
1

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019



2

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

Буркiтбай Ғелманұлы Аяған – 
мемлекет тарихы институтының директоры, 
т.ғ.д., профессор, редакциялық алқаның төра-
ғасы

БАС РЕДАКТОР 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

РЕДАКЦИЯЛЫҚ 
АЛҚА: 
РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Амангелді Нұркейұлы Қашқымбаев –
мемлекет тарихы институты директорының 
орынбасары, т.ғ.к., доцент

Ерлан Бəтташұлы Сыдықов –
л.Н. гумилев атындағы еуразия ұлттық 
университетінің ректоры, т.ғ.д., профессор, Қр 
ҰҒа академигі

Мырзатай Жолдасбекұлы Жолдасбеков – 
Қорқыт ата ғылыми-зерттеу орталығының 
басшысы, филол.ғ.д., профессор

Вадим Винцерович Трепавлов – 
рҒа ресей тарихы институтының бас ғылыми 
қызметкері, ресей халықтар және этносаралық 
қатынастар орталығының жетекшісі, т.ғ.д., 
профессор (рФ)

Наиля Ермухановна Бекмаханова –
рҒа ресей тарихы институтының бас ғылыми 
қызметкері, т.ғ.д., профессор (рФ)

Роман Юлианович Почекаев – 
санкт-Петербург қаласындағы Ұлттық зерттеу 
университетінің «Жоғары экономика мектебі», 
мемлекет және құқық тарихы мен теориясы 
кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.к., доцент (рФ)

Даниял Сайдахмедович Кидирниязов – 
рҒа дағыстан тарихы институты ғылыми 
орталығының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор 
(рФ)

Меруерт Қуатқызы Әбусейітова –
р.Б. сүлейменов атындағы Шығыстану 
институтының бөлім бастығы, т.ғ.д., профессор, 
Қр ҰҒа корреспондент мүшесі

БАС РЕДАКТОРДЫҢ 
ОРЫНБАСАРЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА



3

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019

Бауыржан Әбішұлы Байтанаев –
Ә.х. марғұлан атындағы археология институты-
ның директоры, т.ғ.д., профессор, Қр ҰҒа 
корреспондент мүшесі

Тоураж Атабаки (Touraj Atabaki) –
халықаралық әлеуметтік тарих институтының 
орталық азия және таяу Шығыс бюро 
меңгерушісі, PhD, профессор (Нидерланды)

Жəкен Қожахметұлы Таймағамбетов –
Қазақстан республикасы Ұлттық мұражайының 
бас ғылыми қызметкері, т.ғ.д., профессор,                      
Қр ҰҒа корреспондент мүшесі

Әлихан Мұхамедияұлы Байменов – 
мемлекеттік қызмет саласы бойынша аймақтық 
хаб басқарушы комитетінің төрағасы, тех.ғ.к.

Сергей Федорович Ударцев – 
Қазақ мемлекеттік заң университетінің 
Құқықтық саясат және конституциялық заңнама 
Ғылыми зерттеу институтының директоры, 
з.ғ.д., профессор, Қр Әлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі

Борис Әлікенұлы Жапаров – 
техника ғылымдарының докторы, профессор

Ғани Мұқашұлы Қарасаев – 
мемлекет тарихы институты деректану, 
тарихнама және отан тарихы бөлімінің бастығы, 
т.ғ.д., профессор

Әлима Мүсірқызы Ауанасова –
мемлекет тарихы институты Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық даму тарихы бөлімінің 
бастығы, т.ғ.д., профессор

Николай Сергеевич Лапин – 
мемлекет тарихы институты еуразиялық және 
саяси зерттеулер бөлімінің бастығы, т.ғ.к., 
қауымдастырылған профессор



4

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

Әйгерім Беріққызы Сейфуллина – 
мемлекет тарихы институтының аға ғылы-
ми қызметкері, әлеуметтік ғылымдарының 
магистрі

Қуат Мұхамедияұлы Саманбеков - 
мемлекет тарихы институтының ғылыми 
қызметкері, гуманитарлық ғылымдарының 
магистрі

Бауыржан Шаябиденұлы Ыдырысов - 
мемлекет тарихы институтының кіші ғылы-
ми қызметкері, гуманитарлық ғылымдарының 
магистрі

Жабай Нұрмақұлы Қалиев – 
мемлекет тарихы институты Ғылыми-ақпарат 
бөлімінің бастығы, п.ғ.к.

Жания Ерболқызы Нұрғожина –
мемлекет тарихы институтының дизайнері, 
экономика ғылымдарының магистрі

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС 
ТІЛДЕРІНДЕГІ МӘТІННІҢ 
РЕДАКТОРЛАРЫ:
РЕДАКТОРЫ ТЕКСТОВ НА 
КАЗАХСКОМ И РУССКОМ 
ЯЗЫКАХ:

КӨРКЕМДІК РЕДАКТОР :
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР :

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ:
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

ДИЗАЙН ЖӘНЕ 
КОМПЬЮТЕРДЕ БЕТТЕУ
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА:



5

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019

Мемлекеттарихы История государства  
ғылыми журналы научный журнал  

Құрылтайшы: Қазақстан                
Республикасы Бiлiм жəне ғылым 
министрлiгi Ғылым комитетiнiң 

«Мемлекет тарихы институты» 
мемлекеттік мeкeмeci

Учредитель: Государственное 
учреждение «Институт истории 
государства» Комитета науки 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан  

Бас редактор Главный редактор 
аяған Б.Ғ. аяган Б.г. 

Бас редактордыңорынбасары Заместитель главного редактора  
Қашқымбаев а.Н. кашкимбаев а.Н.
Жауаптыхатшы Ответственный секретарь
сейфуллина Ә.Б. сейфуллина а.Б.

Қазақ, ағылшын жəне орыс 
тілдеріндегі мəтіннің редакторлары

Редакторы текстов на казахском, 
английском и русском языках

ыдырысов Б.Ш. идрисов Б.Ш.
саманбеков Қ.м. саманбеков к.м.

Көркемдік редактор Художественный редактор
Қалиев Ж.Н. калиев Ж.Н.

Дизайн жəне верстка Дизайн и верстка
Нұрғожина Ж.е. Нургожина Ж.е.

Мекен-жайы: Адрес:
Қазақстан республикасы 010000, 

астана қ., мәңгілік ел даңгылы, 8 үй, 
министрліктер үйi, 14 кіреберiс

республика казахстан 010000, г. астана, 
проспект мангилик ел, д. 8, дом 
министерств, 14 подъезд 

тел.: +7 (717) 2740-168 тел.: +7 (717) 2740-168 
Факс +7 (717) 2741-046 Факс +7 (717) 2741-046 

е-mail: tarih_institut@mаil.ru е-mail: tarih_institut@mаil.ru 
http://www.history-state.kz http://www.history-state.kz 

Журнал Қазақстан республикасының мәдениет
және ақпарат министрлігінде тіркелген, 2008 ж. 

02 желтоқсанында
есепке қою туралык үәлік № 971 7-Ж. 

Қайта басуда, микрофильмдеу және көшірменің
өзге де үлгілерінде журналға сілтеме жасау 

міндетті. Журнал редакциялық алқасының пікірі 
мақала авторларының көзқарасымен сәйкес 

келмеуі мүмкін. 
мемлекет тарихы институтының баспасында 

терілген. 010000, астана қ., мәңгілік ел 
даңгылы, 8 үй., министрліктерүйі, 14 кіреберіс

Басылым 100 экз. 

Журнал зарегистрирован министерством культуры 
и информации республики казахстан 02 декабря 
2008 г. 
свидетельство о постановке на учет - сми № 
9717-Ж. 
При перепечатке, микрофильмировании и других 
формах копирования ссылка на журнал обязательна.
мнение редколлегии журнала может не совпадать с 
точкой зрения авторов статей.
отпечатано в типографии института истории 
государства. 010000, г. астана, проспект мангилик 
ел, д. 8, дом министерств, 14 подъезд 
тираж 100 экз.



6

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі»  

ПРЕЗИДЕНТ Қ.-Ж.К. ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫН ТАЛҚЫЛАУ

ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
К.-Ж.К. ТОКАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

«Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана»

Әминов Т.М. мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
тоқаевтың «сындарлы қоғамдық диалог – қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауына пікір....................................8

Ерімбетова К.М. Қасым-Жомарт тоқаев: «саққұлақ 
мемлекет» тұжырымын іске асыру хақында..................11

Лапин Н.С. Послание Президента казахстана. 
Новый формат…………………………............................14

Әбенова А.М. Президент Жолдауы және әлеуметтік 
мәселелер...........................................................................16

Сейфуллина А.Б. общественное согласие и модер-
низация общественного сознания в рамках Послания 
Президента к.токаева народу казахстана......................19

Жұмағалиев Д.А. Басты міндет – қоғамдық 
келісімді нығайту..............................................................22

Аканов К.Г. исторические места как тренд 
туристической повестки казахстана………...................23

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Калиева М.Ш. деятельность этнокультурных 
объединений ассамблеи народа  казахстана.................25

Әбенова А.М. Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын артыру.........................35

Silam A.Zh. Promoting  human resources and enhan-
cing personal effectiveness……………….........................41

Төлекешова Қ.М. халел арғынбаев қазақтың 
дәстүрлі отбасы хақында.................................................45



7

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019

Алипова Д., Төлекешова Қ. Батыс өңірі 
қазақтарының дәстүрлі қыстақ тұрғын үйлерініңің ерекш
еліктері................................................................................50

Саманбеков К.М. судебная система казахстана: 
приоритеты и перспективы……………...........................56

ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ

КАЗАХСТАН И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Zheterova  A.A. Domestic  political  stability as the 
basis of modernization of Kazakhstan and the formation of its 
international authority…………..........................................63

