны аз қазақ 
зиялыларын «алашордалықтар», «кеңесшілдер» деп бөлінбей: «...Семей мен Ақмола 
облыстары қазақтың кіндігі. Оқыған азаматтардың көбі де сол жақта. Егер, сол 
оқығандардың мұғалім гороно, екі кластық школды бітіргеннен бастап 3 мың десек,  
3 мыңының жарымы «Алашордалық», жарымы «Кеңес» жақ дейік» деп жол көрсетеді 
[1,54]. «Ақ жол» газеті Октябрь төңкерісін толығымен қолдайды, «...ұлт теңдігін 
беретін жалғыз еңбекшілер төңкерісі... үгіт-насихат дәріс жолымен мұсылман 
еңбекшілерінің көзін ашуға, Кеңес бағдарына үйретуді негізгі мақсат деп білу ке-
рек» - деп көрсетеді [1,67]. Түркістан АКСР-і мен Қазақ АКСР-нің ынтымақта, 
тығыз қатынаста жұмыс жасауын қолдайды [1,69-70]. Сонымен қатар газет қазақ 
жеріне қазақ ұлты ие болуын дұрыс деп тауып, Қазақ АКСР-нің жер туралы саяса-
тына қолдау танытады. Оған газетте басылған мына бір хабар анық дәлел болады:  
1920 жылы 17 ноябрьде Қазақ республикасының хүкіметі-совнаркомы: «1 сен-
тябрьден бастап қазақ жеріне бір қара шекпен келмесін» деп закон шығарды - деп 
көрсете келе - «.. Сібір ревкомы Ақмола Семей облысы жеріне 164 мың 645 қара 
шекпен келетінін жазып қойыпты... КирЦИК, Кирсовнарком бұл туралы Мәскеумен  
сөйлесіп, қара шекпенді қайырмақ болып жатыр» деп жаза келе «...Қазақ жеріне 
мұндағы жұрт ие. 1 сентябрьден кейін көшіп келген қара шекпендерге жер жоқ»  
деп кесіп айтады [1,245].          

«Ақ жол» газеті Сібір ревкомының Николай патшаның істегеніндей қазақ жеріне 
Ресейден заңсыз қоныс аударту саясатын айыптап Қазақ АКСР-нің саясатына қолдау 
танытады. Отаршылдық саясат кезінде бөлшектелген қазақ жерлерін біртұтас етіп 
біріктіру екі республиканың, алаш пен кеңестік даму жолын таңдаған зиялылардың 
көздеген мақсаты еді. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, О.Жандосов, Ә.Ермеков, 
Т.Рысқұлов, С.Қожанов бастаған азаматтар қазақ жері мәселесі жөнінде Кеңес елінің 
басшысы В.И.Ленинмен бірнеше рет тілдесіп, байырғы қазақ жерлерін біріктіруге 
көп күш жұмсады. Соның нәтижесінде 1921 жылы 19 сәуірде Ресей империясы  
Сібір және Орал казак әскерлерінің меншігіне бөліп берген жерлерді қазақтың 
еңбекші халқына қайтарып беру туралы Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитетінің 
декреті шықты [4]. Ал, Қазақ АКСР-і шекарасын айқындау 1924 жылы Орта Азияны 
ұлттық-мемлекеттік межелеуінен кейін ғана аяқталғаны белгілі. Түркістан АКСР-і 
таратылып, оның құрамындағы қазақ аудандары Қазақ АКСР-і құрамына енді.
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«Ақ жол» газетінде жазылмаса да қазақтың жері, болашақ автономияның ше-
карасы ең өзекті, өткір мәселе болғаны тарихи деректерде, тарихшылар еңбегінде 
көрсетілген. Құрылтай съезінің 12 қазандағы мәжілісінде талқыланған мына 
мәселелерден айқын көрінеді: АҚКСР территориясын анықтау; Территорияға және 
тысқары жатқан, бірақ экономикалық жағынан байланысты жерлерді кіргізу; Қырғыз 
территориясының осы күнге дейін Сібір  революциялық комитетінің қарауында 
болып келген аймақтарын Қазақ Орталық Атқару Комитетінің иелігіне көшіру 
мен қабылдаудың тәртібі мен мерзімін анықтау; Көршілес республикалармен ше-
караны белгілеу; АҚКСР-дің ішкі әкімшілік бөлінуін қайта қарау; Көшпелілерді 
басқару [5,20]. Тұрсын Жұртбай, Сабырхан Смағұлов, Бейбіт Қойшыбаев және т.б. 
зерттеушілердің пікірінше қазақ жерлерінің бір мемлекеттің құрамына топтасты-
рылып, халықаралық талаптарға сай заңды түрде тұңғыш бекітілуі XX ғасырдың  
20-шы жылдары Қазақ АКСР-нің құрылуы нәтижесінде жүзеге асты және бұл 
мемлекеттік құрылым Қазақстан Республикасының бастауы рөлін атқарды [6,18]. 

Түйіндей айтқанда «Ақ жол» газеті тарихи дереккөзі ретінде кеңестік автоно-
мия тарихынан аз да болса дерек береді. Сонымен қатар ұлттық және мемлекеттік  
мүддені ескере отырып қалың қазақ халқы арасында кеңестік автономияға оң 
көзқарас, пікір қалыптастыру бағытын ұстанғаны байқалады.

Пайдаланылған әдебиеттер мен деректер:
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«ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАХСКОЙ (КИРГИЗСКОЙ) АССР»

Шериязданов Бауыржан Рахимгалиевич,
ведущий научный сотрудник Института истории государства, 

кандидат политических наук

Исполняется 100 лет со дня образования КАЗАХСКОЙ (Киргизской) АССР  
в составе РСФСР. Со дня образования Кереем и Жанибеком Казахского ханство, 
это было первое за годы колонизации Российской империи историческое призна-
ние казахского этноса как нации и восстановление казахской национальной государ-
ственности новой пролетарской, большевицкой, революционной власти. Последнее 
время в социальных сетях и в научных кругах все чаще стали возникать полемики 
различных «знатоков» о роли алашординцев и представителей  Советов в образова-
нии казахской автономии в 1920 году. Может это связано с началом электорального  
периода или политическими играми в соседних государствах. Отдельные предста-
вители соседнего государства предевляют территориальные претензии Казахста-
ну. Поэтому нам представителям научной среды необходимо разъяснять истинное  
положение дел, давать объективную оценку о роли личностей в создании казахской 
автономии. 

Необходимо отметить, что к 1917 году, ставшим переломным для населения  
Российской империи, одной из первых в центральной Азии уже была сформиро-
вана казахская национальная культурная элита, которая выдвигала идею незави-
симого развития своего народа. Общепризнанным руководителем национально-
освободительной борьбы был Алихан Букейханов, который стремился создать 
автономию в составе российского государства. С этой целью он и его соратники 
как все знаете основали партию национально-демократической направленности  
«Алаш» [1].

Казахская интеллигенция, объединившаяся в рамках движения «Алаш»,  
в 1917 г. стала единственной политической силой в Центральной Азии, обозначив-
шей своей целью образование автономии для отдельного этноса. Ее основной иде-
ей было достижение политической и экономической независимости Казахстана,  
а также стремление внедрить на его территории капиталистические отношения.  
При этом алашевцы выбрали для борьбы легитимные методы, что было коренным 
отличием их идеологии от большевистской. Кроме того, представители «Алаша» 
выступали за президентскую форму правления, предоставления избирательных 
прав для всего населения, а также за свободу слова, неприкосновенность личности  
и печати. После октябрьских событий 1917 года руководители «Алаша» хотя и при-
знали новые петроградские власти, но выдвинули перед большевиками некоторые 
требования. Они надеялись, что в случае их принятия им удастся обеспечить опреде-
ленный уровень независимости Алашской автономии. 
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В конце 1917 года состоялись выборы во Всеказахское Учредительное Собра-
ние. В них приняли участие три партии. В большинстве уездов победу одержала 
партия «Алаш», которая по числу набранных голосов опередила эсеров и социал-
демократов. Позже состоялся второй общеказахский съезд, принявший решение  
об образовании автономии Алаш, о начале формирования вооруженных сил и пере-
даче власти правительству – Алаш-Орде [1]. Однако прошедшие революционные 
события перечеркнули надежды казахского народа. Октябрьская революция и Граж-
данская война показала большевикам необходимость считаться с идеей националь-
ной государственности окраин бывшей Российской империи. 10 июля 1919 года 
В.И.Ленин подписал «Декрет о революционном комитете по управлению Киргизским  
(Казахским) краем» [2]. В нем говорилось, что Казревком учреждается как высшее 
военно-гражданское управление краем. Декрет определял его цели и задачи: борь-
ба против контрреволюции и интервенции, создание условий для государственно-
го, хозяйственного и культурного строительства в крае, подготовка учредительного  
съезда Советов в Казахстане. В ведении ревкома находились казахские террито-
рии Астраханской губернии и области: Уральская, Тургайская, Акмолинская, Се-
мипалатинская. Во главе Казревкома был поставлен первый советский комиссар 
С.Пестковский, поляк по национальности. В составе ревкома были В.Лукашев, 
А.Джангильдин, А.Байтурсынов, М.Тунганчин, С.Мендешев, Б.Каралдин, Б.Кара-
таев.и др. Казревком и его органы на местах проводили работу по объединению 
казахских земель, организации Советов, привлечению лояльно настроенных пред-
ставителей национальной интеллигенции к советскому строительству. Начала  
издаваться газета «Ушкын» («Искра») – орган Казревкома. 

Каковы основные политические и исторические итоги образования КАЗАХСКОЙ 
АССР:

1. Объединение на юридической и правовой основе исконных казахских земель 
в составе Казахской АССР.  Ахмет Байтурсынова и Алихан Ермеков на историче-
ских документах перед Советским Правительством (Ленин и Сталин) воссоздали 
подлинную картину формирование территориальной общности казахского народа. 
Большую работу проводил Кирревкомом по объединению казахских земель в соста-
ве которого работал Ахмет Байтурсынова, Алихан Ермеков и многие другие предста-
вители казахской интиллегенции того периода, но в основном представители партии 
«Алаш». Главной задачей рабочей группы Кирревкомома была первые в истории до-
кументально воссоздание на юридической и правовой основе территорию казахских 
земель, затем документально, картографический закрепление. Известный историк 
Радик Темиргалиев в своих статьях описывает период образование КАЗАХСКОЙ 
(киргизкой) АССР, укрепление позиций коммунистической партии в Казахстане, 
эксплуатацию в большевистской идеологии образа «Алаш-Орды», сложный про-
цесс переговоров по границам, а также события, происходившие в ходе подготовки  
и проведения Учредительного съезда Казахской республики [2].

Основную работу по подготовке всех необходимых документов с обоснования-
ми и конкретными цифрами готовили А. Байтурсынов и А. Ермеков. Они велико-
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лепно владели и знали ситуацию в казахской степи. Не дожидаясь указании с верху, 
видные деятели казахской интелегенции, включились в подготовительную работу  
по собиранию казахских земель со всеми обоснованиями. Они в Москве при казах-
ском представительстве создали специальную комиссию, в состав которой вошли 
более двадцати подготовленных специалистов (статистов, экономистов, этнологов, 
картографов и др.) работавших в архивах и готовивших доказательства и аргументы 
для представителей Кирревкома.

17 мая 1920 г. Байтурсынов в письме Ленину сообщал, что «местные товари-
щи коммунисты, думая, что киргизы ничего не понимают, и пускаясь в хитроум-
ную политику, предлагают киргизскому трудовому народу не братскую помощь  
в строительстве их жизни на советских началах, а навязывают им свое господ-
ство под различным соусом». «Дело в том, что у киргизов имеется известная часть 
интеллигентов, – продолжал Байтурсынов, – которым народ вполне доверяет, и 
которые ошибаться и заблуждаться могут, но сознательно своего народа, ни за 
какие личные блага и выгоды не продадут» [2]. 

Так, Секретарь Кироблбюро Авдеев рассказывал два года спустя: «С самого 
начала перед нами стоял вопрос, как нам поступить с теми товарищами, которых 
мы застали здесь. У нас еще свеж дух «Алаш-Орды», этот дух мы застали в самом 
расцвете; киргизских коммунистов почти не было. Мы сказали, что будем ставить 
ставку на киргизскую бедноту, а алаш-ордынцев будем использовать только техни-
чески. А вышло наоборот: не мы их использовали, а они нас использовали» [2]. Пе-
ред обкомом КИРКРАЯ стоял вопрос выкинуть эту интеллигенцию и привлечь кир-
гизскую бедноту. С одной стороны, алаш-ордынцы были амнистированы; с другой,  
в Киргизии имеется 97 процентов безграмотных, а если не считать алаш-ордынцев, 
то процент грамотности понизится до полпроцента. 

Довольно большое число бывших алашевцев стали работать в различных ор-
ганах власти. Но это была не их инициатива. Кирревком опубликовал официаль-
ное обращение к казахской интеллигенции, призывая их работать на новую власть.  
Более того, был издан специальный приказ о мобилизации образованных казахов, о 
постановке их на учет. Выше цитированный Авдеев, говоривший о засилье «Алаш-
Орды» в 1920 г., признавал, что инициатива привлечения алашевцев на работу, имела 
вынужденный характер и исходила со стороны самих коммунистов. «Что касается 
общей политической линии, то тут надо учесть следующее обстоятельство: ведь семь 
восьмых киргизской интеллигенции принадлежит к алаш-ордынцам» [2]. Чувствуя, 
наступают решающие дни для будущего казахской нации все силы они бросили  по 
объективному определению поселение исторических территории казахов. В этот пе-
риод хаоса, когда шла гражданская война власть менялась, было очень сложно при-
нимать конкретные решения, порой решения Центр принимал  противоречивые.

Нельзя не отметить колоссальные усилия А. Байтурсынова по возврату Коста-
найскую область в состав КАЗ АССР. Он лично несколько раз обращался и выезжал 
в командировку в Челябинскую губернию и Центр по возврату исконных казахских 
территории в состав автономии. С начала Центр принимает решения о включения 
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Костанайскую область в состав Челябинской области, затем по настоянию Киррев-
комома и Байтурсынова возврашает в состав автономии. Большую работу, проводили  
А. Ермеков, А. Жандельдин по определению границ Акмолинской и Семипалатин-
ской областей и возврату исконных казахских земель из состава Омской губернии. 
Большие споры и разногласия шли и по восточным землям Казахстана (Алтайски 
край, Барнаульская губерния). Нельзя не отметить, что Центр во главе с Лени-
ным всегда принимал сторону Кирревкомома в спорных вопросах по автономии  
КАЗ АССР. 

Необходимо отметить, что на всех заседаниях по созданию казахской автономии 
безукоризненно готовились справочные материалы, и члены ВЦИК  получали четкие 
ответы на все возникающие вопросы. В борьбе за южные территории, альтернатив-
ным проектом была идея объединения всех центрально-азиатских народов в рамках 
Туркестанской автономии. Причем казахские деятели (Мустафа Шокай, Мухамед-
жан Тынышпаев) играли ведущую роль в туркестанском движении. Главным камнем 
преткновения между двумя движениями были туркестанские территории с казахским 
населением. Алашевцы полагали, что эти земли должны войти в состав казахской  
автономии, туркестанцы, естественно, желали сохранить их в составе Туркестана.

После образования Туркестанской АССР, Казахские члены Кирревкома были 
решительно настроены на борьбу, по крайней мере, за Сырдарьинскую и Семире-
ченскую области. В этом плане важнейшее значение имела проведенная 8-11 января 
1920 г. в Актюбинске казахская конференция с участием делегатов, в том числе из 
Семиреченской и Сырдарьинской областей. Конференция высказалась за образова-
ние национальной республики, которая бы объединила всю территорию, населен-
ную казахским населением [2]. Это, в свою очередь, вызвало реакцию со стороны 
избранного председателем ЦИК Туркестанской АССР Турара Рыскулова.