Айдарбекова Ж.Қ. түркі енисей эпитафийлерінің 
тарихи ролі..........................................................................68
 

ТАРИХНАМА, ДЕРЕКТАНУ, ТАРИХИ 
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, 
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Саипова К.Д. историографический обзор изучения 
проблемы межнациональных меньшинств: на примере 
западной и советской литературы…................................74

Қарасаев Ғ.М. алаш қозғалысының 1917-1924 
жылдар аралығындағы қызметінің тарихынан…...........82

Ермұханова Х.К.   тарих    оқулығындағы     басты            
мәселе................................................................................108

ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Аканов К.Г. Научно-исследовательская стажировка 
в городе студенчества алимхана и каныша……..........116

ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Дүйсен С.Ж. елбасы тапсырмалары негізінде 
мектепте Қазақстан тарихын оқытудың кейбір мәселелері 
туралы...............................................................................125

Жүнісова Ж.А. кітапхана және оқырман...........135



8

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның  
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 

ПРЕЗИДЕНТ Қ.-Ж.К. ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН  
ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫН ТАЛҚЫЛАУ 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА                                                
К.-Ж.К. ТОКАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

«Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана»

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ
«СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» АТТЫ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА АРНАҒАН ЖОЛДАУЫНА ПІКІР

Т.М. Әминов, 
Қр Ғк БҒм мемлекет

тарихы институтының аға ғылыми 
қызметкері, т.ғ.к., доцент

Қазақстан республикасының 1995 жылы тамыздың 30-ында қа-
былданған конституциясына сәйкес, мемлекет басшысы елдегі жағдай мен 
республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары жайында 
Қазақстан халқына жылма-жыл Жолдауын арнайды.

Өздеріңізге мәлім, Қазақстан Президентінің алғашқы ресми Жолдауы 
1997 жылы қазан айында жария етілген болатын. дәл сол уақыттан 
бастап бізде көптеген президенттік республикаларға тән осы дәстүр берік 
қалыптасты.сол дәстүрді саналы түрде жалғастыра отырып, мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт тоқаев бүгін Қазақстан халқына өзінің алғашқы 
Жолдауын жариялап отыр. ол осы тарихи құжатта қазіргі уақытта бізге 
тәуелсіздіктің жетістіктерін еселеп, елімізді дамудың жаңа сапалы 
кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отырғанын атап өтті. «Біз бұған 
елбасысаясатының сабақтастығын сақтап, жүйелі реформаларжүргізу 
арқылы қол жеткізе аламыз. Өздеріңізге белгілі, осының бәрі менің 
сайлауалды бағдарламамның негізі болды. Қазір мемлекеттік органдар 
оны жүзеге асыру үшін тиісті жұмыстар жүргізуде. мен халыққа берген 
уәделерімді міндетті түрде орындаймын», - деді тоқаев.

Президент өзінің Жолдауында экономикамыздың өсуі мен қаржылық 
мүмкіндіктерімізге сүйене отырып, халқымыздың әл-ауқатын жақсарту 
бойынша жұмыстарды ары қарай жалғастыру міндетін алға тартты. ол 
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«Білім экономикасы», еңбек өнімділігін арттыру, инновацияны дамыту, 
жасанды интеллекті жаһандық дамудың негізгі факторларына айналғанын 
атап көрсетті. мемлекет басшысының пікірінше, шикізатқа байланған 
менталитеттен бас тартып, экономиканы әртараптандыру, агроөнеркәсіп 
кешені мен өңдеу өнеркәсібін мейлінше дамыту қажет.Жолдауда білім 
беру, құқық қорғау, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау 
мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген, өйткені олар мемлекеттің басымдық 
берілетін салалары болып сана лады.

Президенттің     Жолдауында көтерілген мәселелердің барлығы маңыз-
ды. соның ішінде бізді ерекше қуантатыны, азаматтық қоғамға қолдау 
көрсету мәселесінің мәлімденгені.«азаматтық қоғамға қолдау көрсету 
керек, халықты жалпымемлекеттік өзекті тапсырмаларды талқылауға 
тарту керек. сол үшін де Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылды. 
Белсенді азаматтық қоғам құру үшін үкіметтік емес ұйымдардың беделін 
арттыруқажет деп санаймын.сондықтан, жақын арадаазаматтық қоғамды 
дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеп, қабылдауымыз 
керек» - деді Қ.-Ж.тоқаев. 

Қазіргі Қазақстанда азаматтық қоғам қалыптасуының ұзақ тарихы 
және терең тамырлары бар. ерте замандардан-ақ бізге азаматтық 
қоғамның табысты    жұмыс атқарып, қоғамның нығаюын қамтамасыз 
еткен: билер соты, ақын-жыраулардың шығармашылығы, батырларды 
маңызды істерге тарту немесе олардың өздерінің белсенді қатысуы іспетті 
институттары болғаны мәлім. Қазақ жерлерінің отарлануы, содан кейінгі 
біртұтас кеңес мемлекеті құрамында өмір сүріп, еңбектенуге байланысты 
кезеңдер қоғам мен адамның психологиясын, мемлекет тағдырындағы 
рөлін түсінуін айтарлықтай өзгерте отырып, азаматтық бостандық 
сезімінің қалыптасуындағы тарихи сабақтастықты үзген-ді. XX ғасыр 
басындағы көптеген белгілі саясат қайраткерлері азаматтық сана-сезімді 
ояту жолындағы күресте жандарын пида еткен. сондықтан Қазақстанда 
азаматтық қоғамның қалыптасуы, еш күмән жоқ, жете сараланған сипат 
алатын болады. 

Қазақстанда азаматтық қоғамның алғашқы көріністерінің бірі болып 
үкіметтік емес ұйымдардың (ҮеҰ) қалыптасуы саналады. олар мемлекет 
пен азаматтар арасындағы делдал ретінде өздеріне қоғамда орын алып 
жатқан көптеген әлеуметтік өзгерістердің міндеттерін қабылдап, әртүрлі: 
экология, қоғамда әйелдер рөлінің артуы, сондай-ақ тұтынушылар, жастар, 
көпбалалы және жалғызбасты аналар, жетім балалар, мүгедектер, заңсыз 
қудалау құрбандары және басқаларының құқықтары мәселелерін шешу 
ісіне елеулі үлес қосады. Бүгінгі күні елімізде 3500-ге жуық үкіметтік 
емес ұйым жұмыс істеп, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешеді, ел 
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азаматтарының қоғамды демократияландыру үдерістеріне белсенді түрде 
қатысуына көмектеседі.

Жолдаудың тағы бір ерекше маңызды бөлігі – қоғамдық келісімді 
нығайту мәселесі. «Әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы 
келісім –бүкіл қоғамның бірлескен еңбегінің нәтижесі.осыған орай, саяси 
үрдістерді саралап, бірлігімізді нығайта түсуүшін нақты шаралар қабылдау 
керек», - дейді  мемлекет басшысы. алдымен, «осы мақсатта қазақ 
халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық 
татулық пен дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет» деп 
жалғастырады, ол өз ойын.  

 Бізді, тарихшы-ғалымдарды, ұлттық тілдің жанашыры ретінде  
қуантатыны, мемлекет басшысының осы құжатта: «Қазақ тілінің 
мемлекеттік  тіл  ретіндегі рөлі  күшейіп,  ұлтаралық  қатынас  тіліне 
айналатын кезеңікеледі деп есептеймін» - дегені. Бірақ мұндай дәрежеге 
жету үшін, оның пікірінше, бәріміздаңғаза жасамай, жұмыла жұмыс 
жүргізуіміз керек. Президентіміз қойған осы міндетті орындау біздің де 
азаматтық борышымыз деп ойлаймын.

Бұған қоса, мемлекет басшысы келер жылы аталып өтетін маңызды 
мерейтойлар мен елеулі оқиғаларға дайындық жұмыстары басталатыны, 
әл-Фарабидің1150 жылдығы, абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойларын өткізетініміз туралы айтты. мерейтой барысында 
ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама тұлғаларымыздың еңбектерін халық 
арасында дәріптеуіміз керектігін тілге тиек етті. Бұл міндеттің де біздің 
ғалымдарға тікелей қатысы бар сияқты.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мемлекет басшысы                 
Қ.-Ж.тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған алғашқы Жолдауында 
көтерілген идеялар мен қойылған міндеттерді толық қолдай отырып, 
алдағы уақытта оларды насихаттауға біз белсене қатысуымыз қажет деген 
пікірімді білдіремін.
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ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ: «САҚҚҰЛАҚ МЕМЛЕКЕТ» 
ТҰЖЫРЫМЫН ІСКЕ АСЫРУ ХАҺЫНДА

Қ.М. Ерімбетова, 
Қр Ғк БҒм мемлекет тарихы 

институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, т.ғ.к. 

БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ КЕЗЕҢІ

Қазіргі жаһандану үрдістері аясын екі жағынан қарастыруға болады. 
Біріншісі, адами құндылықтарға қарсы жасалатын келеңсіздіктерге 
негізделген (адами дәстүрден тыс) өзгерістерге қатысты. екіншісі, 
адамзаттың эволюциялық дамуымен орайлас жасалынатын түрлі ғылыми-
технологиялық өзгерістерді адамның пайдасына бейімдей, оны тиімді 
қолдану. осы аталған екінші бағытпен жүрген елдер мұратқа жететіні 
айқын. мұны Қазақстанның соңғы ширек ғасырлық тарихы дәйектеп отыр. 
Жаһандану аясында кез келген кедергілер мен қауіп, сын-қатер аясынан 
даму мүмкіндіктерін таба білу - басты шарт болып отыр.