В ходе двух паралельных партийных конференций он предложил переименовать 
Туркестанскую АССР в Тюркскую Советскую Республику, создать свою Тюркскую 
коммунистическую партию и мусульманскую Красную Армию. Идея Рыскулова  
неожиданно обрела поддержку со стороны Байтурсынова. Байтурсынов был глубоко 
разочарован процессом строительства новой республики и полагал, что создавае-
мая Кирревкомом республика будет казахской только по названию. Все полномочия 
по важным вопросам уже находились в руках коммунистов-европейцев, и ожидать 
каких-то перемен не приходилось. 5 марта 1920 г. на заседании Кирревкома был 
рассмотрен вопрос об объединении всего казахского населения Степного края и  
Туркестанской АССР в одну республику и было принято постановление: «Признать 
желательным объединение всех киргизов областей Акмолинской, Семипалатинской, 
Уральской, Тургайской и Туркестанского края в одну республику с резиденцией  
в Ташкенте и присоединением к этой республике всех национальностей населяю-
щих Туркестанский край» [2]. Таким образом руководство Казахстана было пол-
ностью готово к объединению с Туркестаном. Однако, прибыв в Ташкент, Фрунзе  
23 февраля 1920 г. разгромил идею Рыскулова в части переименования республи-
ки, создания тюркской компартии и тюркской Красной Армии. Воплощение идеи  
в жизнь было сорвано самим ее автором.
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Рыскулов решил далее бороться с Фрунзе, для чего выехал в Москву. В итоге 
Ленин лично отверг проект мощного тюркского государства в государстве. Про-
ект объединения Казахстана и Туркестана не состоялся. Провозглашение Казахской  
советской автономии это результат, прежде всего дискуссии и компромиссов. Все 
возникшие в течение 1919-1920 гг. споры по границам будущей республики было 
решено на едином совещании с участием всех заинтересованных сторон в августе 
1920 г. в г. Москве.

Первое совещание состоялось 9-10 августа 1920 г. под председательством чле-
на коллегии Наркомнаца А. Каменского. Казахской делегации пришлось выдержать  
настоящее полемическое сражение, развернувшееся после доклада, сделанного быв-
шим алашевцем Алимханом Ермековым. Он предлагал объединить в республике 
всю территорию, где проживало казахское население, то есть речь шла о включении  
полностью или частично Астраханской, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Се-
мипалатинской, Сыр-Дарьинской, Закаспийской, Самаркандской и Ферганской об-
ластей и губерний. Для рассмотрения итогов обсуждения и разногласий 12 августа 
в Кремле состоялось новое заседание, на котором председательствовал уже сам 
Ленин.    

Основная часть спорных вопросов на нём была решена, причём «вождь» даже 
вступался за казахскую делегацию. В своих показаниях в ОГПУ 11 лет спустя Алим-
хан Ермеков вспоминал: «Владимир Ильич взял меня под защиту и припёр к сте-
не моих оппонентов» [4]. 16, 17 и 24 августа последовали новые совещания, где  
обсуждались границы Казахской республики, а также проект декрета об образо-
вании Казахской АССР, подготовленный Наркомнацем. 

26 августа 1920 г. Исторически декрет «Об образовании Автономной Киргизской 
Социалистической Советской Республики» был подписан Лениным и Калининым.

В состав новой республики были включены: Семипалатинская область (Пав-
лодарский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский, Каркаралинский 
уезды); Акмолинская область (Атбасарский, Акмолинский, Кокчетавский, Петро-
павловский и частично Омский уезды); Тургайская область (Кустанайский, Актю-
бинский, Иргизский, Тургайский уезды); Уральская область (Уральский, Лбищенский, 
Темирский, Гурьевский уезды; Мангышлакский уезд; две волости Красноводского 
уезда; часть Астраханской губернии (Букеевская Орда, Синеморская волость). Не-
много позднее вышло официальное постановление о включении в состав Казахской 
АССР Оренбурга и некоторых районов Оренбургской губернии. Вопрос по казахским 
территориям Туркестанской АССР было определено решить позднее, согласно во-
леизъявлению местного населения [2].

Если сравнить с декретом об образовании Кирревкома, казахской делегации  
не удалось отстоять включения в состав новой республики только Омска и части 
Омского уезда. Учитывая серьёзное сопротивление, которое пришлось преодолеть 
в ходе переговоров, это можно было считать успехом. Новая республика оказалась 
весьма далека от того идеала, за который боролись Алашовцы. Ключевые ведомства  
(наркоматы продовольствия, финансов, труда, путей сообщения; рабоче-крестьянская 



68

инспекция; совет народного хозяйства; управление почт и телеграфов; ЧК; статбюро) 
оставались в непосредственном подчинении соответствующих ведомств РСФСР.

Назначение руководителей согласовывалось с «Центром». Формально автоном-
ными от «Центра» являлись только наркоматы внутренних дел, юстиции, просвеще-
ния, социального обеспечения и земледелия. Руководителей этих ведомств Совнар-
ком Казахской АССР мог назначать самостоятельно. 

В 1921 году декретом КазЦИК Казахстану были возвращены земли 10-верстной 
полосы по Уралу и Иртышу, ранее принадлежавшие казачеству.  После проведения 
работы по государственному размежеванию Средней Азии в 1924-1925 годах тер-
ритория республики составила 2,7 млн кв. километров, численность населения -  
5 млн 230 тыс. человек [3].  

По данным переписи 1926 года, казахи составили 61,3% населения Казахстана.
1. Главным итогом национально-государственного размежевания в Средней 

Азии стало юридическо-правовое завершение формирования территории казахских  
земель. Но даже эта декоративная автономия была серьёзным достижением. 
Основная часть казахского народа на законных основаниях была объединена в рам-
ках единой республики. Представители казахского населения вошли в состав ре-
спубликанского руководства. Это была первой ступенью будущего Независимого 
Казахстана.

2. Впервые была восстановлена казахская национальная государственность. 
Была создана юридическо – правовое основа дальнейшего развития. Провозглаше-
ние Казахской советской национальной государственности имело большое истори-
ческое значение. Казахский народ воспринял этот акт как результат многовековой 
борьбы с колониализмом, первый шаг на пути национального возрождения. Учи-
тывая, что вариант «киргиз-кайсаки» не являлся самоназванием казахов, в апреле  
1925 года произошло переименование Киргизской АССР в Казахскую АССР.  
Столица была перенесена из Оренбурга в Кызыл-Орду, до того называвшуюся Ак-
Мечетью, а сама Оренбургская область была выделена из территории автономии и 
передана в непосредственное управление РСФСР. В 1927 году произошел очеред-
ной перенос столицы, на этот раз в Алма-Ату, которая оставалась административ-
ным центром различных государственных образований казахов вплоть до 1997 года,  
то есть 70 лет [3]. 

3. Формальное признание суверенитета Казахстана и впервые законодательное 
закрепление его территории сыграли огромную роль и создало основу для Союзной 
Республики в составе СССР 

5 декабря 1936 г. Казахская АССР была преобразована в Казахскую ССР.
1)  Роль автономии в создании Казахской ССР в составе СССР была очень пер-

вым важным этапом формировании союзной республики. Несмотря на годы ре-
прессии, голод, республика получила дальнейшее социально-экономическое развития 
(Турксиб, годы индустриализации, развития горнодобывающих отраслей и т.д);  
Можно считать в истории Казахской государственности началом формирование  
и объединение национальных, духовных ценностей, науки, языка, национальных  
кадров, и т.д.

2)  Казахская ССР – второй основной этап развитие и превращения союзной 
республики в аграрно-индустриальный регион для создания основного фундамента 
будущего Независимого Государства (Мощное развитие индустрии, Карметкомби-



69

нат, новые горнодобывающие комплексы, Целина, космодром Байконур, Семипала-
тинский полигон, высокие темпы развития  Казахстана 1960-1990гг, Павлодарско-
Екибастузский, Жамбулско-Каратаускии, Атырауско-Эмбинскии, Мангистауский  
и другие экономические комплексы). 

Историческое значение образования Казахской АССР:
• Исполнение вековой мечты казахского народа – восстановления на правовой 

основе казахской государственности и ее территориальной целостности;
• Результат многовековой борьбы с колониализмом царской России;
• Первый шаг на пути национального возрождения, создание материальных, 

экономических, культурно-духовных основ будущего Независимого Казахстана.
Исторические заслуги создание первого национального государства «Алаш» 

и представителей одноименной партии в образовании Казахской Автономной ре-
спублики неоспоримы. Противопоставление представителей советской власти 
того периода и алашординцев это не пользу казахского народа и государственно-
сти. А.Байтурсунов, А. Ермеков они сыграли выдающиеся роль в Образовании  
КАЗ АССР. Они состояли и в партии Алашорды и коммунистической. Главной целью 
этих выдающихся личностей было Независимый и процветающий Казахстан.

Нельзя не отметить и заслуги представителей казахской, Советской власти. 
Большую работу по определению границы казахской автономии проводили С.Пест-
ковский, поляк по национальности, А.Джангильдин, М.Тунганчин, С.Мендешев, 
Б.Каралдин, Б.Каратаев, А.Авдеев, А.Айтиев, А.Алибеков, С.Арганчеев, С.Сейфул- 
лин, X.Габбасов, Г.Седельников, В.А.Радус-Зенькович. Нельзя не отметит поддерж-
ку Центра, особенно В. Ленина в спорных вопросах.

Казахскую советскую государственность можно считать своеобразным «пере-
ходным периодом» от автономии к независимости, когда в недрах советского строя 
объективно созревали материальные и духовные предпосылки будущей независимо-
сти.  Действительно, крушение коммунистической идеологии привело к ликвидации 
искусственной надстройки власти партии. Оно мало отразилось на государственном 
механизме, аппарате управления. Более того, был даже обеспечен вполне легальный, 
мирный переход к государственной независимости [4].
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АЗАМАТ СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДА 
АТҚАРЫЛҒАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК, МӘДЕНИ 

ШАРАЛАР ТАРИХЫНАН
(1918 жылдың ортасынан 1920 жылдың басына дейін)

 
Қарасаев Ғани Мұқашұлы,

Мемлекет тарихы институтының бас ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының доктры

1918 жылдың ортасынан большевиктік Ресейдегі бейбітшілік жағдайындағы 
кеңестік қайта құрылымдардың бәсеңдетілуі орын алды. Себебі осы мерзімнен 
Кеңестік Ресей территориясында қарама- қарсы саяси күштердің әрекеттері  
азамат соғысына ұласып, бұл қарулы өзара тартыс 1920 жылдың ортасына дейін 
созылды. Азамат соғысы онсыз да қарулы төңкерістерден, бірінші дүниежүзілік 
соғыстан қалжырап, әлсіреген Ресей тұрғындарын одан ары күйзеліс, кедейшілік 
пен құлдырауға әкелген қирау, бүліну мен қырғынға ұластырды. Мемлекеттің 
барлық күші ақтарға қарсы күреске арналған осы мерзімде да большевиктер билігі 
мүмкіндігінше елдегі коммунистік қайта құруларды одан ары жүргізуді мақсат етіп 
қойды. Солардың қатарында Қазақстан аймағында жергілікті халықтың экономи-
калық жағдайын жақсарту, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік салалардағы 
жұмыстар мүмкіндігінше одан ары жалғастырылды. Басты назар осы мерзімдегі 
Қазақстандағы орын алған аштықтың зардаптарын болдырмауға арналды. Аталған 
бағытта көптеген ұйымдастыру шаралары қолға алынды. Мысалы: «1918 жылдың 
қазанында Сырдария облысының келесі уездерінде: 

Алматы (5500адамға), Қазалы (1250 адамға), Перовск (1050 адамға), (Түркістан 
(1700 адамға), Чернявск (2300 адамға), арналған тамақтандыру орындары 
ұйымдастырылды. Семей және Сырдария облыстарында жылы киімдер жинау, 
азық түліктерді бөлу, байлардың малдарын анықтау жұмыстары іске асырылды» 
[1]. Мұндай әрекеттер тура осы мерзімде Қазақстанның барлық аймақтарында 
атқарыла бастады. Атап айтқанда: «Жерге орналастыру және суландыру жұмыстары 
жүргізілді. Черняев уезінде 1919 жылы бірнеше ай жерге орналастыру партиясы 
қызмет істеді. Түркістан уезінде жер бөлімі 1918 жылдың соңы және 1919 жылдың 
басында іздестіру жұмыстарын атқарып, ... екі су қой қоймасын салу жұмыстарын 
бастады. Су қоймасын салу, бірнеше су бастауларын тазалау көктемде 32 мың  
десятина суландыратын және 45 мың суарылмайтын жерге астық егуге жағдай жаса-
ды... Бөкей облысында малдағы жұқпалы аурулармен күресу үшін облыстық атқару 
комитеті 1919 жылы Орда, Жаңак Казанка және Нарын бөлегінде ветеринариялық 
зертханалар ашып, олардың жұмысын жүйеге келтірді» [2.52]. Баяндалып отырған 
мерзімде республикада тұрғындарды азық-түлікпен қамтамасыз етуді молайтудың 
мүмкін жолдары қарастырыла бастады. 
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 Осыған орай «Егістік көлемін сақтау және астық алу мақсатында бос жатқан 
жерлерге мемлекеттік егіс жұмыстары жүргізілді... Тек қана Перовск, Әулиеата, 
Түркістан, Қазалы, және Черняевск уездерінде 1918 жылдың желтоқсаннан  
1919 жылдың ақпан айына дейін ұлттық кедейленген шаруа тұрғындарға азық-
түлік алу үшін 7046000 рубль берілді. Перовск уезі бойынша мамыр және желто-
сан айлары аралығында кедей шаруалар 2945 пұд астық, 7000 пұд әр түрлі егістік 
үшін тұқымдық астық сатып алу үшін 8 млн. рубль, мал азығындық астық сатып 
алуға 12 млн, мал сатып алуға 66 млн рубль қаржы алды. Күйсіз азаматтар үшін 
400 десятина жер жыртылды» [2.53]. Азамат соғысының шиеленісті тұрғыда белең 
алып, оның бастапқы кезінің Кеңес өкіметі үшін барлық майдандарда сәтсіздікпен 
ерекшеленуіне қарамастан «Ағарту және мектептер салу мәселесі жергілікті кеңестер 
жұмыстарының күн тәртіптерінен түспеді. Мысалы, 1918 жылдың 23 қарашасында  
Түркістанның ұлт істері жөніндегі комиссариаты Түркреспубликасы Халкомкеңіне 
мектептердің есептері алынып, қызметтерін бастау жұмыстары атқарылып 
жатқандығы, Ташкентте қазақ және қырғыз мектептеріне мұғалімдер және білімді 
аудармашылар дайындау курстары ашылғандығы туралы баяндады. Түркістан ре-
спубликасы Кеңестерінің ҮІІІ сьезі мәдениет және ағарту секциясы 1919 жылдың 
8 қыркүйегінде ағарту комиссариатына қазақ-көшпенділері балаларына арналған  
ана тіліндегі мектептер ашу және оларға мұғалім кадрларын дайындауды міндеттеді» 
[3.466]. Азамат соғысы жылдары кеңес билігі халыққа білім беру, мектеп жасындағы 
балаларды тегін оқыту ісімен де жүйелі түрде айналысты. Осылардың ішінде 
жергілікті ұлт өкілдері балаларын мектепке тартуға, оларды ана тілінде оқытуға 
айырықша көңіл бөлінді. Мысалы, Жетісу облыстық ұлт істері бөлімінің меңгерушісі 
Жандосовтың «Алматы уездік атқару комитетіне мұсылман балаларының оқуы ту-
ралы деректер беру туралы» 1918 жылғы 7 желтоқсандағы айқындама хатындағы:  
«Әр ауылдар бойынша 8 жасқа дейінгі мұсылман қыз және ұл балаларының сан-
дарын бөлек беру; мұсылман балаларына арналған қандай мектептер жұмыс 
істейді, қай жерлерде, оларда қанша оқушы және мұғалімдер бар; Жаңа мұсылман 
мектептерін қай жерлерде және қаншама балаға арнап ашу керек; Бұл ауылдарда 
лайықты үйлер бар ма, оларда мектеп ашу қажет пе, мұғалім қызметін атқара ала-
тын адамдар бар ма; Қанша мұсылман-мұғалімдер бар және олар қандай бағытты 
жақтайды, Оқу қандай әдіспен жүргізіледі» [3.21], - деген түсініктемелер жергілікті 
кеңестік билік орындарының қазақ балаларына білім беруге мемлекеттік тұрғыда 
назар аударғандықтарын айқындайды.