Заманауи кезеңдегі Қазақстандық дамудың «Назарбаев моделі» - әлем 
жұртшылығы, тиімді ойластырылған мақсатты міндеттерге шиеленіссіз 
жету тәсілі, қазақстандықтардың басты жетістігінің мәні ретінде көрініс 
тапқан. яғни болжампаздық модельі тұрғысында танып отыр. расында, 
кезінде д. Эйзенхаур пайым жасағандай Қазақстан «жоспарға емес, 
жоспарлауға» мән беріп келеді. тәуелсіздіктің сындарлы жылдарында алға 
қойған мақсаттар мен оған жету жолдарына қатысты ішінара өзгерістер 
енгізе, даму басымдылықтарын белгілеп келеді.

Ширек ғасырлық даму әртүрлі даму бағыттарының тепе-теңдігін 
сақтау және оны ұстау жағдайында іске асқаны мәлім. Әсіресе қоғам және 
оның құрылымын реформалау аралығын, сол сияқты сыртқы саяси бағыттар 
ара-қатынасын (тмд, батыс және шығыс) және ішкі саясатты дамытуда 
да (қаталдық пен заңның үстемдігі мен либерализм арасын), экономика 
саласында (шикізат өндіруді арттыру мен дамуды әртараптандырудың 
арасын), діни нанымдар аралығын (ислам мен христиан және т.б.), тілдік 
орта аралықтарын тепе-тең ұстау принциптері арқылы жүзеге асырылды. 
осылайша, Қазақстан уақыт сынынан өтіп келеді. халықтың әл-ауқатын 
жақсартуға жол ашылды. 

Әрине мұның барлығы мемлекет басшысы биылғы Жолдауында 
атап өткендей, елбасының басшылығымен халықтың біртұтас бірлігі 
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және олардың жасампаздығы нәтижесінде мүмкін болды. Президент 
Қасым-Жомарт тоқаев қалыптасқан орнықты мемлекетті одан әрі дамыту 
сабақтастығын Қазақстанның өркендеуінің негізін, Қоғамдық келісіммен 
байланыстырды.

«САҚҚҰЛАҚ МЕМЛЕКЕТ» НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫҚ 
ҚОҒАМДЫ НЫҒАЙТУ

расында, ел дамуының сапалы кезеңіне аяқ бастық. Заманауи кезеңде 
жан-жақты тиімді мемлекеттің жасау – Президент, Парламент және 
Үкіметтің таза да үйлесімді іс-қимылдарының нәтижесіне тиесілі. ең 
бастысы, қоғамдық-саяси өмір тіршілігін жандандырады. саяси жүйені ел 
мүддесіне бағыттау тиімді шешім. хх ғасыр басында алып та адуынды 
жазушылардың бірі Би-аға былайша жырлаған еді: «ай, мұқтаждық, кесел 
болып тұрдың ғой! талапкерге қарсы тұзақ құрдың ғой! Қолды созып, 
бойды жазып жүргізбей, ауруы жоқ бір мүгедек қылдың ғой». Бұл оқиға 
өткен ғасырдың басы болатын. аталарымыз күресті, талпынды, армандады. 
ақырында үміт ақталды. мың тағзым!

ххI ғасырдың басы, бүгінгі күні - тәуелділік тұсауынан босаған, 
қолды да, бойды да, ең қызығы өз әлеуетіңді де пайдалана алатындай 
ғажап мүмкіндіктер бар. алайда, әлі сол «мұқтаждық» әңгімесі тиылар 
емес. - Неге? айта кету керек, қазіргі мұқтаждықтың әлеуеті де, ауқымы 
да мүлдем бөлек. осы сұрақ әркімді мазалайтыны айқын. Бұның білімді 
де білікті тұрғындары бар қоғамға, сын екені жасырын емес. таяқтың 
ұшы билік жүйесіне де, қоғамдағы қауымға да тиіп тұр. мәселе неде? осы 
сұрақтың бір жауабын биылғы мемлекет басшысының Жолдауы жауап 
берді деп ойлаймыз. 

ол - мемлекеттің тұрақтылығының тірегі: «Күшті Президент – 
ықпалды Парламент, есеп беруге міндетті Үкімет».

көкірегі ояу, санасы ашық, құлағы түрік тұлға ғана - Үлкен 
жауапкершілік иесі бола алатыны мәлім. Әлбетте, тұрғындар арасындағы 
«ауруы жоқ мүгедектер» мен мұқтаж ел азаматтарының мәселесінің 
алғышарттары, қалыптасуы, етек алуы көз алдымызда өтіп отыр. ендеше 
қауым жұртты жұмылдыратын адамға «жусаннан төмен, бетегеден биік» 
болу талап етілетіні айқын. ең алдымен бізді жасампаздықпен құрған 
жаңа мемлекеттігіміздің тұғыры мазалайтыны заңды. ендеше, мемлекет 
басшысының «саққұлақ мемлекет» тұжырымының астары осында жатса 
керек. мемлекеттік қызметтердің тиімділігін арттыратын білімді әрі 
көп тіл меңгерген жан емес. Заман басқаша талап қойып отыр.Болашақ 
қатарды толықтыратын жас мамандар - өмірді көрген, халықтың ортасында 
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піскен, жаны жайсаң, түрлі теріс келеңсіздіктерден ада жандар болса құба-
құп. осындай мамандар стратегиялық даму сабақтастығы мен азаматтық 
қоғамды нығайтуға қол ұшын бере алады. сонда ғана қоғамдық-саяси 
өмірді жаңғырту мақсатында әрбір қазақстандықтыңашық әрі әділ және 
заңға сай адал қызмет ету бағыттары айқындалары хаһ.

Жаһандық ауқымдағы өзгерістер «кез келген тығырықтан жол тауып, 
кедергіні мүмкіндікке, тәуекелді табысқа айналдыру» әрбір адамның және 
жеке мемлекеттердің өз қолында екенін дәйектеуде. Басты мақсатымыз 
-әлеуметтік жаңғырулар арқылы кезең-кезеңімен дәстүрлі даму салаларына 
серпін беру және индустрияның өңдеуші секторын қалыптастыру арқылы, 
ғылымға негізделген тұрақты дамуға қол жеткізу. 

алайда, бүгінгі әлеуметтік төңкеріс дәуіріндегі әрбір тұрғынның 
қарым-қабілеті, түсінігі мен танымы қоғамның даму әлеуетіне әсерін 
тигізетіні айқын. Қандай да бір өзгерістер адами құндылықтар мен 
мүмкіндіктерді барынша ескергенде ғана тиімді болып табылады. Ірі жаңа 
технологиялық жобалардың нәтижелері, тұрғындардың өмір сүру сапасы-
на әсер етеді. Жаңарған елдің, жаңғырған әлеуетті ұрпағы өсіп жетіледі.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА. 
НОВЫЙ ФОРМАТ 

Н.С. Лапин, 
руководитель отдела института истории 

государства кН моН рк, к.и.н., 
ассоциированный профессор 

2 сентября было озвучено анонсированное ранее Послание Прези-
дента казахстана к.-Ж.к. токаева народу «коНструктивНыЙ оБЩе-
ствеННыЙ диалог – осНова стаБилЬНости и ПроЦветаНия 
каЗахстаНа». 

Почему это Послание можно оценить как историческое? конечно, это 
в первую очередь связано с тем, что послание озвучил вновь избранный 
Президент казахстана к.-Ж.к. токаев. Не секрет, что Послания Президен-
та народу казахстана особый, где-то уникальный жанр, введенный в по-
литическую практику Первым Президентом-елбасы Н.а. Назарбаевым и в 
общественном сознании эта практика прочно связана с его именем, именно 
поэтому Послание, озвученное вчера по-особому привлекает внимание. 

для экспертов-политологов, в целом обществоведов, это Послание 
наверняка станет этапным, именно с ним будут сравнивать последующие 
послания ныне действующего Президента и искать параллели и пересече-
ния с имеющейся практикой Посланий главы государства, насчитывающей 
уже более двух десятилетий. 

конечно, привлекает внимание оригинальный, фактически впервые 
предложенный формат Послания. трансляция Послания шла не в формате 
привычного для граждан страны – прямого видеовключения по основным 
телеканалам страны как ранее, а текстовой трансляции основных моментов 
Послания, которые транслировались, например, в твиттере Пресс-службы 
Президента казахстана «Akorda Press», а также тиражировались некоторы-
ми электронными сми. 

такой формат подачи Послания народу имеет, безусловно свои пре-
имущества. как известно большинство людей визуалы, то есть восприни-
мают основной объем информации посредством «картинки», в том числе в 
виде текста, и в целом визуалы лучше воспринимают текстовую информа-
цию, поэтому прочтение коротких, насыщенных тезисов способствовало 
лучшему информационному насыщению и пониманию основных положе-
ний послания по мере его представления в режиме он-лайн. 

с другой стороны и данный подход не лишен недостатков. оператив-
ная, быстрая подача тезисов в формате онлайн, по мере выступления Пре-
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зидента приводила к тому, что в том же твиттере Пресс-службы и сми 
кроме стилистических ошибок, что понятно и объяснимо, учитывая ско-
рость подачи, выходили и конкретные факты, растиражированные новост-
ными сайтами, которые не совпали с окончательной редакцией текста по-
слания. Например, первоначально указывалась, что Президент говорил о 
планируемом сокращении госслужащих на 20% к 2024 году, тогда как в 
окончательном варианте Послания, опубликованном в тот же день после 
выступления Президента к.-Ж.к. токаева на официальном сайте главы го-
сударства была опубликована другая цифра – 25% и речь шла не только о 
государственных служащих, но и о работниках нацкомпаний. учитывая, 
что только государственных служащих у нас в стране около 100 тыс., то 
разница в 5 % это почти 5 тыс. человек. 

Цифровые, коммуникативные возможности нашего времени позво-
ляют использовать самые различные варианты подачи информации и воз-
можно в будущем будут предложены иные форматы. и такой формат об-
ращения главы государства, с посланием народу апробированный в этом  
году действующим Президентом тоже вполне оправдано использовать,  
однако с учетом возможности избежать или минимизировать его уязвимые 
места. 
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ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР

А.М. Әбенова,
Қр Ғк БҒм мемлекет тарихы

институтының аға ғылыми қызметкері

2019 жылғы 2 қыркүйекте Парламент палаталарының бірлескен 
отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт тоқаевтың «сындарлы 
қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 
атты Қазақстан халқына алғашқы Жолдауы жарияланды.

мен Президенттің халықтың әл-ауқатын арттыру мен өмір сапасын 
жақсарту мәселелеріне байланысты айтқан ой пікірлеріне тоқталғым 
келеді. Әрбір жанұяның, әрбір азаматтың тағдырына тікелей әсер ететін 
мәселелер, түптеп келгенде халқымыздың әлеуметтік жағдайының 
жақсаруы, еліміздің өркендеуі үшін өте маңызды болған мақсаттардың 
орындалуымен байланысты екені белгілі.

тәуелсіз Қазақстан егеменді ел болғаннан бастап халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсартуға баса назар аударып келеді.

Жақында өткен«Нұр отан» партиясының кезекті XVIII съезі ел 
дамуының жаңа кезеңіне бастау берді. съездің басты басымдығы-өмір сүру 
сапасын арттыру және халықтың аз қамтамасыз етілген топтарына қолдау 
көрсету болды. Әсіресе барлық қазақстандықтарды ең маңызды әлеуметтік 
бастамалар іске асырылатыны қатты қуантты.

Қазақстан республикасының Президенті Қ.тоқаев Жолдауда соңғы 5 
жылда Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны 77 мыңнан 
1,4 миллионнан астам адамға артқанын, әлеуметтік көмекке бюджеттен 
бөлінетін қаражат көлемі 2017 жылдан бері 17 есе көбейгендігін және одан 
да арта түстетінін баяндады.

атаулы әлеуметтік көмектің өсуі халықтың материалдық жағдайының 
жақсаруына ықпал ететіні сөзсіз. Бұл мемлекеттің арнайы әлеуметтік 
топтарға деген қамқорлығының жарқын көрінісі.

халықтың әл ауқатына және экономиканың дамуына ықпал ететін 
маңызды бағыт білім беру сапасын арттыру.

мемлекет басшысы Жолдауда қала мен ауыл мектептері арасындағы 
білім сапасын арттырудың, дарынды ауыл жастарын отандық және шетелдік 
жоғары оқу орындарына дайындаудың және жұмыссыз жастармен жұмыс 
істеудің маңыздылығын атап өтті.

ел дамуының басты көрсеткіші ретінде мемлекет жастарға үлкен 
қолдау жасап отыр. «дипломмен – ауылға» бағдарламасының аясын 
кеңейу, әрі қарай жалғастыру құптарлық жайт. ауылға жастар келмейді, 
тұрақтамайды деп бекер айтамыз. аталмыш бағдарлама бойынша ауылға 
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бет бұрған бұл жастарға тиісінше қаржылай көмек, баспаналы болуға 
айтарлықтай қамқорлық көрсетілмекші. Жас мамандарға зәру болып 
отырған ауыл да көркейіп, жанданып шығатыны анық.

мемлекет басшысы Қ.тоқаев Үкіметке осы бағдарламаны қар-
жыландыруды 20 миллиард тенгеге жеткізуді тапсырды.

Жолдауда мұғалімдер мен оқытушылардың әлеуметтік жағдайын 
жақсарту, оқушыларды сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету,мұғалімдер 
мәртебесін көтеру, алдағы төрт жыл ішінде мұғалімдердің еңбек ақысын 
екі есе арттыру мәселесі қозғалды. келесі жылдан бастап ұстаздардың 
жалақысын 25% өсуі тапсырылды.

халықтың әл-ауқатына тікелей әсер ететін тағы бір маңызды бағыт – 
тұрғын үй мәселесі. халықтың лайықты өмір сүру деңгейін мемлекет пәтер 
мәселесін шеше отырып, қамтамасыз ете алады, өйткені көп жағдайда адам-
дардың   денсаулығы, олардың отбасылық әл-ауқаты тұрғын үй мәселесіне 
байланысты. тұрмыс тауқыметін тартқан мұндай жанұяларға «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғын үй салу қарастырылып жатыр. 
оған қоса тұңғыш  Президенттің бастамасымен жылдық мөлшері 2 пайыз 
жеңілдетілген «Бақытты отбасы» тұрғын үй бағдарламасы да  іске қосылды. 
Жыл соңына дейін бұл бағдарлама бойынша кем дегенде 6 мың отбасы 
баспанамен қамтамасыз етіледі. Бірінші кезекте, көпбалалы және мүгедек 
балалар тәрбиелеп отырған отбасылар қамтылатын болады.

2020 жылдан бастап жыл сайын осындай 10 мың отбасы «Бақытты 
отбасы» бағдарламасы арқылы баспаналы болады. Жалпы қыруар жұмыс 
жүргізіліп жатса да, алайда мұның бәрі тұрғын үйге қолжетімділік мәселесін 
соңына дейін шешпейді.

Жолдауда денсаулық сақтау саласына да айрықша мән берілген. халық 
денсаулығы – ол Қазақстанның өзінің стратегиялық мақсаттарына жетудегі 
табысының ажырамас құрамдас бөлігі.

Қр Президенті Қасым-Жомарт тоқаев 2020 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 
іске қосудың ресми күнін жариялады. оны қаржыландыруға алдағы үш 
жыл ішінде 2,8 триллионнан астам теңге бөлінеді. 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың жүзеге асырылуы 
медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуға 
бағытталған. 

алайда білім беру, денсаулық сақтау, жұмыспен қамту сияқты 
салалардың қай-қайсысында шешілмеген бірқатар мәселелер бар.мысалы,  
бас қаламыз Нұр-сұлтан халқының саны бүгінде 1 млн 200 мың адамды 
құрайды. Былтырғы жылдың есебі бойынша қалаға уақытша тіркелгендер 
саны 233 мың адам. Бас қаламызда, өлім көрсеткіші 9 пайызға, ана мен 
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бала өлімі 38 пайызға, онкологиялық ауруға шалдыққандар 9,7 пайызға, 
туберкулезбен ауырғандар соңғы бес жылда 28 пайызға азайған.

кез-келген елде халық санының өсуі немесе сәбидің дүниеге келуі 
әлеуметтік- экономикалық салаларға елеулі әсер етеді. Қала халқы санының 
өсуі ең өзекті мәселелердің, мектептер, балабақшалар, тұрғын-үйлердің 
жетіспеушілігін тудырады. Былтыр бас қалада бір жыл ішінде 2,36 млн 
шаршы метр баспана пайдалануға беріліпті.

Өзге өңірден көшіп келіп жатқан азаматтардың барлығын бірдей 
жұмыс орнымен қамтамасыз ету де мүмкін емес. Былтыр бас қаламызда 
19 мың жаңа жұмыс орны ашылса, оның 15 мыңы шағын және орта бизнес 
саласында құрылған.

Жолдауда айтылғандай жыл сайын 21 мыңға жуық мектеп түлегі 
кәсібіи және жоғары оқу орындарына түсе алмай қалады екен. Жастардың 
бұл тобы жұмыссыздар мен маргиналдар тобын құрайды. ал жұмыс іздеп 
қалаға келгенде не баспана, не дайын жұмыс жоқ, амалдың жоқтығынан 
жастарымыз қылмыскерлер қатарын толтырады.

Қорыта келгенде, қазіргі уақытта іске асырылып жатқан Қр Үкіметі-
нің саясаты әлеуметтік бағытқа ие және өмірдің сапалы көрсеткіштеріне 
қол жеткізуге бағытталған. Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру 
мемлекеттік және үкіметтік даму бағдарламаларының басым бағыты болып 
қала береді. тәуелсіздік алғаннан бері көп нәрсеге қол жеткіздік. ең бастысы 
болашаққа ұмтылған қазақстандықтардың жаңа буыны қалыптасты.

Бүгін біз үшін маңызды тәуелсіздіктің барлық жетістіктерін сақтау 
және көбейту, сенімді және тұрақты болашақты қамтамасыз ету.
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Қазақстан. - 2018. - 11 наурыз.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

В РАМКАХ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА К.ТОКАЕВА 
НАРОДУ КАЗАХСТАНА  

А.Б. Сейфуллина, 
старший научный 

сотрудник института 
истории государства 

кН моН рк, магистр 
социальных наук

традиция обращения Президента казахстана к народу с Посланием 
берет начало с 1997 года. в октябре того года Первый Президент-елбасы 
Н.а. Назарбаев выступил с программой-посланием «стратегия развития 
казахстана до 2030 года». с тех пор Президент казахстана традиционно и 
ежегодно обращается к народу с Посланием.