Жергілікті большевиктік билік алдарына қойған мақсаттарына жетуді нақты 
істермен бекіте түсті. Мағлұматтарға жүгінетін болсақ: «Жетісуда... 1919 жылы 
оларда білім алатын 32636 оқушысы бар 352 мектеп ашылды, ал 46538 оқушыны 
қамтыған 576 мектеп жұмыс істеді... Қазақ тілінде оқытатын мектептердің саны 
жылдам өсе бастады. ... Жетісу облысында (қазақ мектептерінің,-Ғ.Қ.) саны 250-ден 
асты, оларда 22 мыңнан артық балалар оқыды. Мұндай жағдайлар Сырдария және 
Бөкей облыстарында да болды. 1919 жылдың 1 қаңтарына Перовскіде төрт орыс 
және бес ұлттық мектеп жұмыс істеді. Осы мерзімде уезде 14 орыс және 17 ұлттық 
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мектеп балаларға білім берді. Перовск уезінде (қаланы қоспағанда) 1919-1920 оқу 
жылында соның ішінде олардың 1786 қазақ балалары болған 4660 адамды қамтыған 
58 мектеп жұмыс істеді. Петропавловск және Черняевск уездерінде көшпелі ау-
дандардан келген қазақ балалары үшін мемлекет есебінен қаржыландырылған ин-
тернаттар ашылды. Балаларды интернаттарда тегін тамақтандырудан басқа олар 
киіммен қамтамасыз етілді. Бөкей облысы халыққа білім беру орындары ақ казак 
бандыларының шапқыншылықтарына қарамастан әр жерлерде ұлттық мектептер 
ашуды қамтамасыз етті. Астрахань және Саратов губернияларынан Бөкей облысына 
... оқу әдістемелік құралдары, жазу құралдары, мектеп заттары жіберілді... (Ырғыз 
уезінде 1920 жылы - Ғ.Қ.) бірінші сатыдағы 41, соның ішінде далада 35 (қазақ 
тіліндегі) мектепте ашылды. Ырғызда екі сатылы 2 қазақ және Шалқарда қонысында 
1 сатылы қазақ балалары бөлімі қатар жұмыс істейтін орыс мектептерінің жұмысы 
бастау алды.

Кеңестер мектептердің материалдық жағдайларын жақсартуға барынша 
көмектесті. 1920 жылдың басында Түркістан Халкомкеңесі көшпелі тұрғындар 
(соның ішінде қазақтар) арасында білім беру ісін дамыту үшін 200 миллион рубль 
босатты. Қысқа мерзімде ғана жаудан босатылған қалалар мен селоларда мек-
тептер бала оқыту қызметтеріне кірісті, үйірмелер, және ересектер арасындағы 
сауатсыздықты жою пункттері ұйымдастырылды. Қазақстанда бұл жұмыс  
РКФСР Халық Комиссарлар Кеңесінің 1919 жылғы 26 желтоқсандағы қабылдаған 
«РКФСР-дағы ересек адамдар арасындағы сауатсыздықты жою» атты Декретіне 
сай жүргізілді. Ол бойынша елдің 8-ден 50 жасқа дейінгі барлық тұрғындары 
сауаттылыққа жетуге міндетті болды. 1920 жылдың ортасында (Қазақстанда - Ғ.Қ.) 
сауатсыздықты жоюға арналған төтенше комиссия ұйымдастырылды. (1920 жылдың 
- Ғ.Қ) сәуірінде «Известия киргизского края» газетасы Семей облыстық халыққа 
білім беру бөлімі тарапынан сауатсыздарға арналған курстар ашылып жатқандығы 
туралы хабарлаған. Соның ішінде негізінен қазақ және татар тұрғындарына ерекше 
назар аударылғандығы, себебі курстардағы жалпы пәндерден басқа «қырғыз және 
татар тілдерінде дәріс оқылатындығы «көрсетілген... Қажет ететін курсанттарға 
ақшалай көмек көрсетілуде», [2.198, 199, 200, 201, 204, 205, 215] – деген деректер 
осы айтылғандарға дәлел болады. Қазақстандағы жергілікті кеңес басқару орында-
ры осы мерзімде жергілікті халықтың салт-дәстүрлерін жинастыру, оның тарихын 
насихаттау жұмыстарының негізін бастады. Атап айтқанда: «1920 жылдың маусы-
мында Жетісу облыстық әскери-революциялық комитеті: «Облыстың уездерінде 
халыққа білім беру бөлімдері, уездік әскери ревкомдар және партия комитеттері 
өкілдерінен тұрғылықты халық шығармашылығының ескерткіштерін жинау 
мақсатындағы комиссиялар құру туралы» қаулы шығарды. Оның шығарылуына  
ҚАКСР Халыққа білім беру комиссариатының 1921 жылғы 7 ақпандағы «көне 
ескерткіштерді қорғау туралы» арнайы бұйырығының жариялануы ықпал етті. 
Онда: «Өлкені зерттеудегі тарихи-археологиялық бағыттағы орасан зор маңызы 
бар көненің қалдықтарын және далада сақталған қорғандарды сақтау мақсатында 
барлық қорғандар жергілікті биліктің сақтауына жатады» деп көрсетілді [4. 137]. 
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Осылармен қатар: «Азамат соғысы жылдарында Қазақстанның ғылымын да-
мытуда, өлкенің табиғи байлықтары мен тарихын зерттеуде алғашқы қадамдар 
өмірге келді. Туған өлкені зерттеудің бастаушыылығын (РКФСР - Ғ.Қ.) Ұлт істері 
жөніндегі Халық Комиссариаты жанындағы қазақ бөлімінің Бөкей бөлімшесі алды.  
1919 жылдың 20 наурызында бөлімше қазақ даласының барлық мекемелері мен 
азаматтарына туған өлкені зерттеудің қажеттігі туралы үндеу арнады. Онда қазақ 
халқының тұрмысына арналған барлық материалдарды, солардың қатарында: кітаптар,  
халық шығармашылығына арналған жазба және ауызша ескерткіштер, тарихи 
құжаттар мен материалдар, өткен мен қазіргі тұрмыс салттық заттар, жаратылыс-
тарихи, тарихи-археологиялық және этнографиялық-экономикалық бағыттағы  
материалдарды және басқаларды жинаудың қажеттігін көрсетілді. Бөлімше туған 
өлкені зерттеу мен зерделеу және ұлттық Қазақ мұражайын ұйымдастыру үшін 
барлық деректерді жинау өткізу туралы өтініш жасады. 

1919 жылдың желтоқсанында Орынбор өлкелік Қазақ әскери комиссариа-
тында географиялық, тарихи, этнографиялық және статистикалық бағыттағы 
қырғыз өлкесі мен халқының бұрынғысы мен қазіргісін ғылыми тұрғыда зерт-
теуге арналған өзіндік орталық тарихи-статистикалық бөлім ұйымдастырылды.  
1920 жылдың сәуірінен өлкенің тарихын зерттеумен алдымен ғылыми комиссия, одан 
кейін ғылыми бөлім құрылған Қырревкомның халыққа білім беру бөлімі айналы-
сты. 1919 жылдың соңынан Қазақстандағы келесі ғылыми мекеме - Статистикалық 
басқарма жұмыс істей бастады. Қазақстанды зерттеуге Орынбор орталық өлкетану 
мұражайы және Орал, Семей, Верный, Ақтөбе, Көкшетау өлкетау мұражайлары, 
осылармен бірге 1920 жылы құрылған ерікті ғылыми қоғамдар үлкен үлес қосты. 
Осы мерзімде келесі ғылыми мекеме – мұрағат жұмыс істей бастады. Елдегі мұрағат 
істерін қайта құру және орталықтандыру 

РКФСР Халық Комиссарлар Кеңесінің 1918 жылғы 1 маусымдағы декретінен 
кейін басталды. Қазақстанның кеңестік аудандарындағы контрреволюцияның баста-
луы бұл декреттің орындалуына мүмкіндік бермеді. Іс жүзінде оның талаптарының 
қамтамасыз етілуі 1920 жылдың басынан, ал жекелеген губернияларда тіпті 
1921 жылдан басталды [2.237-238, 239, 240]. Жергілікті кеңес ұйымдары қазақ 
халқының ұлттық ауыз әдебиетін дамытуға, оның тәрбиелік маңызын насихаттау-
ды да белсене қолға алды. Осы мақсатпен: «Қазақстан өкіметі қирау, қаржының 
аздығы және кадрлардың жетіспеушілігіне қарамастан халық шығармашылығын 
сақтау мен пайдалану ісіне барлық мүмкіндік пайдаланылды. Халыққа білім 
беру Халық Комиссариатының Академиялық орталықта халық поэзиясы, музыка 
және этнографиялық мәліметтерді жинауға арналған арнайы комиссия құрылды» 
[4.141]. Осындай атқарылған шаралардың қатарында қазақ ұлтының арасында 
кеңінен тараған халық ақындарының шығармашылығы, соның ішінде ақындар ай-
тысын жаңғырту шаралары жүзеге асырыла бастады. Мысалы: «Азамат соғының 
аяқталғанына, Қызыл Армияның біздің жерімізді ақгвардияшылардан боса-
туының аяқталғанына қарамастан большевик Ораз Жандосовтың бастамасымен  
1919 жылдың қаңтарында Жетісудің ақындары мен халық композиторларының 
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бірінші слеті шақырылды» [4.140]. Кеңес өкіметінің елде жүріп жатқан азамат 
соғысының шарпынына қарамастан РКФСР-дың ұлт аймақтарындағы атқарған 
шараларының қатарына әйел теңдігіне арналған нақты істерін атап кетуге болады. 
Осы мерзімде кеңес ұйымдары әр аймақтарда бұрын болып көрмеген әйелдердің 
бостандығын,, олардың құқықтарын қамтамасыз етуге арналған сьездер мен жиын-
дар өткізумен айналысты. Оларда әйелдердің еркіндігін жариялау оқыту, жаңа өмірге 
дайындау арқылы қоғамдық жұмыстарға қосу, т.б. мәселелер қаралып, шешімдер 
шығарылды. Осы тұрғыдағы «Жетісу уезі ішкі істер бөлімінің 4-ші қаңтардағы  
9-шы хаттамасындағы: 3-[ші] Алматы уезі мұсылман ұрғашыларының І сьезін 
шақыру туралы... 8. ұрғашылар құқығы тегізлену тоғырысында революция қандай 
өзгеріс жасады һәм халық үкіметі не берді... Бұл сьезде қалың мал, неках һәм  
жерлер туралы мәзакерәмлер қылыначақ. Мұсылман ұрғашылары мәдениеттен 
хабарлары аз болғандықтан, азаттықтан да махрум қалғандықтан жоғарғы қажет 
мәселелерді жалпы бір түрде түсінбейінше, мағлүмат алмайынша тұрып, өз 
беттерімен шеше алмайдылар...» [3.27], - деген деректер аталған істің мазмұнын аша 
түседі. Осылармен қатар «ҚАКСР құрылғаннан кейін республиканың жаңа өкіметі... 
өткеннің феодалдық-рулық қалдықтарына қарсы бағытталған жекелеген декрет-
тер қабылдады. Бұл декреттер қазақтар арасындағы қалың малды жою, жесірлер,  
жасау беру және некелік силықтар, құн төлеуді тоқтату және т.б. туралы болды. 

1920 жылы Қазақстанның партия және кеңес ұйымдары жанынан әйел бөлімдері 
негізделе бастады, әйелдер арасындағы жұмыстар республиканың бүкіл саяси 
өмірінің орталығына айналды. Сол жылдардың өзінде әйелдер арасынан Алма Ораз-
баева, Сара Есова, Нағима Арықова, Шолпан Иманбаева, Мадина Бегалиева және тағы 
басқалар сияқты аса көрнекті қоғам қайраткерлері шықты. Әйел-белсенділер үшін 
республикада курстар ашылды және олар Мәскеуге оқуға жіберілді» [4.218, 224, 225].  
Яғни, жоғарыдағы сараланған деректерден белгілі болатынындай, азамат соғысының 
ауыр жылдарына қарамастан кеңестік биліктің көпұлтты ел тұрғындарының, 
соның ішінде Қазақстандағы халық мүддесі үшін атқарған шараларының оңды 
нәтижелері паш етіледі. Осылар арқылы Ленин бастаған большевиктер партиясының 
мемлекеттің тағдыры шешілер сынды сәттерге қарамастан алдына қойған бағдарлама-
сына сай басталған істерге деген табандылығы мен мақсаткерлігі нақты істер  
арқылы белгілі бола түседі. Осындай мақсатты да игілікті қызметтеріне орай бұл 
өкіметке деген мемлекет тұрғындарының сенімдері артты. Ал большевиктік билік 
пен ел азаматтарының арасындағы осындай өзара түсіністік Кеңестік Ресейдің аза-
мат соғысындағы жеңісінің басты кепіліне айналғандығы айқын.
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ҚАЗАҚ АКСР: МӘДЕНИ ДАМУДЫҢ 
АЛҒАШҚЫ БАҒЫТТАРЫ 

(«Шолпан» журналы материалдары бойынша)

Ерімбетова Құндызай Мырзашқызы,
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымдарының кандидаты

Түркістан АҚСР ОАК-нің білім, әдебиет, 
шаруашылық, саяси (қырғыз-қазақ) журналы – «Шол-
пан» түрлі тақырыптар аясында қоғамға ақпарат тара-
тады. 1922 жылдың қазан айынан 1923 жылдың мамыр 
айына дейін оның небәрі 8 саны шықанмен, қоз-
ғалған мәселелер ауқымы өте өзекті еді. Сондықтан да  
осы журнал жариялынымдарында Қазақ даласындағы 
мәдени өзгерістерді баяндап өткен жөн.

Журналды шежіре және тарих жәдігері ретінде 
жұртшылықтың кәдесіне жаратуға 2010 жылы жинақтап 
«Ан Арыс» баспасынан ұсынған қоғам қайраткері  
Ханбибі Есенқарақызы болатын. Журнал мәтінін төте 
жазудан қазақшаға транскрипциялаған Сәрсенбай 
Кәрібаев пен Нұрсұлу Төлееваның еңбегі шексіз. Осы 

журнал басылымы арқылы халық әдебиеті мен сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы 
әлеуметтік-шаруашылық, оқу-ағарту, салт-тұрмыс, батырлар жыры, халықаралық 
жағдайлар ауқымынан мәлімет аламыз. Сол сияқты Н. Төреқұлов, С. Қожанов,  
С. Асфендияров, Т. Рысқұлов, О. Жандосов, К. Бөриев, Х. Досмұхамедов, М. Дула-
тов, И. Қошқынбаев, А. Досжанова, Ә. Диваев, М. Есболов, К. Жаленов, С. Айзунов, 
Ж. Досмұхамедов, Ә. Сыдықов, А. Арабаев, Олеков, Искалов, Ә. Оразбаев, С. Есова 
және басқа да авторлардың мақалалыры мен баяндамалары сол дәуірдің тарихын 
айшықтайды.