Первый Президент-елбасы Нурсултан абишевич Назарбаев с 
последним Посланием к народу страны выступил в октябре 2018 года. 
Позже, 19 марта 2019 года, он сложил президентские полномочия, 
должность перешла к спикеру сената касым-Жомарту кемелевичу токаеву, 
как временно исполняющему обязанности Президента.
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со своим первым Посланием «конструктивный общественный диалог 
– основа стабильности и процветания казахстана» к народу казахстана          
к.-Ж.к. токаев выступил 2 сентября сего года на совместном заседании 
палат Парламента. Послание прозвучало на фоне гражданских протестов 
и пикетов, участники которых требуют освобождения «политических 
заключенных» в стране, внесения поправок в конституцию, изменения 
государственной системы, поддержки многодетных матерей и решения 
жилищных проблем. и как следствие внутриполитическую обстановку в 
нашей стране можно охарактеризовать как нестабильную и для решения 
проблем немаловажное значение имеет общественное согласие и единство, 
но как его достичь? ответ можно увидеть в основных моментах Послания 
Президента к.-Ж.к. токаева, которое, надеемся, станет ориентиром, 
определяющим для парламентариев, органов исполнительной власти, 
общества в целом цели и задачи развития нашей страны на предстоящий 
период. 

как отметил в своем выступлении к.-Ж.к. токаев: «согласие между 
различными социальными и этническими группами – это результат усилий 
всего общества. в связи с этим необходимо проанализировать политические 
процессы и принять конкретные меры для укрепления нашего единства. 
Нам нужно, учитывая роль казахского народа как государствообразующей 
нации, продолжать укреплять межэтническое согласие и межрелигиозное 
взаимопонимание. Наша позиция: «единство нации – в ее многообразии»! 
мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех 
этнических групп в нашей стране.

считаю, что роль казахского языка как государственного будет усиле-
на и наступит время, когда он станет языком межнационального общения. 
однако, чтобы достичь такого уровня, нужны не громкие заявления, а 
наша общая работа. кроме того, необходимо помнить, что язык является 
инструментом большой политики.

считаю, что для формирования активного гражданского общества 
необходимо повысить авторитет неправительственных организаций.

Поэтому нам в ближайшее время следует разработать и принять 
концепцию развития гражданского общества до 2025 года». 

считаем, данные озвученные направления Президента верными и 
каждый казахстанец должен внести вклад в благополучие страны. для 
этого необходима сопричастность каждого казахстанца к процессам 
преобразований в родной стране и согласно поручениям Президента 
Правительство разработало Национальный план по их реализации.

в частности, будут внесены изменения и дополнения в программу 
«рухани жаңғыру», предусматривающие новое содержание и направления. 
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Президент также объявил 2019-й годом молодежи: «в рамках объявленно-
го года молодежи будет принят план мероприятий по его реализации, 
предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодежи». 

особое внимание будет уделено эффективности труда в сельской 
местности. для этого в рамках «рухани жаңғыру» запустят спецпроект 
«ауыл – ел бесігі». для усиления роли военно-патриотического воспитания 
в школах будет создано детско-юношеское объединение «сарбаз». 

также по инициативе Президента к.-Ж.к. токаева создан Националь-
ный совет общественного доверия - это консультативно-совещательный 
орган из 44 членов, отобранных президентской администрацией и первое 
заседание которого ожидается в ближайшее время.

таким образом, можно утверждать, что согласие в нашем обществе на 
современном этапе является необходимым фактором выхода казахстана из 
системного кризиса, важным условием его стабильного развития и задача 
граждан казахстана – сохранить общественное согласие и единство.
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БАСТЫ МІНДЕТ – ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУ

Д.А. Жұмағалиев, 
Қр Ғк БҒм мемлекет тарихы

институтының ғылыми қызметкері,
гуманитарлық ғылымдарының магистрі

мемлекет  басшысының Жолдаулары Қр Президентінің консти-
туциялық өкілеттіліктерінен туындайды. Қр конституциясының 44-
бабының 1-ші тармағында Қр Президенті «Қазақстан халқына елдегі 
жағдай мен республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары 
туралы жыл сайын Жолдау арнайды» деп жазылған.

2 қыркүйектегі мемлекет басшысы Қ.-Ж.к. тоқаевтың «сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 
атты Қазақстан халқына Жолдауы жарияланды.

Президент отыз жылға жуық уақыт бұрын халқымыз өзінің 
тәуелсіздігін жариялап, бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған арманын 
орындағанын және осы аралықта еліміз әлемдегі беделді әрі орнықты 
мемлекетке айналғанын еске салды. Баянды бірлігіміздің арқасында 
тәуелсіздігіміз нығайып, халқымыздың жағдайын жақсартуға жол ашты. 
мемлекет басшысының айтуынша, бұл жасампаздық пен ілгерілеу, 
бейбітшілік пен келісім кезеңі болды.

осы орайда, елбасының бастамасымен құрылған Қазақстан халқы 
ассамблеясы, еліміздегі ұлттық мүдделерді келістірудің бірегей құралы 
қызметін атқарып отыр. Барлық этнос өкілдеріне өз тілі мен мәдениетін, 
дінін, қайта жаңғыртуына берілген мүмкіндік қоғамымызда тұрақтылық 
пен татулыққа ықпал етеді. Қазақстан халқы ассамблеясының қызметінде 
әлемдік деңгейдегі ұлтаралық және конфессияаралық шиеленістерді 
шешуде өте жағымды тәжірибе бар. 

Қоғамдық келесімді нығайту Президент көтерген мәселелердің ішінде 
алғашқы орынға қойылған. Бұл түсінікті де. кез-келген қоғамда алға 
қойылған мақсат пен міндеттерге қол жеткізу үшін ел ішінде тыныштық пен 
тұрақтылықты сақтау басты шарттардың бірі болып табылады. Қазақстан 
көп этносты ел болғандықтан мұнда этнос өкілдері арасында бейбітшілік 
пен ынтымақ сақтаудың маңызы зор екені белгілі. Біз саяси тұрақтылық 
пен қоғамдық келісімнің арқасында экономикамызды, саясатымызды жолға 
қойдық.

тұрақтылық пен келісім – бұл күн сайынғы үлкен жұмыс, оны жылдан 
жылға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, мәңгілік ел болу жолында жалғастыру 
бізге міндет. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА КАК ТРЕНД 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ КАЗАХСТАНА

К.Г. Аканов, 
младший научный сотрудник института 

истории государства кН моН рк,
магистр гуманитарных наук

2 сентября 2019 года в сми было опубликовано послание главы 
государства к.-Ж.к. токаева «конструктивный общественный диалог – 
основа стабильности и процветания казахстана». в своем выступлении 
действующий Президент республики казахстан обозначил основные 
приоритеты, среди которых мы хотели бы отметить подход к развитию 
туризма направленные на привлечение туристического сообщества к 
истории, культуре и природе нашей страны. с целью дальнейшего развития 
туризма ставится задача по формированию необходимой инфраструктуры, 
ремонту дорог и подготовке квалифицированных специалистов. 

Первостепенным туристическим трендом является упомянутое в 
послании 750-летие Золотой орды. Здесь можно отметить прошедший 23-
24 августа 2019 года международный туристический форум «улытау-
2019», в рамках которого были организованы экскурсии по мавзолеям 
джучи (Жошы) хана, алаша-хана, домбауыла, городищу хан-ордасы, 
к петроглифам Зынгыртас, в Национальный историко-культурный 
и природный заповедник-музей «улытау» в селе улытау. в Форуме 
принял активное участие Президент рк касым-Жомарт токаев. в своем 
выступлении касым-Жомарт кемелевич говорил о необходимости 
информирования международного сообщества фактом локализации 
могилы джучи хана на территории казахстана, мавзолей которого должен 
стать местом притяжения туристов.

а ведь это только малая часть туристических изюминок казахстана. 
Не менее интересен дом-музей абая кунанбаева в ауле Жидебай абайского 
района, по пути к которому можно посетить дом-музей мухтара ауэзова, 
Памятник енлик и кебеку, мавзолейный комплекс абая и Шакарима. 
данное обстоятельство весьма символично, в свете грядущего 175-летия 
великого казахского поэта и философа. отметим и музей отрара в с. 
Шаульдер, отрарского района Южно-казахстанской области, посещение 
которого особенно ценно в связи с 1150-летием прославленного уроженца 
отрара абу Насра аль Фараби. 

сегодня перед туристической отраслью стоят важные задачи по 
популяризации казахстана в глазах мирового сообщества. Необходимы 
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действенные инициативы по продвижению культурного туризма в стране, 
которые должны опираться на символическое наследие казахского народа. 
данное обстоятельство было указано в статье елбасы Н.а. Назарбаева: 
«взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», ставшей 
основой для разработки программы «рухани жанғыру». в их числе могут 
быть такие меры как: качественная информационная пропаганда в сми, 
проведение массовых соревновании по народным играм, организация 
выставок работ мастеров народных ремесел и промыслов и мн. др. 
действенным подспорьем может стать предложенное главой государства 
к.-Ж. к. токаевым открытие университета туризма для подготовки 
квалифицированных кадров в данной области, где могут быть организованы 
специальные кафедры и научные институты. Эти и другие инициативы 
должны способствовать выполнению фундаментальной задачи по выходу 
казахстана на международный туристический рынок. 
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МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Калиева М.Ш., 
главный научный сотрудник 

института истории государства кН моН рк,
доктор политических наук

ассоциированный профессор (доцент)

Аннотация
в статье рассматриваются основные направления и технологии 

функционирования этнокультурных объединений в структуре ассамблеи 
народа казахстана, раскрывается их роль в развитии по-лиэтнического 
казахстанского общества. деятельность этнокультурных объединений 
ассамблеи народа казахстана направлена на укрепление межэтнического 
согласия, сохранение межэтнической толерантности, развитие 
полиэтнического казахстанского общества.

Ключевые слова. Этнокультурные объединения, полиэтническое 
общество, межэтнические отношения, межэтническое согласие, 
толерантность.

республика казахстан является независимым государством на 
полиэтнической и поликонфессиональной основе с самого начала своего 
образования в декабре 1991 года. в конституционном Законе республики 
казахстан от 16 декабря 1991 года № 1007-XII «о государственной 
независимости республики казахстан» обозначено: «граждане республики 
всех национальностей, объединенные общностью исторической судьбы 
с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ казахстана, 
который является единственным носителем суверенитета и источником 
государственной власти в республике казахстан, осуществляет 
государственную власть как непосредственно, так и через избираемые им 
государственные органы на основе конституции и законов республики 
казахстан.
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граждане республики независимо от их национальности, 
вероисповедания, принадлежности к общественным объединениям, 
происхождения, социального и имущественного положения, рода 
занятий, места жительства обладают равными правами и обязанностями» 
(статья 6) [1]. культурный диалог, уважительное и добрососедское 
отношение представителей разных этносов друг другу, приверженность 
социокультурным        ценностям демократии и толерантности, межэтническо-
го согласия и гражданского мира стали прочным фундаментом политичес-
кой и социально-экономической стабильности в казахстанском обществе.   

в конституции республики казахстан подчеркивается: «осново-
полагающими принципами деятельности республики являются: 
общественное согласие и политическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение 
наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими 
методами, включая голосование на республиканском референдуме или в 
Парламенте» (статья 1) [2].  

Первый Президент республики казахстан – елбасы Н.а. Назарбаев 
в своем выступлении на встрече с избирателями в алма-ате 15 ноября 
1992 г. подчеркнул, что «специфика многонационального казахстана 
имеет огромные преимущества. дружба народов – не только наше главное 
достояние, но наша вера, наша надежда» [3]. 

одним из составных частей демократизации страны, структу-
рообразующих сегментов формирования и развития гражданского 
общества стало создание в начале 1990-х годов культурно-просветительных 
обществ, деятельность которых была направлена на развитие и укрепление 
межэтнического согласия и толерантности в казахстане. 

развитие межэтнических отношений актуализирует функциональ-
ность социокультурного пространства, обеспечивающего высокий уровень 
общественного согласия,  консенсуса и толерантности. республика казах-
стан уделяет большое внимание межконфессиональной толерантности и 
веротерпимости, стабильности и укреплению межэтнических отношений. 
существенное позитивное воздействие на развитие межэтнического 
согласия и мира оказывает такой уникальный институт, как ассамблея 
народа казахстана. Первый Президент республики казахстан - елбасы 
Н.а. Назарбаев является Председателем ассамблеи народа казахстана.  

как консультативно-совещательный орган при главе государства аНк 
была образована 1 марта 1995 года в соответствии с указом Президента 
рк.  согласно конституционной реформе в мае 2007 года аНк получила 
конституционный статус, в мажилис Парламента республики казахстан из 
107 депутатов 9 депутатов избираются аНк. Нормативно-правовые основы 
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ее деятельности определены Законом республики казахстан  № 70-IV «об 
ассамблее народа казахстана» от 20 октября 2008 года. Закон «определяет 
статус, порядок формирования и организацию работы ассамблеи 
народа казахстана, направленных на реализацию государственной 
национальной политики, обеспечение общественно-политической 
стабильности в республике казахстан и повышение эффективности 
взаимодействия государственных и гражданских институтов общества 
в сфере межэтнических отношений» [4]. ассамблея народа казахстана 
играет большую роль в утверждении принципов общественного согласия, 
взаимопонимания и диалога между этносами. 

в структуре аНк функционируют этнокультурные объединения 
(национально-культурные центры), укрепляющие стабильность, меж-
этническую толерантность и согласие в полиэтническом казахстанском 
обществе. они ведут активную работу по развитию культуры, языка, 
обычаев, традиций, социокультурных ценностей и исторической памяти, 
организации досуга. Этнокультурные объединения играют важную роль в 
укреплении межэтнических отношений в казахстане. 

в первые годы деятельности национально-культурных центров 
необходимо было определить содержание, сущность и функциональные 
положения их работы, укрепить финансово-экономическую и материаль-
но-техническую оснащенность, обеспеченность квалифицированной 
методической базой. так, об этом свидетельствуют архивные документы 
из фондов государственного архива Западно-казахстанской области. в 
обращении Председателя правления уральского еврейского культурно-
просветительного общества а.долинского в адрес уральского областного 
совета народных депутатов, Председателю областного совета народных 
депутатов тов. мордасову Н.П. от 3 февраля 1993 г. № 7/10 подчеркивается: 
«По поручению общего собрания еврейского культурно-просветительского 
общества обращаюсь с просьбой ассигновать денежные средства для 
нормальной работы национальных культурно-просветительных обществ по 
возрождению культуры национальных меньшинств.

особенно нуждаются в такой помощи малочисленные общества, т.к. 
средства от их членских взносов крайне малы, а трудности значительно 
больше, чем у многочисленных обществ, которые имеют возможность 
собирать большие суммы взносов и могут из своей среды находить людей, 
могущих возрождать язык, историю народа, музыкальную культуру.

в частности, еврейскому обществу приходится начинать с азов: 
приобретать учебные пособия по изучению языков /идиш и иврит/, 
энциклопедию, словари, книги по истории народа, ноты, грамматику, 
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художественную литературу, приглашение национальных ансамблей, 
проведение традиционных еврейских праздников, приведение в порядок 
кладбища, изучение стендов, издание брошюр, командировочные расходы, 
канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы и пр.» [5].

гуманистическая составляющая, имеюшая своей целью углубление 
толерантности и доверия в межэтнических отношениях, взаимопонимания 
и диалога культур, является одним из существенных направлений 
развития межэтнического согласия. в начале 2000-х годов большая 
работа в этом плане велась национальными, культурно-просветительными 
объединениями по всей стране. так, в 2003 году в Западно-казахстанской 
области функционировали  9 национальных, культурно-просветительных 
объединений согласно списка, составленного Западно-казахстанским 
управлением информации и общественного согласия [6].

Таблица №1
СПИСОК 

национальных, культурно-просветительных объединений
Западно-Казахстанской области

№ Наименование 
1 армянское культурно-просветительное общество «ковчег-тапан»
2 Немецкое культурно-просветительное общество «хаймат»
3 татарское культурно-просветительное общество
4 еврейское культурно-просветительное общество
5 филиал Западно-казахстанской ассоциации корейцев казахстана
6 уральский чечено-ингушский центр «вайнах»
7 уральский фольклорно-этнографический центр казаков «яик»
8 украинское культурно-просветительное общество «еднання»
9 азербайджанский культурно-национальный центр «Бирлик»

Источник: Государственный Архив Западно-Казахстанской области. 
Ф.764, Оп.1, Д.79, Связка 9. Л. 6.

Национально-культурные центры стали неотъемлемой частью разви-
тия межэтнического согласия, сохранения межэтнической толерантности 
и гражданского мира, доверия и взаимопонимания в полиэтническом 
казахстанском обществе. в материалах 2003 г. управления информации 
Западно-казахстанской области департаменту социальных технологий 
министерства информации республики казахстан о мерах по укреплению 
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межнационального единства и согласия в Западно-казахстанской области 
отмечается: «с целью изучения состояния межэтнических отношений 
в регионе в марте нашим управлением был проведен экспертный со-
циологический опрос, итоги его анализа позволили сделать некоторые зак-
лючения. как показали результаты, действенной национальную политику 
в республике считают (60%), формирование казахстанской идентичности 
приоритетным направлением – 41%, уровень институционального развития 
национально-культурных центров средним – 47%, благоприятно устойчивым 
взаимопонимания  между представителями различных этнических групп 
в регионе – 73,3% респондентов. ощутимой мерой, содействующей 
культурному развитию национальных меньшинств, 40% опрошенных 
считают государственную поддержку НкЦ» [7].

также национально-культурные центры Западно-казахстанской 
области уделяли большое внимание налаживанию и укреплению 
дружественных тесных связей различных этносов с их исторической 
родиной. так, в архивных документах отмечается: «активную работу 
проводит татарское национально-культурное общество, которое наладило 
тесную связь с исторической родиной. создана и действует воскресная школа  
по изучению творчества габдуллы тукая при сШ №19 г. уральска. одна из 
улиц города носит имя известного татарского поэта, проведшего здесь свои 
годы юности и отрочества» [8]. 

Национально-культурные центры Западно-казахстанской области 
принимали активное участие в организации и проведении национальных 
праздников с приглашением зарубежных делегаций. в материалах 
государственного архива Западно-казахстанской области имеются 
следующие данные: «ярким свидетельством единства и согласия между 
различными нациями и народностями Зко стало проведение праздника 
Наурыз, где самое деятельное участие приняли представители всех НкЦ 
области. в г. уральске на празднике Наурыз активное участие приняли 
делегации г.г. саратова, казани, оренбурга, района соколиная гора г. 
москвы. в ходе встреч были подписаны протоколы о намерениях по 
сотрудничеству между г. уральск и районом соколиная гора г. москвы, а 
также с г. оренбургом» [9]. 

в документах 2003 г. управления информации Западно-казахстанской 
области департаменту социальных технологий министерства информации 
республики казахстан о мерах по укреплению межнационального единства 
и согласия в Западно-казахстанской области подчеркивается: «мерам по 
укреплению межнациональных отношений в области уделяется серьезное 
внимание. Этому обязывает и соседство одновременно с пятью крупнейшими 
регионами российской Федерации» [10]. 