1921 жылдың басында Түркістан халық-ағарту Комиссариаты жанынан Қазақ-
қырғыз білім комиссиясы ашылды. Мақсаты: қырғыз-қазақ мектептері үшін оқу 
кітаптарын даярлау. Қазақ-қырғыздардың халық әдебиетін жинау, білім әдебиетін 
көркейту. Сол секілді мәдениет жұмысын ұлғайту болатын.

1921 жылдың күзінде Компростың бір бас мекемесі болып, Білім кеңесі ашыл-
ды. Қазақ-қырғыз білім комиссиясы осы кеңестің бір бөлімі болды. Комиссияның 
мүшелері (Оқу-білім, көркем әдебиет, тарих этнография, саясат-үндеу, библио-
графия бөлімдеріне бөлінді) қайта сайланды [1]. Комиссия мектептер үшін оу 
кітаптарын даярлауға кіріскен А. Байтұрсыновтың «Әліппе», «Тіл құралы»,  
«Баяншы»; М. Дулатовтың «Есеп құрал» оқу кітаптарын қайта бастыру жұмыстары 
қолға алынып басылып шықса,И. Тоқтыбаевтың  «Жағырафия сөзі», «Түркістан»,  
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Х. Досмұхамедовтың «Табиғат тану» баспадан шықты. Сол сияқты Х. Досмұхамедов 
екінші басқыш үшін «Адам анатомиясы мен физиологиясы» оқулығын жазуды  
қолға алған.

Жетісу, Сырдария облыстарындағы қазақ-қырғыздар арасынан жиылған мате-
риалдар Диваевтан сатып алынып, комиссия мүшелерінің қарастыруына ұсынылды.

Комиссия мүшелері назарын мектеп кітаптарын даярлау мәселесіне бөліп, 
бірнеше отырыстан кейін қазақ азаматтарын оқулық жазуға шақырды. 1922 жылдың 
аяғында оқулық жазуға тіуекел еткен азаматтар жауапкершілік алды:

Арифметиканың бірінші бөлімі – С. Қожанов
Арифметиканың екінші бөлімі – К. Жаленов
Педагогика – А. Таныбаев
Арифметикадан абсейттік – Ф. Ғалымжанов
Жануарлар жайынан – Х. Досмұхамедов
Қазақ-қырғыздың тіліндегі сөздерді түзеу – С. Оспанов
Халел Досмұхамедовтың «Қазақ-қырғыз білім комиссиясы жайынан қысқаша 

баяндамасында» былайша баяндайды: «Кітап жаз!» деп тапсырылған азаматтарға, 
еш қолайлы шарттар қоя алмадық. Бұларға ақша жағынан болсын, тұрмыс түзеу 
жағынан болсын жәрдем бере алмадық. Сондықтан неге кітап жазбайсың деп, өкпе 
айтуға болмайды. Және де тезден жазып бер, деп асықтыруға да ұят. Тамақ асырап 
тұрған жұмысыңды тастап, аш-жалаңаш болсаң да, көптің жұмыс қыл деп, төрт-
бес жігітті қамыттауға болмайды». Жоғарыдағы баяндау ХХ ғасырдың басындағы  
халық-ағарту саласының негізін қалаған алаш қайраткерлерінің өлермендігі мен 
отаншылдық мүддені қалайша қорғап қалғанына негіз болады. Дәл осындай 
ауыртпалық Одақ ыдыраған кезеңде Қазақстанның ұстаздары мен ғалымдарының 
басына түскен еді.

Білім беру, ғылым саласын қайта құру мен оны халықаралық номаға сай  
ұлттық мүдде тұрғысында әзірлеу күрделі тарихи кезең болды. 1991 жылы 
тәуелсіздіктің алғашқы әлеуметтік-экономикалық дағдарыс жылдары жалпы білім 
беру мемлекеттік стандарттары мен оқулықтарының алғашқы кешеніне жұмылдыру 
жұмыстары қазақстандық білім беру саласы қызметкерлеріне оңай соққан жоқ.  
Олар да айлап емес, жылдар бойы жалақыға қарамастан қажымай еңбек еткен 
болатын.

Түркістан коммунистер партиясының Орталық комитеті, «Шолпан» журналының 
бас редакторы Иса Тоқтыбаев өзінің 1922 жылы жариялаған «Абыр-сабыр за-
манда сақтану керек» деген мақаласында өз ойын былайша береді: Қырғыз-қазақ 
кедейлері қамсыз қалса, қасықтап жинағаны шөміштеп төгілуі мүмкін. ...тіршілікті 
орнықты, жолға құрылып жатқан дәуірде әркім қолда барына мықты болып, жоғын 
заманның ағымына сиыстырып түгендеуі қажет. ...ішкі өз арамыздағы сыртқы шеттен  
келген, айнала қаптаған қара бұлттың бетін қайтару керек. Өйткені, өзгеріс дәуірінен 
жаңа шаруа саясатына өту аралығында осы абыр-сабыр заманда, қазақ-қырғыз 
кедейлері қайтадан таз қалпына түсуі мүмкін. Ұстағанның қолында, жегенің аузында 
кетуі ықтимал. Қазіргі ойнақшыған дәуірде, қырғыз-қазақ кедейлері сақтану керек.
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1922 жылы 16 қазанда өткен 7-ші Аймақтық партия конференция жұмысында: 
Жер реформасының мақсаты қырғыз-қазақтарды жерге орнықтыру (бос жатқан 
жаңа жерді пайдалану), алаяқтықты жою мәселелері қарастырылған. Алайда 
аталмыш реформа нәтижесіз болғандығын атап өтеді. Шаруашылықты дамыту-
да дәстүрлі шаруашылықты қолға алу, әсіресе қолөнерді дамытуды күн тәртібіне  
қояды. Сол сияқты әлем елдері дамуында қазақ даласы да тыс қалмас үшін жігерлі 
бәсекелестік іс-қимылдардың қажеттігі түсіндіріледі. Әсіресе, мәдени даму 
бойынша.

Халел Досмұхамедов «Қазақ тіліндегі Сингармонизм заңы» мақаласында 
Мәдениет бәйгесінде ілгері кеткен жұртқа жетудің қамы жасалғандықтан, 
мәдениеттің негізі – білімде екендігі тұжырымдалады: Білімге тіл арқылы жетеді. 
Білімді жұрттардың тілі бай болады. Мәдениет қуған жұрттың ең алдымен, тілі 
өзгермекші. Шеттен кірген білімін әдетпен, заңмен жаңалықтарға түсінік беретін 
жаңа сөздер келмекші. Тілге кірген жаңа сөздердің көбі, өлкеге алынған мәдениетті 
жұрттың сөздері болмақшы. Топан судай қаптап, тілімізді жат сөздер басып 
баратқан мезгілде, ескерілмей ұмытылуға айналған тіліміздің бір негізгі – заңын  
еске салғымыз келеді [2]. Сол сияқты сөздің айтылуы қазақы үндестік заңына 
бағынуы керектігі алға қойылды. 

Журналдың 5-санында «Қазақ-қырғыз халық ағарту жұмысы» мақаласында 
өнер – білім, жұртшылық тіршілік керек қылғаннан пайда болатындығын, һәм бар  
мәдениет дәуірінің өзіне лайықты, тіршілігіне керекті болатындығы көрсетіледі. 
Қырғыз-қазақ халқының мектеп мәселесі тез арада шешіліп, іске асуы қажеттілігі 
тұжырымдалады. Түркістан қырғыз-қазағын 1916-шы жылдан 1919 жылға дейін 
үздіксіз талан-тараж ашаршылық һәм басқа да мәселелер айырықша күйзелтіп, 
көпшілікті жерге қаратып кеткендіктен, «біздің мектебіміз жоқ. Интернатымыз бар. 
Мұғаліміміз жоқ. Кітабымыз жоқ. Жиналып қалған, басқа барар жері жоқ жетім ба-
лаларымыз бар. Сондықтан біздің зауытымыз жоқ. Фабрикамыз жоқ. Жалдаушы-
мыз жоқ. Жалшыларымыз бар. Сол себепті бастауыш иектеп мәселесімен қатар, біз  
кәсіпшілік мектептерден де, шаруа ғылымдарын үйрететін мектептерді де ескеруіміз 
керек. ...Жарлы-жалшыларды тегіс хат танытып, көңілі болған жарамдыларын 
кәсіпшілер өнеріне, кәсіпшілік оқуына кіргізу керек. Мәдениеттің түп қазығы, 
жұртшылықтың тірегі, бостандықтың шын құралы бастауыш мектеп. Қырғыз-
қазақтың ана тіліндегі ұлт мектебі» [3].

«Шеген» лақап есімімен жазылған «Оқудың қымбаттығы» атты мақалада білімді 
адамның құндылығын былайша жазады: «...Саңылауы бар, білімді кісі алдағыны 
да болжайды. Оқымаған надан кісі, көзі жоқ соқыр сияқты қармалап, өмірдің ащы-
тұщысын татып, ақылына көзі шығып, басы жарылғандай болғанда барып түседі, 
сонда барып «ғибраттарды» ұғынады. Өмірдің өз мектебінен оқыған, үйренгенді  
жіпке тізгендей қылып тоқи беру, әрине, қымбат һәм негізді де шығар: бұрынғы-
лардың айтқан мақалдарының асыл болуы бәлкіс, сонан болуы мүмкін. Бірақ, алға 
қармалап қолмен сипалап жүріп, оқыған кісінің білгенін білу үшін өте көп уақыт 
керек. Мысалға, біздің оқымаған надан қазақты, үлгілі халықтардың оқымысты бір 
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білгішін алсақ, оның білгенін оқымай-тоқымай білу үшін, тіпті білуге де мүмкін 
болмас. Надан адамды «соқыр» деп, білімді адамды «саңылауы» бар дейтіні осы-
дан болса керек. Білімді адам жарықта, надан адам қараңғыда жүрген сияқты.  
Осы, журналдың аты «Шолпан» болуы да, сол білімді, «жарық» мағынасында 
ұғынудан болуға тиіс. ...Ойласақ та, байбайласақ та надандықты жоймай, біздің 
қазақ-қырғыз жұрты, адамшылдық қатарына кіре алмайды. ...Кеңесшіл үкімет, 
халық ағарту жұмысына жанын аямай, Россия құрама мемлекетінде, бір сауатсыз 
адам қалмасын деп отыр. Сонымен пайдалану керек. Бар ынтаны, бар күшті, шыбын 
жанды халық ағарту жұмысына салу керек!». 

Қоғамның өзгеріске ұшырауы жаңаша өмір салтына жедел қимылдар мен 
құлшыныстар қажеттігін халыққа түсіндіре, журнал бетінде Абай өлеңдерінің 
шумақтары жарияланған: 

Қарасам, қайғыртар жұрт бұл заманғы,
Салқын қуыс өмірі я қараңғы.
Білім де жоқ, білімге сенім де жоқ,
Өтерсіз қартаяр деп, біл балаңды.
Бала мінез ойыншы бұрынғылар,
Аңқау екен мазақтап соны санар.
Артқа қарап, ақ пейіл шалға күліп,
Әбүйірсіз, атақсыз көрге құлар... [4].

Түркістан Республикасының халық-ағарту комиссары С. Қожанов 1923 жылдың 
27 мартындағы № 43 Бұйрығы негізінде, Қазақ-қырғыз білім комиссиясының  
1923 жылдың 23 мартындағы қазақ емлесі, (жазуы) тақырыпты жаңа ережелерін 
бекітіп, Түркістанда қолдану бұйырылды.

«Шолпан» журналы ел тұрғындарын ғылым іздеуге шақырады. Ғылым не  
береді? - деген сұраққа жауап береді.

Ғылым не береді? Тіршілікті жөндеу және сақтау, көп жасау мүмкін болса тіпті 
өлмеу, білім және әдемілік іздеу, өнер-білім керек, яғни мәдениет керек. Ғылымы, 
білімі көп жұрттың мәдениеті жоғары. Мәдениетсіз жұрт ашаршылықты, жұтты 
көп көреді. Надан жұртта аурулар болады. Мысалы сүзек деген ауру Германияда 
еш уақытта болмайды. От-арбаның орнына машинамен жүреді, аспанда ұшады. 
Тарихтан білеміз, талай жұрт басқа жұрттардың ішіне кіріп, араласып жоқ болып 
кеткен. Яғни, өнерлі, мықты жұрттар нашар жұрттарды жұтып қойған. Мәдениетті 
ғылым тудырады. Еуропа жұрттары ғылымды көп білгендіктен мәдениетті. Нағыз 
кісі болатын адам бүкіл дүниедегі заттардың не екенін білуге, яғни бүкіл табиғатты 
тануға һәм ол табиғатта болатын әртүрлі өзгерістердің себептерін білу тиіс.  
Бұл қолынан келмеген кісі осыған құмар болуға тиіс. Сонда ғана, адам хайуандық 
дәрежесінен жоғары көтеріледі. Әдемілікке жету үшін де, ғылым керек. Ғылым 
болмаса мәдениет болмас еді. Мәдениет болмаса, кісінің тұрмысы қиын болар 
еді. Барлық уақыты, тамақ іздеумен өтер еді [5]. Кісінің өмір бойы дамыл таппай 
әрекет қылғандағы іздейтіні, тірлікті сақтау, тұрмысты жөндеу, білім және әдемілік. 
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Бұлардың барлығы ғылым арқылы ғана табылады. Ғылым алатын жер – мектеп, 
медресе. Тек журнал басылымдары арқылы ғана білімге жетелеудің жеткіліксіз-
дігін, ғылым арнаулы мектептер негізінде қалыптасатыны негізделіп отырды.  
Журналдың соңғы санында Ғ. Байтасов «Еңбек мектебі туралы» мақаласында: 
«Мәдениет тегінде екі түрлі болуға тиіс, бірісі – ес мәдениеті және екіншісі –  
іс мәдениеті. Ес мәдениеті деп, адам баласының ой, пікір, санау саңылауының 
ұлғаюын айтады. Іс мәдениеті деп, адам баласының тән тіршілігіне азық беретін 
заттардың жетілуін, яғни шаруа жайының өркендеуін айтады. Адам баласының 
шын адамшылық сатысында аяқ басуы, осы айтылған екі түрлі мәдениеттің екеуін 
де, қанағаттанарлық болып азықтанған уақытта болады. Жалпы дүние жүзін алған 
уақытта, мәдениеттің бұл айтылған екі ірі тарауының екеуі де тоқтаусыз өсіп, 
өркендеп отырмақ» [6]. Тәрбие адамның ақымақ болуы мен атақты данышпан болу-
ында бірінші себеп атқаратынын айқындайды. Оған қоса, білім беру мен кәсіпке бау-
лу үндестігі ғана толыққанды жетістікке қол жеткізетіндігін негіздейді. Әрине, бұл 
мәселе бүгінгі күні де өзекті. «Шолпан» журналының басылымы Ташкендегі қазақ-
қырғыз институтының құрылуы мен қалыптасуына Қ. Қожықов, Х. Болғанбаев, 
С. Қожанов, И. Тоқтыбаев, С. Асфендияров, Өтегеновтер күш жұмсағанын ха-
барлайды [7]. Оқу алғаш ашылған кезде тек қазақ тілінде оқытылған. Біраз 
қиыншылықтарды еңсергеннен кейін пәндер орыс тілінде жүргізіле бастаған. Қазақ-
қырғыз институтын аяқтағандар, сынақсыз университетке түсуге хақысы болған. 
Институт алғаш ашылған уақытынан бастап, бір-екі жыл бойына пұл-қаражат  
жағы мардымсыз болған. Оқушылардың аш, жалаңаш болған уақыттары да болған. 
Бірақ оқушылар да, оқытушылар да қанша қиыншылық көрсе де шыдамдылық 
көрсеткен. Оқытушылар құрамы Х. Мұхамметов, М. Жұмабаев, Ф. Ғалымжанов,  
М. Тынышпаев, К. Жаленов, З. Жаленова және басқалармен толығып кәсіби білім 
беру деңгейі көтерілген. 
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ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ ОРЕНБУРГА 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАЗАХСКОЙ АССР

Аканов Куаныш Газизович,
Старший  научный сотрудник Института истории государства, PhD

В этом году исполняется 100 лет со времени проведения мероприятий которые 
привели к образованию и первым годам становления Казахской АССР. Огромный 
пласт материалов находится в архивах города Оренбурга который являлся первым 
административным центром автономии: Государственном архиве Оренбургской об-
ласти (ГАОО) и Оренбургском государственномм архиве общественно-политической 
истории (ОГАСПИ). Среди фондов ГАОО ценные сведения хранят следующие: 
Ф. Р-454 «Оренбургский губернский отдел по делам печати и зрелищ (гублит) 
при губернском отделе народного образования г. Оренбург (декабрь 1924 – июль  
1928 годы)». Здесь находится документ «История основания Казакстана и его при-
родные богатства», датируемый 1924-1925 годами. Содержащийся в документе энци-
клопедический материал содержал обширную информацию о многих важных собы-
тиях и документах, с которыми было связано формирование Казахской (Киргизской) 
АССР. Одним из первых называется декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР  
от 10 июля 1919 года, опубликованный в № 155 газеты «Известия ВЦИКа» датируе-
мый 17 числа. В декрете указывалось, что вплоть до созыва всеобщего Киргизско-
госъезда и объявления автономии края утверждается власть Военно-Революционного 
комитета (ВРК). В подчинение ВРК Киргизского края вошли часть территории  
Астраханской губернии (Букеевская Орда) и области Уральская, Тургайская, Ак-
молинская и Семипалатинская [1, Л. 1]. Следующим судьбоносными документа-
ми называются декрет ВЦИКа и СНК РСФСР от 26 августа 1920 года, дополнение  
к нему в «Известиях ВЦИКа» от 22 сентября 1920 года. В них говорилось об об-
разовании «Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики как  
части РСФСР» [1, Л. 1-2] .