30

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

в полиэтническом казахстанском обществе важно и актуально сох-
ранение и развитие языка, обычаев, традиций, культурной самобытности 
различных этносов. Большую значимость имеет указ Президента рес-
публики казахстан «о создании ргу «Қоғамдық келісім» при Президенте 
республики казахстан № 837 от 17 июня 2014 года, который определил 
структуру и содержание деятельности республиканского государственного 
учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте республики казахстан, 
созданного для осуществления функций по обеспечению деятельности 
ассамблеи народа казахстана [11]. в своей деятельности ргу «Қоғамдық 
келісім» при Президенте республики казахстан основывается на такие 
регламентирующие документы, как конституция республики казахстан; 
Закон «об ассамблее народа казахстана»; указ Президента рк «о 
Положении об аНк»; доктрина национального единства казахстана; 
концепция развития аНк (до 2025 г.); стратегия развития «казахстан 
- 2050»; ежегодные Послания Президента народу казахстана; иные 
нормативные правовые акты рк [12].   

в интересах сохранения стабильности и межэтнической то-
лерантности во всех регионах страны созданы дома дружбы ассамблеи 
народа казахстана. они ведут открытую, реальную работу с населением, 
способствуют развитию межэтнического согласия, гражданских инициатив 
и социальной активности общества. их востребованность «обусловлена 
тем, что они являются:

- ресурсным, культурным и методическим центром для этнокультур-
ных объединений;

- центром формирования и распространения идей единства, 
межэтнического согласия, пропаганды казахстанского патриотизма;

- центром оказания финансово-методической помощи по поддержке 
приоритетных проектов, направленных на укрепление общественного 
согласия и национального единства;

- центром проведения культурно-массовых мероприятий.
Цели и задачи организаций направлены на укрепление казахстанской 

идентичности и общенационального единства, на решение общих задач 
по сохранению традиций, языков, культур этнических групп казахстана, 
формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, 
интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей и 
задач ассамблеи» [13].

межэтническое согласие и взаимодействие активно развиваются 
в соответствии с общепринятыми законодательно-правовыми нормами 
республики казахстан. Этносы как социальные системы вступают в 
общественно-социальные отношения с другими системами государства 
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и всесторонне взаимодействуют друг с другом. каждый этнос имеет 
свою идентичность, включающую в себя такие важные социокультурные 
факторы, как язык, культура, ментальность и традиции: «кроме казахских 
и русских театров, в стране работают еще четыре национальных театра – 
узбекский, уйгурский, корейский и немецкий» [14].

Этнокультурные объединения создают основу для укрепления 
социальной солидарности этнической общности. они, с одной стороны,  
представляют собой институт этнического представительства, т.к. 
выражают интересы этнических образований. с другой, выступают как 
субъект этнокультурного общения и взаимодействия.  

Этнокультурные объединения в своей деятельности руководствуются 
такими функциональными положениями, как сохранение этнической 
идентичности и социализации, культурной самобытности и межэтнической 
толерантности, развитие духовно-культурных ценностей и активной 
гражданской позиции личности. 

деятельность этнокультурных объединений регламентируется 
нормативно-правовой базой. решением совета ассамблеи народа 
казахстана от 20 ноября 2018 года протокол  № 18-35-4.3 утверждены 
Правила общественной аккредитации этнокультурных объединений 
ассамблеи народа казахстана [15]. в пункте 2 Правил обозначено: «2. Под 
общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 
этнокультурных объединений, их филиалов и структурных подразделений 
соответствующим критериям и требованиям Закона республики казахстан 
«об ассамблее народа казахстана».

Под структурными подразделениями понимаются представительства 
этнокультурных объединений, а также этнокультурные объединения в 
составе ассоциации (союза) этнокультурных объединений.  

результатом общественной аккредитации является включение 
этнокультурного объединения, их филиалов и структурных подразделений 
в реестр этнокультурных объединений ассамблеи народа казахстана (далее 
– Реестр)» [16].  

в пунктах 4,5,6 Правил общественной аккредитации этнокультурных 
объединений ассамблеи народа казахстана прописан механизм аккреди-
тации всех структурных подразделений этнокультурных объединений: 

«4. срок действия общественной аккредитации - 3 года со дня 
включения этнокультурного объединения, филиала, структурного 
подразделения в реестр.  

5. общественная аккредитация республиканских и региональных 
этнокультурных объединений осуществляется комиссией по аккредита-
ции (далее - Комиссия).
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комиссия формируется из числа членов ассамблеи народа казахстана 
(далее – АНК). 

в состав комиссии могут входить представители  государственных 
органов и учреждений, при этом их число не может превышать 1/3 состава 
комиссии.  

состав комиссии утверждается советом аНк.
6. общественная аккредитация местных этнокультурных 

объединений, их филиалов и структурных подразделений, а также 
филиалов и структурных подразделений республиканских и региональных 
этнокультурных объединений  осуществляется региональными комиссиями 
по аккредитации при ассамблеях народа казахстана гг.астаны, алматы, 
Шымкента и  областей, в соответствии с настоящими Правилами.

региональные комиссии по аккредитации (далее – региональная 
комиссия) формируются из числа членов ассамблей народа казахстана 
гг.астаны, алматы, Шымкента и областей, соответственно» [17].  

общественная  аккредитация этнокультурных объединений ассамблеи 
народа казахстана углубляет совместное сотрудничество и оптимизацию их  
деятельности. они имеют большую социальную значимость в сохранении 
и развитии национальной культуры, укреплении межнационального 
взаимодействия и общественной инициативы граждан. деятельность 
этнокультурных объединений ассамблеи народа казахстана направлена 
на укрепление межэтнического согласия, сохранение межэтнической 
толерантности, развитие полиэтнического казахстанского общества. 
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Түйіндеме
Қалиева Марал Шатулақызы – Қазақстан республикасы БҒм 

Ғк мемлекет тарихы институтының бас ғылыми қызметкері, саяси 
ғылымдарының докторы, «тарих» мамандығы бойынша доцент 
(қауымдастырылған профессор). 

Ғылыми тағылымдамалар:
Болгарияда – Әулие клемент охридский ат. софия университетінде 

(2010 ж.);
Францияда – еуропалық PR институтында (Париж қ.) (2015 ж.);
Финляндияда «ххІ ғасырдағы білім беру: инновациялық әдістер, 

креативті тіршілік ортасы, жаһандану, құрылғылар» атты бағдарлама 
бойынша хельсинки қаласындағы хельсинки университетінің Білім беру 
кадрларын даярлау институтының базасында біліктілігін көтеру (2015 ж.).

Ғылыми қызығушылығы: Қазақстан республикасының саяси және 
әлеуметтік жаңғыруы, саяси идеология мен мәдениет, азаматтық қоғам, 
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әлеуметтік-саяси және тарихи үдерістер, этносаралық қатынастар, саяси 
тарих.

80-нен аса ғылыми жарияланымдардың авторы, 4 монография және 4 
оқу-әдістемелік құралдарының авторы және бірлескен авторы. халықара-
лық және республикалық конференциялардың, ғылыми форумдардың, 
конгресстер мен семинарлардың жұмысына қатысушы.

мақалада Қазақстан халқы ассамблеясы құрылымындағы этномәде-
ни бірлестіктердің қызмет етуінің негізгі бағыттары мен технологиялары 
қарастырылып, олардың қазақстанның полиэтникалық қоғамның 
дамуындағы рөлі ашылады.

Summary
Kaliyeva Maral Shatulaevna – senior scientific assistant at  Science 

Committee of Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan, 
Doctor of Political Sciences, senior lecturer (associated professor) by speciality 
«History».
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Globalization, Devices” Program (2015).
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political and historical processes, inter-ethnic relations, political history.

The author of more than eighty scientific publications, author and coauthor 
of four monographs and four teaching aids. Participated in work of international 
and republican conferences, scientific forums, congresses and seminars.

The article it discusses about the main directions and technologies of the 
functioning of ethnocultural associations in the structure of the Assembly of the 
People of Kazakhstan, reveals their role in the development of a multi-ethnic 
Kazakhstan society.
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТЫРУ

А.М. Әбенова, 
Қр Ғк Ғм мемлекет тарихы нститутының

аға ғылыми қызметкері

Аннотация
мақалада жалақының, жәрдемақының өсуі есебінен халықтың өмір 

сүру деңгейі мен әл-ауқатының арттыру мүмкіндіктері туралы мәселе 
қарастырылған.

Түйін сөздер. Өмір сүру деңгейі, өмір сүру сапасы, халықтың әл-
ауқаты, әлеуметтік бағдарлама, әлеуметтік жағдай, әлеуметтік саясат.

халықтың өмір сүру деңгейі мен әл-ауқатын арттыруда қажетті 
жағдайлар жасау кез-келген мемлекеттің басты міндеті болып табылады. 
Әлемнің көптеген елдері азаматтардың әл-ауқатының деңгейін арттыру 
үшін,түрлі саясат жүргізіп, реформалар мен әртүрлі қайта құруды жүзеге 
асырып, сол арқылы қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық және саяси 
тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

тәуелсіз Қазақстан егеменді ел болғаннан бастап халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса назар аударып келеді. алайда, қазіргі 
халықтың әлеуметтік жағдайы туралы сөз қоғалғанда,бұдан  25-28 жылдай 
уақыт бұрын, яғни 90 жылдары әлеуметтік жағдайдың әлдеқайда қиын 
болғандығын ұмытпауымыз керек. Өйткені қазіргі қазақстандықтардың 
жаңа буыны мұндай қиын жағдайды көрген жоқ.