В числе важных исторических событий называетсяПервый Учредительный Все-
киргизский (далее Всеказахский) съезд Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красно-
армейских депутатов состоявшийся 4 октября 1920 года в г. Оренбурге. На съезде 
были учреждены органы власти Казахской автономной республики в лице Всека-
захского Съезда Советов, Центрального исполнительного комитета (КЦИК) и Со-
вета народных комиссаров (КСНК). Причем Съезд Советов являлся высшей вла-
стью, то за КЦИК закреплялась законодательная власть, а за СНК, состоящим из  
13 наркоматов, исполнительная [1, Л. 2]. Документы также дают сведения о та-
ких деталях Первого Учредительного Всеказахского Съезда как: численность, на-
циональныйи партийно-политическом составе делегатов Съезда и его Президиума, 
количестве членов и кандидатов, их фамилии иногда и инициалы. Рассматривают-
ся функции, начальная история деятельности наркоматов (министерств) и их от-
делов, основные делопроизводственные документы. Кроме того, предоставляются  
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сведения о Казахстане (в документе – КССР) в таких деталях как:указание площа-
ди и границ, наименования административных и географических объектов, состав  
населения, данные о его грамотности, занятий жителей, климате, природныхуслови-
ях и ресурсах, промышленности, экономике, делопроизводстве, истории образова-
ния республики, количестве печатной и выпускаемой продукции и др. [1, Л. 3-148].

Следующим архивнымфондом с ценными документами по исследуемой темати-
ке назовем фонд Р.-1 «Исполнительный комитет Оренбургского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, г. Оренбург Оренбургской губернии 
(1918-1928)». Здесь выделим дело 95, гдесодержатся данные о процессе вхожде-
ния Оренбургской губернии вместе с рядом административных объектов в состав  
Казахстана [2, Л. 3, 45-45 об]. 

Также отметим дело 91, где хранятся документы,указывающие некоторые при-
чины включения Оренбурга в территорию Казахской автономной республики и рас-
крывающие сложности данного процесса. В частности об урегулировании границ, 
территориальных вопросов с Башкирией, формировании Оренбургско-Тургайского 
продовольственного комиссариата и необходимости города в культурном и промыш-
ленном смысле для Казахстана, который должен был «стать единственным проле-
тарским центром» [3, Л. 174-177]. Весьма ценные документы по обеспечению школ 
и населения Казахстана научной и учебной литературой находятся в фонде Р.-460 
«Отдел народного образования Каширинского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов с. Исаево-
Дедово Оренбургской губернии (1922-1928)» [4, Л. 68-90]. Не менее важные доку-
менты по теме исследования находятся в фондах ОГАСПИ. Среди таковых выделим 
фонд 7931 ««Коллекция фотодокументов по истории областных, партийной и ком-
сомольской организаций» где содержатся материалы по участию казахских отрядов  
в Гражданской войне на стороне сил Красной Армии, в том числе в боях за Орен-
бург. Например, дело 26, где сообщаются сведения об операции по поставке оружия  
из Астрахани в Туркестанскую армию, что внесло большой вклад в наступле-
нии большевиков в направлении Ак-булак – Илецкая защита – Оренбург [5, Л. 
17]. Далее назовем документы фонда Ф. 1: «Оренбургский губернский комитет 
РКП(б) – ВКП(б) (1919-1928)», где находится дело 168, содержащее документы по  
I Всекиргизской партийной конференции РКП (б) в Оренбурге (10-18 июня 1921 
г.). На конференции обсуждались многие важные вопросы государственного строи-
тельства, как например привлечение казахского населения в государственные орга-
ны и в советскую партию, а также сложности перевода делопроизводства на язык  
коренного населения автономии. Весьма важными вопросами ставились привлече-
ние женщин на государственную службу, отмена калыма, брачное право [6, Л. 1-12].

В фонде 208 «Оренбургский губернский комитет РЛКСМ-ВЛКСМ (1919-1928) 
хранятся данные по истории работы молодежных организаций в Казахстане. Ма-
териалы по организации Всеказахских конференций содержали данные по органи-
зации и проведению работ в населенных пунктах среди разных слоев населения, 
организации и в учебных заведениях. Кроме того содержалась обложка журна-
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ла «Авангард Красного Востока», где в виде национального колорита использо- 
вались образы всадников на верблюдах [7, Л. 22 об.; 8, Л. 4-6].

Номера журнала Казахстанского Краевого комитета РКП (б) «Известия» на-
ходятся в документах фонда 7924 «Отдел истории партии Оренбургского губкома 
ВКП (б)».В члены редколлегии входили С. Мендешев, С. Сейфуллин, А. Асылбеков, 
Н. Кульджанова, А. Кенжин, А. Уразбаева и др. видные государственные и обще-
ственные деятели Казахстана. На страницах журнала освещались важные события, 
происходившие в автономии, разъяснялись директивы высших партийных органов, 
печатались отчеты государственных органови данные по программе ликвидации без-
грамотности, публиковались материалы о быте, истории и культуре местного населе-
ния, проводился обзор публикаций русских и казахских газет [7, Л. 1-40; 8, Л. 1-40].

В сентябре 1921 года губернский архив был реорганизован в Центральный крае-
вой архив (Главархив). А в 1925 году после утраты городом Оренбургом столично-
го статуса и выделения Оренбургской губернии из состава Казахстана, 40 фондов  
из архивов Оренбурга было передано в Кзыл-Орду – новую столицу Казахской АССР 
[7, С. 185-192].

Таким образом, можно сделать вывод, что в фондах архивов Оренбурга хра-
нятся ценные документы по истории образования и становления Казахской АССР,  
которые ждут своих исследователей. 
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НЫҒМЕТ НҰРМАҚОВ – МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ 

Дүйсен Сейітқали Жахияұлы
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері,

педагогика ғылымдарының кандидаты

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері 1895 жылы Қарағанды облысының  
Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Алғашқыда ауылда ашылған орыс мектебінде 
білім алып, кейін Қарқаралыдағы екі сыныптық орыс-қазақ училищесінде 
оқиды. 1911 жылы Омбы қаласына ауыл шаруашылығы көрмесіне аудармашы  
ретінде барған сапарында Нығмет Ш.Уәлихановтың серігі Григорий Потанинмен, 
Омбыдағы мұғалімдер семинариясының қызметкері, халықшыл-демократ Алек-
сандр Седельниковпен танысады, кейін олар Нығметтің Омбы семинариясына оқуға 
түсуіне себепші болды. 

Н.Нұрмақов Омбы семинариясында оқып жүріп, сондағы білім алушы жастар 
Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Әбілқайыр Досовпен бірге «Бірлік» атты 
мәдени-ағарту ұйымын құрады. Ұйым мүшелері Ресей үкіметінің қазақ даласында 
жүргізіп отырған отаршылдық саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргі- 
зумен қатар, Омбы тұрғындарын қазақ халқының мәдениетімен таныстыру мақса-
тында әр түрлі кештер өткізіп тұрды. 1915 жылдан бастап Н.Нұрмақов Қарқаралы-
дағы өзі оқыған орыс-қазақ училищесінде ұстаздық жұмыста жүріп жергілікті  
зиялы қауым өкілдері және белсенді азаматтардың басын қосып «Дала одағы» ұйымын 
құрады. Ұйым патшаның қазақтарды тыл жұмыстарына алу туралы жарлығына 
қарсы үгіт жүргізеді. Қарқаралыда кеңес өкіметі органдарын құрып қалыптастыруға 
қатысады. Ақгвардияшылар өлкеде кеңес өкімет құлатқан кезде  тұтқынға алынып 
бір жылдан аса түрмеде отырады. 

1920 жылдан бастап Қарқаралыда, кейін Семейде уездік, губерниялық атқару 
комитеттерінде бірқатар жауапты қызметтерде істеп, «Қазақ тілі» газетінің, «Қызыл 
Қазақстан» журналының редакторы болды. 1922 жылы республика астанасы Орын-
бор қаласына ауысып, Қазақ өлкелік партия комитетінің бөлім меңгерушісінің орын-
басары қызметін атқарды. Сол жылы қазан айында өткен Бүкілқазақтық кеңестердің 
3-ші съезінде Қазақ атқару комитеті төралқасының құрамына сайланған оған 
Жоғары революциялық трибуналды басқару жүктелді. Қазақ трибуналы 1923 жылы 
ақпанның 19-ында РКФСР Жоғарғы сотының қазақ бөлімі болып құрылған тұста 
төрағалыққа тағы да Н.Нұрмақов бекітілді [1,91]. Ал 1923 жылдың мамырында оған 
Әділет комиссары міндеті жүктелді және сол жылдың күзіне дейін Сот төрағасы 
қызметін қоса атқарды. Ол әділет комиссары ретінде прокуратура және сот құрылысы 
ережелерін енгізді. Прокуратура және сот қызметкерлерінің білімін арттыру,  
білікті жаңа кадрларды қалыптастыру, оларды қызметке тұрақтандыру, жалақы-
ларын өсіру, тұрмыстық жағдайларын жақсарту мәселелерін шешуде де оның 
табандылығының арқасында біраз жұмыстар атқарылды. 
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Н.Нұрмақовтың басшылығымен сот-тергеу органдарында қазақ тілінде іс 
жүргізу қысқа мерзім ішінде жүзеге асырылды. Сот қызметкерлерінің барлық 
санының 60 пайызға жуығын қазақтар құрады. 1924 жылдан өлкелік партия комитеті 
үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. 1924-1929 жылдары өлкелік 
партия комитетінің бөлім меңгерушісі, ҚазАКСР Халкомкеңесiнiң төрағасы,  
1931-1937 жылдары Бүкiлресейлiк Орталық Атқару Комитеті (ВЦИК) хатшы-
сының орынбасары және БОАК Төралқасының ұлттар бөлiмiнiң меңгерушiсi, 
есеп-ақпарат бөлiмiнiң меңгерушiсi сияқты жауапты қызметтер атқарған  
Нығмет Нұрмақов қауіпті саяси жүйенiң iшiнде жүрiп, қазақ ұлтының мүддесi 
жолындағы еңбегiн табандылықпен жалғастырды.

Мәскеудегі қызметінде ол Кеңес еліндегі аз ұлттардың жойылып кетпей дамуы 
жолында өз үлесін қосып жалпыадамзаттық деңгейде ойлай алатын кең жүректі гу-
манист екенін байқатты. Академик Мәмбет Қойгелдiнiң пікірінше сталиндiк билiк  
ХХ ғасыр басында қазақтың саяси элитасындағы тұтас екi буынның көзiн жой-
ды. Оның алғашқы легiнде, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мiржақып 
Дулатов, Жүсiпбек Аймауытұлы тұрған болса, екiншi буынға Смағұл Сәдуақасов, 
Сейiтқали Меңдешов, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұловтар енетiн едi. Осы екiншi 
буынның қатарында ұлт қайраткері Нығмет Нұрмақов та болатын. Н.Нұрмақов 
автономиялық республика үкіметіне жетекшілік еткен кезде Қазақстанда қоғамдық-
саяси хал-ахуал күрделі, әрі қайшылықты болды. Ол республикалық деңгейде 
жауапты қызметтер атқарғанда екі рет астана көшіру (1925-жылы Орынбор-
дан Қызылордаға, 1929 жылы Қызылордадан Алматыға) өте қиын және жауапты 
жұмыстарға  тікелей қатысты. Астана көшіру туралы шешімдерді қабылдауға тікелей 
қатынасып, ұйымдастыру жұмыстарына жауапты болғандықтан Н.Нұрмақовтан 
орасан зор ұйымдастырушылық қабілетті, қажыр-қайратты, күн-түн демей да-
мылсыз жұмыс істеуіді талап етті. Қазіргі заманғыдай  әуе қатынасы, ғаламтор 
байланысы жоқ, елдің батысы мен оңтүстігін ғана жалғайтын Орынбор-Ташкент  
теміржолы ғана бар 20-шы жылдардағы қиыншылық уақытта Мәскеумен және гу-
берния, уездермен барлық мәселелерді телефон-телеграф арқылы немесе ат шабыл-
тып адамдар жіберіп шешуге тура келетін. Мұның бәрі республика басшыларынан 
уақыт шығындауды, жүйке тоздыруды қажет ететін.

Республика халқы 1918-1920 жылдардағы Азамат соғысы мен 1921-1922 жыл-
дардағы ашаршылықтан шеккен зардаптардан арылу, қалпына келтіру үстінде бола-
тын. Бір тәуірі Кеңес өкіметі 1921-1929 жылдары жаңа экономикалық саясат (ЖЭС) 
жүргізіп елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына оң ықпал жасай бастаған еді.  
Республикада мемлекеттік меншікпен қатар жеке, мемлекеттік-капиталистік меншік 
формалары қалыптасты. Н.Нұрмақов басқарған Қазқстан үкіметі тұтынушылар  
және ауылшаруашылық кооперациялары мен мемлекеттік сауданы өрістетуге күш 
салды, сол арқылы қазақ шаруаларын жаңа өмірге, тұрмысқа өтуін жеңілдетуге 
ұмтылды. Кедейлерге еңбек артельдерін ұйымдастыруға, жер беруге, ауыл 
еңбеккерлерінің сана-сезімі мен мәдени деңгейін көтеруге қамқорлық жаса-
ды. Н.Нұрмақов үкімет басқарған жылдары республиканың ауылшаруашылығы  
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1925-1926 жылдары айтарлықтай даму арнасына түсті Орал, Ақмола және Се-
мей губернияларының дәстүрлі астықты аудандарында  бірқатар көрсеткіштер  
1913 жылғы деңгейге, яғни Бірінші дүниежүзілік соғыс алдындағы деңгейге жетті. 
1922 жылмен салыстырғанда мал басы 2 есе өсті, көшпелі мал шаруашылығы 
бірте бірте қалпына келтіріле бастады [2,204]. Бұл жылдарда Қазақстанның халық 
шаруашылығы құлаш жайып, Екібастұз, Қарағанды, Ембі, Балқаш өндіріс орындары 
елге таныла бастады. Оның Қазақстан үкіметінің басшысы ретінде республиканың 
аумақтық тұтастығы, өнеркәсіп құрылысы, қазақтарды жерге орналастыру 
мәселесі, құрғақшылық зардаптарына қарсы күрес, оқу-ағарту және мәдени даму,  
қазақтарды басқару ісіне тарту, ауыл шаруашылығын қалпына келтіру, т.б. салалар-
да атқарған қызметтері еліміздің өсіп-өркендеуіне, нығаюына белгілі әсерін тигізді. 
Өнеркәсіпті дамыту жолында 1925 жылы «Алтайказполиметалл» «Атбасцемент» 
трестері құрылды. 

Осылармен қатар өлкелік мәні бар 6 трест құрылды. Барлық трестер өзін-өзі 
ақтауға, яғни шаруашылық еснпке көшірілді. Жекеменшік сауда секторы өрістеді. 
[2,195]. Н.Нұрмақов тұсында республикада индустрияландыру процесі бастал-
ды. Риддерде кен байыту фабрикасы, қорғасын зауыты және электростанциясы 
салынды. Қарсақпайда мыс зауытының басты цехтары салынды. Мұнай өндірісін 
дамыту үшін батыс өңірде 1926 жылы тар табаанды Гурьев – Доссор теміржолы 
құрылысы жүрсе, 1927 жылы сәуірде республиканың шығысы мен оңтүстігін бай-
ланыстыратын  Түркістан-Сібір теміржолының құрылысы басталды [3,389-390].  
Н.Нұрмақов үкімет басқарған жылдары қаншама қауырт жұмыстар жүрді. Көрші  
республикалармен териториялық бөліністер жүргізілді. Орнынбордан астана 
көшіруге байланысты Орынбор губерниясы Ресейге өткізілді, 1924-1925 жылда-
ры Орта Азия республикаларымен Қазақстан арасында ұлттық-аумақтық межелеу 
жүрді. 1925 жылы Қазақстан құрамында Қарақалпақ автономиялы облысы құрылды. 
1926 жылы республикада халық санағы жүргізілді.

Территориялық бөліністер Мәскеудің басшылығымен, бақылауымен жүргізілді, 
өйткені Қазақстан автономиялы республика ретінде РКСФР құрамында болды. 
Барлық мәселе Мәскеуде шешілетін. 1920 жылы В.Радус-Зенькович басқарған 
тұңғыш қазақ үкіметінің құрамындағы 13 орын негізінен ресейлік большевиктерден 
жасақталды, оның тек үшеуі ғана қазақ болды. Олар: Мұхамедхафий Мырзағалиев –  
Ішкі істер халық комиссары, әрі Совнарком төрағасының орынбасары, сонымен 
бірге Еңбек және Қорғаныс Кеңесінің төрағасы; Ғұбайдолла Әлібеков-Әділет халық 
комиссары; Ахмет Байтұрсынов-Халық ағарту комиссары [4,62-63]. Қазақстанның 
халық комиссариаттары біріккен және автономиялық деп екі түрге бөлінді. 
Мәскеу шешіміне сәйкес біріккен халық комиссариаттары өз қызметінде Ресей 
Федерациясының тиісті органдарына бағынды. Олардың басшылары – халық комис-
сарлары Ресей Федерациясының дәл сондай салалаық халық комиссариаттарының 
келісіміммен қызметке тағайындалатын және бекітілетін. Ол ведомстволар со-
нымен бірге Қазақ АКСР-і үкіметі мен Қазаткомның алдында өз қызметі үшін 
жауапты деп есептелінді. Жазушы, тарих зерттеуші Амантай Кәкеннің дерегіне  
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қарағанда бұлардың қатарына: 1) Азық-түлік; 2) Қаржы; 3) Жұмысшы-шаруа;  
4) Еңбек; 5) Қатынас жолдар халық комисариаттары және Халық шаруашылығы  
Кеңесі; Пошта және телеграф басқармасы; Қазақ статистикалық бюросы жатты. 
Автономиялық халық комиссариаттары басшыларын Қазақстан Атқару Комитеті 
бекітетін. Бұлар Қазақ АКСР-і Халық Комиссарлар Кеңесіне бағынатын Ағарту,  
Әділет, Әлеуметтік қамсыздандыру, Жер шаруашылығы, Денсаулық сақтау, Ішкі  
істер халық комиссариаттары еді [4,63]. Мұндай тәсіл үкіметті С.Сейфуллин 
басқарған тұста да және кейін де жалғасын тапты. Н.Нұрмақов үкімет басқарған 
кезде С.Сейфуллин бастап кеткен қазақ кадрларын үкімет жұмысына тартуды 
жалғастырды. Дегенмен кадр мәселесі негізінен Мәскеудің құзырында болатын. 
Мәскеу Кеңес өкіметі құлағанға дейін Қазақстанда басшы кадрларды іріктеу, оларды 
орналастыруды үнемі өз уысында  ұстап отырды.

1925 жылы 15-19 сәуірде республиканың жаңа астанасында Кеңестік 
Қазақстанның V съезі өтті. Съезд байырғы халықтың – қазақтардың тарихи атауын 
қалпына келтірді Қырғыз АКСР-нің аты Қазақ Автономиялық Кеңес Республикасы 
болып өзгертілді. Съезд сонымен қатар республиканың жаңа астанасының атау-
ын да өзгертті: Перовск қаласы Қызылорда  деп аталатын болды. Республикадағы 
халық саны  5 млн 230 мың адамға жетіп, 2/3-ін, яғни 61 пайызын қазақтар құрады  
[2,225-226]. «Кiшi Октябрдiң» авторы Ф.Голощекиннен бiр жыл бұрын Қазақстан 
билiгiне келген Нығмет Нұрмақов сынды ұлтжанды тұлғаларды билiктен шетте-
ту – қанқұйлы Сталиннiң Голощекинге жүктеген негiзгi тапсырмасы болатын», – 
деп пайымдайды Мәмбет Қойгелді. Ғалымның айтуынша, Мәскеуде Қазақстанға  
«Кiшi Октябрь» төңкерiсiн жүргiзiп, байларды кәмпескелеу туралы мәселе қойылып, 
бұл мәселе талқыға салынғанда, Голощекиннiң бастамасына бiрден-бiр қарсылық 
көрсеткен республика басшыларының бірі Нұрмақов болған. Сөйтiп, байларды 
тәркiлеу ел экономикасын құрдымға апаратынын айтып көндiре алмаған Нығмет 
Нұрмақов өзiн қызметтен босату туралы И.Сталинге өтiнiш жазады. 

Алайда, Сталин бұл мәселенi Қазақстанда, өз араларыңда шешiп алыңдар де-
ген екен. Сөйтiп, Қазақстанға Сталиннiң тiкелей қолдауын арқаланып келген  
Голощекин Нұрмақовты қызметiнен алмай, қайта барлық кәмпескелеу жұмыстарын 
соның қолына тапсырады. «Кiм күштi, бай ма, кулак па, мұның бәрi бос сөз.  
Кешегi 1912 жылдары мыңдаған қазақ жiгiттерi Семейге түрлi өндiрiске жал-
данып жұмыс iстеуге шығатын. Қазiр ол жоқ. Кедей ендеше қайда барады, әрине 
байға. Ол тамағын тауып, күнiн көрудiң жалғыз жолы. Байларға салық салып, оның 
есесiне жергiлiктi және мемлекеттiк бюджеттi өсiру, кедейлерге көмек беретiн қор 
құру, кооперацияны қолдап, мектептер салып, мәдени жұмыстарды өркендету ке-
рек. Ендеше Октябрьдiң лебiн осылай түсiну керек. Яғни, кедейлерге төңкерiс 
лебi барды деген сөз», – деген Нығмет Нұрмақов голощекиндiк «Кiшi Октябрьге»  
мүлдем басқаша рең бередi», – деп санайды тарих ғылымдарының кандидаты  
Болат Қабдошев. Нығмет Нұрмақов пен Смағұл Сәдуәқасов елдің бүгінгісін түзу 
саралап, ертеңін айқын болжай алатын ұлтжанды басшылар еді. Әлбетте, олардың  
ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпті дамытудың бағыттары, әдістері секілді мәсе-
лелері бойынша көзқарастары мазмұны жағынан ұштасып жатады.
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1925 жылы қазақ жазушысы Жүсіпбек Аймауытовты соттау процесінде қорғап, 
шырылдап ортаға Смағұлдың түскенін, өзін ақтап Жүсіпбек сөз сөйлегенде 
сотта отырған иісі қазақтың бәрі «сеңдей соғылысып, жылағанын», «ірі мем-
лекет қызметкері» Н.Нұрмақовтың ұйымдастырушылар мен сот мүшелеріне 
«жұдырығын» көрсеткені тарихта болған оқиғалар – деп жазады Б.Қабдошев [5]. 
Смағұл Сәдуақасовты Халық Ағарту комиссары жұмысынан босату туралы мәселе 
Өлкелік партия комитетінде талқыға түскен сәтте бұл ұсыныстың еш негізі жоқты-
ғын мәлімдеп, Н.Нұрмақов бюро шешіміне қарсы шығып ұлт кадрларын қорғап  
қалуға ұмтылды. Ф.И.Голощекин осы ретте өзiнiң саяси оппоненттерiн 
«сәдуақасовшыл», «ең зиянды, қауiптi ағым» деп сынайды. Әлбетте, бұл нақақ 
жаланың iшiнде Нұрмақов та бар едi. Сталиннің қолдауына сүйеніп Ф.И.Голощекин 
белгілі қазақ қайраткерлерін Қазақстаннан шеттету үшін 20-30 жылдары Мәскеуге 
қызметке жіберуді қолданған. Сондай қайраткерлердің қатарында Н.Нұрмақов та бар 
еді деп жазады академик Кеңес Нүрпейіс [6,301]. 

Нығмет Нұрмақовтың немере інісі, өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бері 
қайраткер туралы деректер жинап, зерттеп жүрген медицина ғылымдарының докторы 
Аман Нұрмақов былай деп жазады: «Өмiрлерiнiң соңғы жылдарында, яғни, алты-
жетi жыл айналасында Әлихан Бөкейханов, Тұрар Рысқұлов, Нығмет Нұрмақовтар 
Мәскеуде тұрды. Сонда олар бiр-бiрiмен араласты ма деген ой туады? Әлекең-
нiң қызы Елизавета Әлиханова Кеңес Одағының алғашқы Денсаулық министрi  
Симашконың қоластында жұмыс жасаған, үйлерi көршi орналасып бiр-бiрiмен ара-
ласып тұрған. Денсаулық сақтау министрлігінің бiлiм жетiлдiру институтындағы 
партия ұйымын Лиза Бөкейханова он шақты жыл басқарған. Қараңыз, әкесi 
Әлихан халық жауы делiнсе, қызы партия ұйымын басқарады. Қандай, парадокс!  
Ал, Симашко мен Нығмет Нұрмақов ВЦИК-тiң президиум мүшелерi. Бiрге түскен 
суреттерi де бар. Сондықтан, Әлекеңнiң қызы Семашконың қарамағында жұмыс 
iстесе, олар өзара Әлихан туралы сөйлеспедi дей алмайсыз.

Елизавета Әлиханова өмiрiнiң соңғы уақытында науқастанып, қатты ауырған 
кезiнде Әлекеңнiң немере iнiсi Сырым Бөкейхановты шақырып алып, «Менiң осын-
дай жақсы көретiн жолдасым, Нығмет Нұрмақовтың әйелi – Зүнфүн Ыбыраева де-
ген апаң бар едi. Соны тауып әкелшi», – деп өтiнiш бiлдiредi. Сырым Бөкейханов 
осы естелiктi айта отырып, Әлекеңнiң қызы Елизавета мен Нығметтiң аяулы жары 
Зүнфүн Ыбыраева екеуiнiң жылап көрiсiп, қимай қоштасқанын айтады. Смағұл 
Сәдуақасов Кремль ауруханасында белгiсiз жағдайда кенеттен қайтыс болғанда, оны 
крематорийге өртейдi. Осыны көрiп тұрған Әлекеңнiң, Әлихан Бөкейхановтың сол 
кезде жағдайы нашарлап, талықсып кеткен екен. Сол кезде Әлекеңдi бiр жағынан 
Рысқұлов, бiр жағынан Нұрмақов екi қолтығынан демеп ұстап тұрыпты. Яғни, әр 
бағытта қызмет iстеген олар Мәскеуде бiр-бiрiмен тығыз қарым-қатынаста болған 
деуге негiз бар» [7].

Н.Нұрмақов ұлттық мәдениеттің дамуына барынша көңіл бөлді. Семейдегi 
қызметi жылдарында Александр Затаевичті Семей өңiрiн аралатып, белгiлi му-
зыка зерттеушiсiнiң жанында болған екен. 1925 жылы Францияда Дүниежүзілік  
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көрме өткізілді, оған Кеңес Одағы да шақырту алып, басқа салалармен бірге кеңес 
еліндегі ұлттардың мәдени құндылықтарын көрсету жоспарланды. Халқының 
музыкалық мәдениетін әлемге танытудың реті келгенін түсінген Н.Нұрмақов 
Әміре Қашаубаевты Парижге жіберіп ол көрмеде этнографиялық концертте қазақ 
әндерін шырқады [8]. Қазақ әншісінің өнеріне француз баспасөзі жоғары баға берді.  
1927 жылы Ә.Қашаубаев Майндағы – Франкфуртте өткен Дүниежүзілік музыка 
көрмесінде ән айтып, қошаметке бөленді [2,406]. Бұған қосарымыз Ә.Қашаубаевтың 
Германияда  өнер көрсетуіне де Н.Нұрмақовтың ықпалы  болуы керек. Жас журна-
лист ретiнде Семейде болған көрнектi жазушы Николай Анов та өз естелiктерiнде 
Нұрмақов жайлы кезiнде ашық жаза алмағанына өкiнедi. «Крылья песни»  
(«Ән қанатында») атты романының негiзгi кейiпкерiнiң бiрi – «Әмiре Қашаубаевты 
Нұрмақовтың Парижге жiбергенi шындық», – деп ұзақ жылдар бүгiп келген құпия-
сын бертiнiректе ашып айтқан екен жазушы [8].

Нығмет Нұрмақов үкімет басшысы ретінде 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылордада 
қазақтың алғашқы кәсіби драма театрының, 1928 жылы қыркүйекте Қазақстанның 
тұңғыш жоғары оқу орны – Қазақ мемлекеттік университеті (қазіргі Абай атындағы 
Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) ашылуына ықпалын тигізді. Хал-
ком кеңесiнiң төрағасы болғанда астанада өтетiн әншiлердiң жиынына қазақ му-
зыкасын зерттеуші этнограф Александр Затаевичтi жиi шақырып отыратын.  
Сондай-ақ, Қазақстан Халық әртiсi А.Затаевичтiң Мәскеудегi мүшкiл халiне көңiл 
бөлiп, ақшалай жәрдемдi бөлдiрiп, Халық Ағарту Комиссарияты құрамында тұрақты 
еңбекақысын алып тұратын қызметке тiркеттi», – деп айтады «нұрмақовтанушы» 
Б.Қабдөшев. Мұхтар Әуезов Ленинградта студент болған жылдары Қазақ үкiметiне 
жазған хатында Семей губерниялық атқару комитетiнде қызметтес болған 
Нығметтiң өзiн жақсы бiлетiндiгiн айтып, ақшалай көмекке зәру екендiгiн айтады.  
Көп кешiкпей, ол үкiмет тарапынан белгiленген арнайы стипендияға тiркелген. 
Әдеби-лингвистика бөлiмiнiң III курс студентi Мұхтар Әуезовтi Нығмет Нұрмақов, 
Сұлтанбек Қожанов, Смағұл Сәдуақасов секiлдi қазақ қайраткерлерi сол кезде-
ақ болашағынан зор үмiт күттiрген ұлтымыздың жазушысы деп мойындап, жас 
кезiнен қамқорлықтарын аямаған екен [8]. 1929 жылдан бастап Н.Нұрмақовтың 
өмірі мен қызметі Кеңес Одағының астанасы Мәскеу қаласында өтті. Қазақстанды  
1925-1933 жылдары басқарған Ф.И.Голощекин өзіне «қолайсыз» Н.Нұрмақовты 
Мәскеуге ауыстырып құтылған болатын. 1929 жылы БК(б)П Орталық Комитеті 
жанындағы Жоғары партия мектебіне оқуға жіберіліп, оны бітірген соң 1931 жылы 
Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитеті төралқасының мүшесі, төралқа хатшы-
сының орынбасары және төралқаның ұлттар бөлімінің меңгерушісі қызметін 
атқарды. 

Н.Нұрмақовтың артында қалған еңбектері көпшілік қауымға әлі таныс емес. 
1928 жылы қайраткердің саяси-әлеуметтік тақырыптарға арналған мақалалар 
жинағы «Строительство Казахстана» деген атпен және 1934 жылы Мәскеуде  
«Состояние и задачи работы среди национальных меньшинств РСФСР» деп ата-
латын еңбектері жарық көрді [1,91]. Н.Нұрмақов 1937 жылдың қуғын-сүргініне 
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алғашқылардың бірі болып ілінді. Мәскеу мұрағатының анықтамасына қарағанда 
Н.Нұрмақов 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқындалып, қыр-
күйектің 27-інде «айыбын мойнына алып», «үштіктің» үкімімен 15 минутта тағдыры 
шешіліп, 42 жасында атылды. Қоғам қайраткері 1958 жылы тамыздың 11-інде  
КСРО Жоғарғы соты әскери алқасының шешімімен ақталды. Қазақстандағы сталиндік 
репрессия және Алаш қозғалысы тарихын зерттеуші тарихшы Мәмбет Қойгелдінің 
пікірінше қазақ қоғамындағы басқарушы саяси элита ешкімге де жаулық ұстанымда 
болған емес [9]. Нығмет Нұрмақов та үкімет басшысы кезінде Ф.И.Голоще- 
киннің қате, зиянды әрекеттеріне қарсы күрескенде өзге ұлт өкілдеріне қарсы шығу, 
немесе жеккөрушілік ниеті болған жоқ. Ол қазақ ұлтының намысын, абыройын,  
өзге ұлттармен тең дәрежеде дамуы болашағын ойлады. 

Туыстарының айтуы мен зерттеушілердің мәліметтеріне қарағанда Нығмет 
Нұрмақовтың жұбайы Зүфнүн алаш қайраткері Жақып Ақбаевтың інісі Ыбырай-
дың қызы. Зүфнүн де «халық жауының» әйелі ретінде қуғынға ұшырайды. Ба-
лалары Ноян Саратовқа, қызы Тамара Пензаға балалар үйіне жіберіледі. Зүфнүн 
Ыбыраева 90-шы жылдары Алматы қаласында 94 жасқа келіп қайтыс бола-
ды. Тәуелсіздік жылдарында қайраткердің інісі Жәмелдің дәрігер-ғалым баласы  
Аман Нұрмақов Нығмет Нұрмақов туралы көп деректер жинап, атасының есімі мен 
еңбегін халыққа таныстыру мен насихаттау жолында еңбектенуде. Н.Нұрмақовтың 
жиені Тамара Смағұлова да қайраткер атасы туралы қазақ және орыс тілдерінде  
кітап шығаруды жоспарлауда деген хабар бар.  

2005 жылы зерттеуші Болат Бөдешов «Нығмет Нұрмақовтың қоғамдық-
саяси және мемлекеттік қызметі» тақырыбында тарих ғылымдарының кандидаты 
дәрежесін қорғады «нұрмақовтануға» үлкен үлес қосты. Қарағанды техникалық 
университетінің оқытушысы тарих ғалымдарының кандидаты Сәуле Қасымова 
да қайраткерді елге таныту жолында еңбектеніп жүр. Тәуелсіздік алғаннан бері 
Н.Нұрмақов тұлғасын халық жадында сақтау жолында бірқатар игілікті істер 
атқарылуда. Алматы, Қызылорда, Қарағанды, Қарқаралы қалаларындағы көше-
лерге, Қарағанды қаласындағы 2-ші мектеп-интернатқа Н.Нұрмақов есімі берілген.  
Алматыда тұрған үйіне ескерткіш тақта, туған ауылында ескерткіш орнатылған 
[1,91].

Түйіндей айтқанда кеңестік мемлекет қазақ ұлтының болашағына қызмет етеді 
деп сенген және Қазақ республикасы мен ұлтының мүддесін кеңестік саясатпен 
үйлестіру жолында 20 жылдай аянбай еңбек етіп, тоталитарлық жүйенің құрбаны 
болған Нығмет Нұрмақов есімі мен еңбегі тәуелсіз елімізде лайықты бағалануы  
керек деп білеміз.



91

Пайдаланылған әдебиеттер мен дереккөздері:
1. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 7-том. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының, Бас редак-

циясы, 2005. – 728 бет. 
2. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін). Бес томдық. 4-том. – Алматы: 

«Атамұра», 2010. – 752 бет.
3. История Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней). В 5-ти томах. Том 4. Алма-

Ата: «Наука» КазССР. 1977. – 640 с.
4. Кәкен Амантай. Сәкен Сейфуллин. – Астана: Фолиант, 2009. – 384 бет.
5. Қабдошев Б. Нығмет Нұрмақов – Қазақстан үкіметінің төрағасы болған тарихи тұлға. 

Интернет-ресурс: bilimdinews.kz/?p=63895. Кірген уақыты: 31.05.2020.
6. Нүрпейіс К. Алаш ақиқаты. – Алматы: «Ан-Арыс» баспасы. 2010. – 424 бет.
7. Нұрмақов Аман. Ұлы тұлғаны ұлықтай алып жүрміз бе? // «Қазақ» газеті. 2020 жыл  

17 наурыз.
8. Думан АНАШ. Әміре Қашаубаевты Парижге жіберген Нығмет Нұрмақов. // «Алматы 

Ақшамы», №48, 2010 жыл, 22-сәуiр.
9. Қойгелді Мәмбет. Ұлттың трагедиясы әлі де өз дәрежесінде айтылған жоқ. // Егемен Қазақстан, 

2020 жыл, 29 мамыр.



92

ПРОГРАММА «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Калиева Марал Шатулаевна,
Главный научный сотрудник Института истории государства
Комитета науки МОН РК, доктор политических наук, доцент

12 апреля 2017 года вышла в свет Программная статья Первого Президента  
Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» [1]. Социокультурные ценности патриотизма, справед-
ливости, нравственности, правовой культуры являются неотъемлемой частью раз-
вития государственности. Программа «Рухани жаңғыру» определяет такие осново-
полагающие направления модернизации сознания общества и каждого казахстанца, 
как конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности,  
культ знания, эволюционное развитие и открытость сознания. Они имеют большую 
актуальность и значимость в контексте современного развития Казахстана в гло-
бальном мире. Опубликованная 21 ноября 2018 года статья Елбасы «Семь граней  
Великой степи» раскрывает необходимость и сущность модернизации историческо-
го сознания, является значимой вехой в развитии Программы «Рухани жаңғыру».  
Реализация таких крупномасштабных Проектов, как Архив-2025, Великие имена 
Великой степи, Генезис тюркского мира, Музей древнего искусства и технологий 
Великой степи, Тысяча лет степного фольклора и музыки, История в кино и на те-
левидении, способствует глубокому осмыслению исторического прошлого народа, 
всестороннему изучению многовекового наследия наших предков [2].  

Глобализация представляет собой социально-историческое явление, единую си-
стему интеграции всех сфер человеческой жизнедеятельности. Важно стратегиче-
ское планирование будущего развития страны. В своей статье «Абай и Казахстан в 
ХХІ веке» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил: «Наша задача 
– не только идти вперед, но и занять лидирующие позиции. Для этого мы долж-
ны развивать систему образования в соответствии с современными трендами» [3]. 
Цифровые технологии выявляют необходимость ориентации на качественное обра-
зование. Актуально видение конкурентоспособной перспективы в международном 
сообществе.  

Возрастающие угрозы и риски современного мира требуют принятия адекват-
ных мер, отвечающих потребностям нашей цивилизации. В этих условиях суще-
ственно совершенствование духовно-нравственных факторов развития личности. 
Программа «Рухани жаңғыру» подчеркивает необходимость обеспечения социаль-
ной преемственности, коммуникативной и социальной связи, раскрывает важность 
исторической практики и значимость духовно-нравственного капитала, накоплен-
ного предыдущими поколениями. Она определяет основные направления развития 
нравственно-духовной сферы современного Казахстана. 
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Программа «Рухани жаңғыру» оказывает большое воздействие на формирова-
ние культурно-интеллектуальных ценностей казахстанцев. Творческое преобра-
зование окружающего мира во благо общества – существенная черта гуманизма.  
В полиэтническом обществе огромное значение имеют гуманизация и гармонич-
ность жизнедеятельности социума, укрепление целостности и стабильности. Дан-
ные положения способствуют устойчивому развитию государства, что актуально  
в период пандемии COVID-19 и в поствирусный период. В условиях новой глобаль-
ной реальности эпидемиологические, социально-экономические, геополитические 
аспекты развития общества тесно взаимодействуют друг с другом. В Выступлении  
Главы государства Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального  
совета общественного доверия от 27 мая 2020 года большое внимание было уде-
лено образованию как одному из важнейших составляющих духовного развития 
общества.

«Модернизация педагогического образования должна обеспечить 100-про-
центное обновление учебных программ, включение специального модуля по ІТ-
компетенциям, современным методикам и технологиям преподавания», – подчер-
кнул Президент [4]. Практика последнего времени демонстрирует неотложность и 
необходимость проявления разносторонней информативности и обоснованности в 
процессе принятия управленческих решений по санитарно-противоэпидемическим 
мероприятиям. Проведение эпидемиологического анализа, прогнозирования  
и моделирования в контексте международного сотрудничества в борьбе с корона-
вирусной инфекцией является составной частью активного противодействия пан-
демии COVID-19. «Сегодня значимой составляющей национальной безопасности 
всех стран стали вопросы биологической безопасности», – отмечено в Выступлении 
Главы государства [5]. Пандемия коронавируса стала для международного сообще-
ства одним из самых опаснейших угроз и вызовов санитарно-эпидемиологического 
характера. Важно укреплять и совершенствовать систему эпидемиологического  
надзора за инфекционными болезнями на основе разработки и внедрения инноваци-
онных цифровых технологий. Здоровье и благополучие населения напрямую связа-
ны с обеспечением биологической безопасности государства.   

В системе современного глобального мира внешние факторы, внутренние 
социально-экономические ресурсы взаимосвязаны с мировоззрением человека  
и социокультурными ценностями общества. В процессе совместной деятельности 
людей происходит духовно-нравственное развитие всего социума. Поступатель-
ное движение общества определяется обновлением всех сторон жизнедеятельно-
сти, основывается на передовых, позитивных социально-нравственных ценностях, 
неотъемлемой составной частью которых являются народные традиции и обычаи.  
Как социокультурное явление традиции обеспечивает накопление, хранение и пере-
дачу социального опыта, способствуют развитию культуры и внутреннего потен-
циала человека. На основе традиций осуществляется духовная связь поколений, 
аккумулируются и находят оптимальные пути своего решения новые задачи. Огром-
ное влияние на особенность и своеобразие народных традиций и обычаев оказы-
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вают социально-исторические, природно-климатические, географические истоки.  
Дошедшие из глубин прошлого, сохранившие самобытность и уникальность духов-
ные ценности обусловлены всем ходом и содержанием общественного развития. 

В целом, народные обычаи и традиции занимают существенное место в систе-
ме социокультурных ресурсов модернизации общественного сознания. Они акку-
мулируют в себе народную мудрость и богатый жизненный опыт предшествующих 
поколений. Их творческий потенциал активно транслирует культурно-духовное  
наследие, имеет большое значение в формировании духовно-нравственных цен-
ностей и менталитета современного общества. Программа «Рухани жаңғыру» на-
правлена на развитие социокультурных ценностей общества.  Формируются новые 
традиции и духовные понятия, которые призваны по своему смыслу призваны соот-
ветствовать задачам и потребностям настоящего времени. Важно совершенствова-
ние нравственного содержания традиционных ценностей, которые сохранили свою 
значимость и в наше время. Они способствуют непрерывности связи поколений. 
Творческий потенциал социокультурного наследия исторического прошлого транс-
формирует народные традиции и обычаи в духовную ценность современной жизни.    

10 августа 2020 года опубликована статья Президента Казахстана  
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Абай – духовный реформатор», посвященная 
175-летию со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунан-
байулы [6]. Духовно-философские взгляды Абая представляют собой уникальный 
социокультурный феномен, раскрывающий своеобразие и неповторимость нацио-
нальной культуры и менталитета. Они выявляют важность и значимость фундамен-
тальных традиционных ценностей казахского народа.   

В Казахстане учрежден новый Праздник – День Абая, который ежегодно будет 
отмечаться 10 августа. Это – дань уважения и признания огромной роли духовного 
наследия великого Абая в системе социокультурных ценностей современного гло-
бального мира. «Четверть века назад по инициативе Первого Президента – Елбасы 
Нурсултана Назарбаева под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 150-летие Абая. Нынеш-
ний юбилей – продолжение этой замечательной традиции», - подчеркнул Глава госу-
дарства [7].  

Жизнь общества в ХХІ столетии меняется стремительно. Вызовы, риски  
и угрозы требуют всестороннего углубленного осмысления существующих реа-
лий, выработки и принятия адекватных решений в соответствии с новыми задачами  
и требованиями. 

Программа «Рухани жаңғыру» имеет огромное значение в духовном, нравственно-
культурном развитии Казахстана в современном глобальном мире. Она способствует 
органическому усвоению традиционной культуры, содержащей в себе положитель-
ный нравственный заряд и смысл. Большое внимание уделяется познанию общече-
ловеческих ценностей и историко-духовного наследия мировой цивилизации. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Қырғыз (Қазақ) автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасының 
құрылуының 100 жылдығына орай өткізілген «Тарихи белестер: Кеңестік Ұлттық-
мемлекеттік құрылыстан Тәуелсіз мемлекетке дейін» атты республикалық ғылыми-
теориялық онлайн-конференциясы материалдарының Жинағында ҚазАКСР құры-
луының өзекті бағыттарына қатысты ғылыми зерттеу қорытындылары, Алаш 
көсемдерінің Қазақстанның конституциялық құрылымы эволюциясында атқарған 
рөлі және республикадағы Құрылтай съезінің тарихи маңызы, мемлекеттіліктің 
қалыптасуы мен жаңаруының (Қазақ АССР-нен Қазақстан Республикасына дейін) 
түрлі қырлары сараланған. 

Ұсынылған ғылыми мақалаларда Қазақ автономиясы және кеңестік ұлттық-
мемлекеттілік құрылысы тарихына қатысты архивтік құжаттардың маңыздылығы 
атап өтіледі. Конференцияның материалдар жинағында мемлекеттік Тәуелсіздікке,  
«Рухани жағыру» бағдарламасына және қоғамдық сананы жаңғыртуға ерекше назар 
аударылған. Қазақстан Республикасы – ХХІ ғасырдағы халықаралық қауымдастық 
жүйесіндегі егеменді, тәуелсіз, демократиялық, құқықтық, көп ұлтты мемлекет. 
Елдің дамуы қарқынды және тез өзгеруде. Қазіргі жаһандық әлемнің сын-қатерлері, 
тәуекелдері, қауіп-қатерлері қоғамға орасан және жан-жақты әсер етуде.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылдың 1 қыркүйектегі «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» Жолдауында Қазақстанның жаңа жағдай-
дағы ауқымды көкжиектері мен даму модельдерін айқындады. Расында індет 
барлық мемлекеттер үшін сынақ кезеңіне айналып, онымен күрес жолында олар 
көп қиындықты бастан өткізіп, көптеген қиындықтарға тап болды. Тәуелсіздік  
жылдары Қазақстан Республикасы «Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан  
Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясаты нәтижесінде экономикалық дамуда берік 
негіздер құрылды, әлемдік аренада маңызды беделге ие болды». Әрине, жаңа әлем-
дік тәртіпті қалыптастыру жағдайында «Ұлт жоспары мен Бес институционалдық 
реформаларға маңызды серпін беру қажеттілігін» түсіну маңызды. Еліміздегі 
жалпыұлттық диалог процесін жетілдіруге айтарлықтай үлес қосқан, Қоғамдық 
сенім жөніндегі Ұлттық кеңес қызметі де үлкен назар аударуға лайық.

Бәсекеге қабілеттілік – бұл жаңа геосаяси жағдайында мемлекеттің ұзақ 
мерзімді дамуының маңызды аспектілерінің бірі. Жолдауда негізінен әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты сақтау, халықтың денсаулығы, әлеуметтің әл-ауқаты, 
жұмыспен қамтылуы және халықтың табысы, экономикалық ресурстар мен 
қазақстандықтардың шығармашылық әлеуетінің дамуына қамқорлық мәселесі 
қамтылды. Жалпы «өмірдің өзі бізге жеке тұлғаның да, жалпы қоғамның да уақыт 
талабына сай бейімделу қажеттілігін талап етіп отырғанын» түсіну маңызды.  
Ел алдында тұрған ауқымды және күрделі міндеттерді ойдағыдай шешу үшін «ерек-
ше тәсілдер, жаңаша ойлау, жалпыға ортақ ынтымақтастық және өзара қолдау 
қажеттігі» күн тәртібінде.
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Мемлекет тарапынан қабылданған шараларды жүзеге асыруға азаматтық  
қатынас, әлеуметтік жауапкершілік, этносаралық келісім мен өзара түсіністіктің 
әлеуметтік-мәдени құндылықтары ықпал ететіндігі мәлім. Әлеуметтік кірігу және 
этносаралық ықпалдастық та мемлекеттің тұрақтылығының негізгі факторларының 
бірі. Ортақ мүдделер азаматтарды біріктіреді, патриотизм мен қоғамға деген сенімін 
арттырады. Сондықтан да қазіргі заман тарихы ғылыми зерттеу нысандарында өзекті 
болып отыр.

Ғылыми-теориялық онлайн-конференция материалдар Жинағы ғалымдарға,  
жас ізденушілерге, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, 
сондай-ақ отан тарихына қызығушылар қауымына арналған.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сборник материалов научно-теоретической онлайн-конференции по теме:  
«Тарихи белестер: Кеңестік Ұлттық-мемлекеттік құрылыстан Тәуелсіз мемлекет-
ке дейін» – «Исторические вехи: от Советского Национально-государственного 
строительства до независимого Казахстана», посвященной 100-летию образования  
Киргизской (Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики, 
содержит обобщающие научные исследования, в которых рассматриваются акту-
альные направления образования КазАССР,  подчеркивается роль лидеров Алаш в 
Конституционной эволюции Казахстана и историческое значение Учредительного  
съезда в республике, раскрывается многоаспектный процесс становления и модерни-
зации государственности (от Казахской АССР до Республики Казахстан). В представ-
ленных научных работах отмечается актуальность и значимость архивных докумен-
тов по истории Казахской Автономии и советского национально-государственного 
строительства. Особое внимание в Сборнике материалов уделено государствен-
ной Независимости, Программе «Рухани жаңғыру», модернизации общественного 
сознания.    

Республика Казахстан – суверенное, независимое, демократическое, право-
вое, полиэтническое государство в системе международного сообщества ХХІ века.  
Жизнь страны интенсивно и стремительно меняется. Вызовы, риски, угрозы и опас-
ности современного глобального мира оказывают огромное и всестороннее воз-
действие на общество. Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан 
в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года определяет широко-
масштабные горизонты и модели развития Казахстана в новых условиях. В целом, 
пандемия «стала стресс-тестом для всех государств. В борьбе с вирусом они сталки-
ваются с множеством трудностей». 

В годы Независимости благодаря «дальновидной политике Первого Президен-
та – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева созданы прочные заделы в эко-
номическом развитии, наработан серьезный авторитет на мировой арене». Важно 
осознать, что в «условиях формирования нового миропорядка нам предстоит при-
дать серьезный импульс реформам, квинтэссенцией которых являются План нации  
и Пять институциональных реформ». Большого внимания заслуживает деятельность 
Национального совета общественного доверия, который внес существенный вклад  
в институционализацию общенационального диалогового процесса в нашей стране.

Одной из важнейших сторон долгосрочного развития государства в новых ге-
ополитических реалиях является конкурентоспособность. Забота о сохранении 
социально-экономической стабильности, здоровье, социальном благополучии, за-
нятости и доходах населения, росте экономических ресурсов и творческих возмож-
ностей казахстанцев составляет базовый фундамент Послания. Важно осмыслить, 
что сама «жизнь диктует нам необходимость адаптации к требованиям времени  
как отдельного человека, так и общества в целом». Для успешного решения 
больших и сложных задач, стоящих перед страной, «требуются неординарные  
подходы, новое мышление, всеобщая солидарность и взаимная поддержка».
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Социокультурные ценности гражданской активности, социальной ответствен-
ности, межэтнического согласия и взаимопонимания способствуют реализации 
предпринимаемых государством мер. Социальная интеграция и межэтническая кон-
солидация являются одними из основополагающих факторов стабильности и устой-
чивости государства. Общие интересы объединяют граждан, поддерживают дух  
патриотизма и доверия в обществе. 

Данный Сборник материалов научно-теоретической онлайн-конференции  
представляет большой интерес для ученых, молодых исследователей, преподавате-
лей и студентов высших учебных заведений, а также широкой общественности.
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ЖОБА

Қазақ (Қырғыз) АКСР-ы құрылуының 100 жылдығына 
арналған ғылыми-теориялық онлайн-конференциясының

ҚАРАРЫ

«Zoom» интернет қолданбасы арқылы ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы инсти-
туты Қазақ АКСР-нің құрылуының 100 жылдығына арналған ғылыми-теориялық 
конференция өткізді. РСФСР құрамында ҚАЗАҚ (Қырғыз) АКСР-нің құрылғанына  
100 жыл толады. Керей мен Жәнібек Қазақ хандығын құрғаннан кейінгі Ре-
сей империясының отарлау кезеңін бастан өткізіп, жаңа кеңестік пролетарлық, 
большевиктік, революциялық күшке ие болған тұсында ұлт ретінде алғашқы тарихи 
мойындалуы болды.

1920 жылы 26 тамызда В. Ленин мен М. Калинин «Автономды Қырғыз  
Социалистік Кеңестік Республикасын құру туралы» жарлыққа қол қойды.

Жаңа республика құрамына: Семей облысы (Павлодар, Семей, Өскемен, Зай-
сан, Қарқаралы уездері); Ақмола облысы (Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропав-
ловск және ішінара Омбы уездері); Торғай облысы (Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, 
Торғай уездері); Орал облысы (Орал, Лбищен, Темір, Гурьев уездері; Маңғышлақ 
уезі; Красноводск ауданының екі болысы; Астрахань губерниясының бөлігі (Бөкей  
Ордасы, Синемор болысы) енгізілді. Біраз уақыттан кейін Орынбор губернияла-
ры мен Орынбордың кейбір аудандарын Қазақ АКСР-іне қосу туралы ресми қаулы 
шықты.

Қазақ кеңестік мемлекеттілігін кеңестік жүйе қойнауында болашақ тәуелсіз- 
діктің материалдық және рухани алғышарттары пісіп жетілген автономиядан 
тәуелсіздікке дейінгі «өтпелі кезең» деп санауға болады. 

Қазақ АКСР-нің құрылуының тарихи маңызы:
- Қазақ халқының ежелгі арманы – қазақ мемлекеттілігі мен аумақтық 

тұтастығының қалпына келтірілуі;
- Отаршылдыққа  қарсы ғасырлық күрестің нәтижесі;
- Ұлттық жаңғыру, болашақ Тәуелсіз Қазақстанның материалдық, экономи-

калық, мәдени және рухани негіздерін құру жолындағы алғашқы қадам.
Осыған байланысты ғалымдар (оның ішінде жас тарихшылар және конфе-

ренцияның басқа да қатысушылары ел тәуелсіздігін нығайту, сондай-ақ қазақ зия-
лыларының сіңірген еңбегін кеңінен насихаттау (А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейхан,  
Ә. Ермеков және басқалары) және ерекше тарихи мән беру мақсатында келесі қарар 
қабылдады:

«Қазпочта» АҚ-ға Қазақ АКСР-нің 100 жылдығына арналған марка шығару ту-
ралы өтініш жолдау;



101

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық ономастика ко-
миссиясына астанада және республиканың бірқатар қалалары мен облыстарында  
Қазақ автономиясының 100 жылдық мерейтойына орай А.Байтұрсынұлы,  
Ә. Бөкейхан, Ә. Ермеков және басқа да «Алашорданың» қайраткерлеріне Қазақ 
АКСР-нің қалыптасуын ұйымдастырудағы ерекше еңбегі үшін ескерткіш орнатуға 
және көше атауын беруге ұсыныс жасау;

Мемлекет тарихы институтының қабырғасында Қазақ АКСР-нің 100-жылды-
ғына арналған арнайы экспозиция ұйымдастыру;

Жастарға патриоттық тәрбие беру мақсатында Ақпарат және қоғамдық даму 
мен Білім және ғылым министрліктеріне теледидар хабарын таратуды, деректі  
фильмдер түсіруді, деректі, танымал ғылыми кітаптар шығаруды және жариялауды, 
Қазақ АКСР-нің 100 жылдығына арналған мақала ұсыну;

Қазақ мемлекеттілігі тарихындағы маңызды белестердің бірі және қазіргі 
Қазақстан Республикасы территориясы қалыптасуының бастауында тұрған негіз 
ретінде ҚазАКСР-нің құрылуының 100 жылдығын атап өту қажеттігіне орай Қазақ-
стан Тарихшылары Конгресімен бірлесе отырып «ҚазАКСР-нің құрылуы: тарихы, 
маңызы және тарихи сабақтастық» атты ғылыми-танымдық жинақ және әдістемелік 
нұсқаулық шығарып республика көлемінде оқу орындарына, кітапханаларға тарату;

2020-2021 оқу жылының бірінші жартыжылдығында (2021 жылдың қаңтарынан 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына дайындық басталатын-
дықтан) республика жоғары оқу орындары, колледждер мен жалпы білім беретін 
орта мектептерде тарихшы ғалымдардың қатысуымен ҚАКСР-нің құрылуының  
100 жылдығына арналған дәрістер циклын ұйымдастыру үшін ҚР БҒМ-іне ұсыныс-
пен шығу.

Конференцияны ұйымдастырушылар мен қатысушылар, аталған ұсыныстар 
қарастырылады және болашақта бұл бағытта бірлескен жұмыс жалғасады деп 
үміттенеді.
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-теоретической онлайн-конференции,

посвященной 100-летию образования Казахской АССР

Посредством интернет-связи «Zoom» Институтом истории государства  
КН МОН РК проведена научно-теоретическая онлайн-конференция, посвященная  
100-летию образования Казахской АССР.

Исполняется 100 лет со дня образования КАЗАХСКОЙ (Киргизской) АССР  
в составе РСФСР. Со дня образования Керейем и Жанибеком Казахского ханства 
это было первое за годы колонизации Российской империи историческое признание  
казахского этноса как нации и восстановление казахской национальной государ-
ственности новой пролетарской, большевистской, революционной властью. 

26 августа 1920 г. Декрет «Об образовании Автономной Киргизской Социалис-
тической Советской Республики» был подписан В.И. Лениным и М.И. Калининым.

В состав новой республики были включены: Семипалатинская область (Павло-
дарский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский, Каркаралинский уез-
ды); Акмолинская область (Атбасарский, Акмолинский, Кокчетавский, Петропавлов-
ский и частично Омский уезды); Тургайская область (Кустанайский, Актюбинский, 
Иргизский, Тургайский уезды); Уральская область (Уральский, Лбищенский, Темир-
ский, Гурьевский уезды; Мангышлакский уезд; две волости Красноводского уезда; 
часть Астраханской губернии (Букеевская Орда, Синеморская волость). Немного 
позднее вышло официальное постановление о включении в состав Казахской АССР 
Оренбурга и некоторых районов Оренбургской губернии. 

Казахскую советскую государственность можно считать своеобразным «пере-
ходным периодом» от автономии к независимости, когда в недрах советского строя  
объективно созревали материальные и духовные предпосылки будущей неза-
висимости. 

Историческое значение образования Казахской АССР:
• Исполнение вековой мечты казахского народа – восстановление казахской  

государственности и территориальной целостности;
• Результат многовековой борьбы с колониализмом;
• Первый шаг на пути национального возрождения, создание материальных,  

экономических, культурно-духовных основ будущего Независимого Казахстана.
В связи с чем, ученые, в числе которых - молодые историки, и другие участники 

конференции в целях укрепления Независимости страны, придания особой истори-
ческой значимости, а также широкой популяризации заслуг казахской интелегенции 
(А. Байтурсынова, А. Бокейханова, А. Ермекова и других), участники конференции 
приняли следующую резолюцию:
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- обратиться в АО «Казпочта» с просьбой о выпуске и гашении марки, посвя-
щенной 100-летию образования Казахской АССР;

- предложить Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК 
в честь 100-летия образования Казахской автономии, за особые заслуги при орга-
низации образования Казахской АССР возведение памятника и присвоение одной  
из улиц в столице и в ряде городов и районов республики имени А. Байтурсынова,  
А. Бокейханова, А. Ермекова и других деятелей «Алашорды»;

- в стенах Института истории государства организовать специальную экспози-
цию, посвященную 100-летию образования Казахской АССР; 

- с целью патриотического воспитания молодежи предложить МИОР и МОН  
организацию телевизионных передач, выпуск документальных фильмов, публи-
кации и издания документальных, научно-популярных книг, статей, посвященных  
100-летию образования Казахской АССР;

- в связи со 100-летием образования КазАССР как одной из важнейших вех  
в истории казахской государственности и основы формирования территории совре-
менной Республики Казахстан совместно с Конгрессом историков Казахстана про-
вести работу по распространению научных и учебных сборников в образовательные 
учреждения и библиотеки по всей стране;

- выход с предложением МОН РК организовать в первом полугодии  
2020-2021 учебного года (так как начиная с января 2021 года начинается подготовка 
к 30-летию независимости РК) цикл лекций, посвященных 100-летию образования 
КазАССР с участием историков в вузах, колледжах и общеобразовательных школах. 

Организаторы и участники конференции выражают надежду: эти предложе-
ния будут рассмотрены в ближайшее время, получат положительное решение  
и в дальнейшем продолжатся совместные работы в этом направлении.
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