тоқсаныншы тоқырау жылдары еліміздің экономикасының 
құлдырауына байланысты еңбекақы,зейнетақы, жәрдемақы тиісінше 
дәрежеде өспеді. халықтың материалдық-тұрмыстық жағдайының 
үнемі нашарлауы, баға мен ақшаның құнсыздануына әкелді. Ұлттық 
валютамыз айналымға енгеннен кейін үш айға жетпей, он еседей 
құнсызданды. Әсіресе, мемлекеттік бюджеттің қарауындағы мұғалімдер, 
дәрігерлер, жоғары оқу орындарының оқытушылары, мәдениет пен 
ғылым саласының қызметкерлерінің алатын жалақысы өте төмен деңгейде 
қалып қойды. күнкөріс қамымен мұғалімдер мен дәрігерлердің басқа 
да қызметкерлердің базар жағалап, табысы жақсылау салаға жаппай 
дерлік ауысып жатқан кезі де сол тоқсаныншы жылдар еді.

көптеген елді мекендерді электр қуатымен, жылумен, газбен 
жабдықтау тұрақты болмады. кәсіпорындардың тоқтатылулары жаппай 
жұмыссыздыққа соқтырды. Қаражат тапшылығы салдарынан және 
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демографиялық ахуалдың төмендеуінен балабақшалар, орта мектептер, 
кәсіптік-техникалық училищелер жабылды.

90 жылдардағы экономикалық дағдарыс алдымен ауыл тұрғындары-
на қаттырақ тиді. оның үстіне колхоздар мен кеңшарларда жекешелендіру 
науқаны қосылды. көптеген бұрынғы кеңшарларда жыл бойы еңбек ететін 
600-800 адамның үштен бірі, кей жерде жартысы жұмыссыз қалды. Жастар 
лек-легімен жұмыс іздеп қалаға ағылды. Қалаға келгенде не баспана, не 
дайын жұмыспен табыс жоқ, сенделіп жүріп азын-аулақ саудамен, рэкетпен, 
ұрлық-қарлықпен шұғылданып, мыңдаған казақ жастары қылмыскерлер 
қатарын толтырды.

осындай аса күрделі жағдайда мемлекеттік органдар қоғамдағы 
тұрақтылықты, бейбітшілік пен бірлікті сақтау үшін қолынан келген 
барлық шараларды жасап жатты. мемлекет қызметкерлері күйзеліске 
түскен адамдармен көшеде бетпе-бет кездесіп, жасалып жатқан реформа- 
лардың арқасында экономикалық дағрыстың жақын жылдарда еңсеріле-
тінін түсіндірді.

сол қиын жылдардың өзінде Қазақстанның тандауы – елдің 
экономикасын қорғауға және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағыт-
талатыны ашық айтылды. алайда уақыт өте келе өмірдің өзі жақсы бағытқа 
қарай бетбұрыс жасағанын көрсетіп берді. 

елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру: 
табыс пен өмір сүру сапасын арттыру» атты 2018 жылғы 5 қазанда Қазақстан 
халқына Жолдауында халық табысының өсуі, тұрмыс сапасын арттыру, 
өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру басты басымдыққа жататынын атап 
өтті.

Жолдауда халықты әлеуметтік қорғау жағынан шешілуге тиісті ең 
бастыеңбекақыны өсіру, жұмыссыздықтың жоғарғы денгейін төмендету, 
мұғалімдер мәртебесін көтеру мәселесі қозғалды.

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақыны өсіру
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елбасы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 
сапасын арттыру» Жолдауында «ауыл – ел бесігі» жобасын жүзеге асыру 
арқылы ауылдардың әлеуметтік инфрақұрылымын жаңғырту міндетін де 
қойды.

елбасы бастаған барлық әлеуметтік бағдарламаны мүлтіксіз 
жүзеге асыру, оларды әрі қарай дамыту ақпан айында өткен «Нұр отан» 
партиясының кезекті XVIII съезінде жалғасын тапты.

«Нұр отан» партиясының кезекті XVIIIсъезі ел дамуының жаңа 
кезеңіне бастау берді. оның басты басымдығы-өмір сүру сапасын арттыру 
және халықтың аз қамтамасыз етілген топтарына қолдау көрсету болды. 
Әсіресе барлық қазақстандықтарды ең маңызды әлеуметтік бастамалар 
іске асырылатыны қатты қуантты.

елбасы Н.Ә. Назарбаев Үкіметке 2019 жылдың бірінші шілдесінен 
бастап халықтың табысын арттыру мен қолжетімді тұрғын үй салу жөнінде 
қажетті шаралар қабылдауды тапсырды.

Жалақы мен жəрдемақының өсуі

атаулы жалақы мен жәрдемақының өсуі халықтың материалдық 
жағдайының жақсаруына ықпал ететін маңызды бағыт. Бұл мемлекеттің 
арнайы әлеуметтік топтарға деген қамқорлығының жарқын көрінісі.
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елбасының жекелеген санаттағы азаматтардың әлеуметтік жағдайын 
жақсарту бағдарламасын халыққа түсіндіру үшін үкімет жанынан арнайы  
жұмыс тобы құрылды. еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 
көп балалы аналарға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік көмектің 
жүйелі түрде жүзеге асатынын жеткізді. Қазіргі уақытта атаулы әлеуметтік 
көмекті алуға республика бойынша 1 миллион өтініш түскен. олардың 
650-і комиссияның шешімімен тиісті көмекке мұқтаж екені анықталған. 
соңғы мәліметтерге сәйкес, Нұр-сұлтан қаласындағы 1800-ге жуық отбасы 
атаулыәлеуметтік көмекті алып та үлгерді.

халықтың әл-ауқатына тікелей әсер ететін тағы бір маңызды 
бағыт – тұрғын үй мәселесі. халықтың лайықты өмір сүру деңгейін 
мемлекет пәтер мәселесін шеше отырып, қамтамасыз ете алады, өйткені 
көп жағдайда адамдардың денсаулығы, олардың отбасылық әл-ауқаты 
тұрғын үй мәселесіне байланысты. тұрмыс тауқыметін тартқан мұндай 
жанұяларға «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғын үй 
салу қарастырылып жатыр. оған қоса Бірінші Президенттің бастамасымен 
жылдық мөлшері 2 пайыз жеңілдетілген «Бақытты отбасы» тұрғын үй 
бағдарламасы да іске қосылды. Жалпы қыруар жұмыс жүргізіліп жатса 
да, алайда мұның бәрі тұрғын үйге қолжетімділік мәселесін соңына дейін 
шешпейді.

Тұрғын үймен қамтамасыз ету

халықтың әл-ауқатына және экономиканың дамуына ықпал ететін 
маңызды бағыт тиянақты білім алу, білім саласы. алайда білім саласында 
да түйіні шешілмеген бірқатар мәселелер бар.

таяуда өткен тамыз конференциясында Қазақстан республикасының 
Президенті Қ.тоқаев Үкіметке ұстаздардың жалақысын екі есе ұлғайтуды 
тапсырды.Биылғы маусымнан бастап қаладағы жұмыс өтілі 2-3 жыл 
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болған мұғалімдердің жалақысы 66 382 тг-ге көтеріледі. егер, осыны 
шартты түрде алсақ, төрт жылда сондай мұғалімдердің жалақысы 132 
764 тг болады.

дегенмен, елімізде өзіне ғана тән әлеуметтік-экономикалық 
проблемалары да жоқ емес. мысалы, бас қаламыз Нұр-сұлтан халқының 
саны бүгінде 1 млн 200 мың адамды құрайды. Былтырғы жылдың есебі 
бойынша қалаға уақытша тіркелгендер саны  233 мың адам. Бас қаламызда, 
өлім көрсеткіші 9 пайызға, ана мен бала өлімі 38 пайызға, онкологиялық 
ауруға шалдыққандар 9,7 пайызға, туберкулезбен ауырғандар соңғы бес 
жылда 28 пайызға азайған.

кез-келген елде халық санының өсуі немесе сәбидің дүниеге келуі 
әлеуметтік-экономикалық салаларға елеулі әсер етеді. Қала халқы санының 
өсуі ең өзекті мәселелердің, мектептер, балабақшалар, тұрғын үйлердің 
жетіспеушілігін тудырады. көптеген қала тұрғындары пәтер жалдап, 
саяжайларда тұруға мәжбүр. Былтыр бас қалада бір жыл ішінде 2,36 млн 
шаршы метр баспана пайдалануға беріліпті.

Өзге өңірден көшіп келіп жатқан азаматтардың барлығын бірдей 
жұмыс орнымен қамтамасыз ету де мүмкін емес. Былтыр бас қаламызда 
19 мың жаңа жұмыс орны ашылса, оның 15 мыңы шағын және орта бизнес 
саласында құрылған.

Әлемнің кейбір елдеріндегідей бізде де кредиттік, ипотекалық 
қарыздар, жұмыссыздық, жұртты әжептәуір шаршатқаны өтірік емес. осы 
қиындықтарды қалай жеңуге болады деген сұраққа бір жауап бар: аянбай 
еңбек етіп, тиянақты білім алу керек. Білімімізді өз кәсібімізде үнемі 
жетілдіріп отыруымыз керек. сонда ғана кез келген адам сұранысқа ие 
болатына сенімді болады.

Қазіргі уақытта іске асырылып жатқан Қр Үкіметінің саясаты 
әлеуметтік бағытқа ие және өмірдің сапалы көрсеткіштеріне қол жеткізуге 
бағытталған. Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік 
және үкіметтік даму бағдарламаларының басым бағыты болып қала 
береді.

Бүгінде біздің еліміз тұрақты дамудың берік іргетасына ие болды. 
тәуелсіздік алғаннан бері көп нәрсеге қол жеткіздік. ең бастысы - болашаққа 
ұмтылған қазақстандықтардың жаңа буыны қалыптасты.

Бүгін біз үшін маңызды тәуелсіздіктің барлық жетістіктерін сақтау 
және көбейту, сенімді және тұрақты болашақты қамтамасыз ету.
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Түйіндеме
Абенова Айтбала Махмұтқызы – Қазақстан республикасы Білім жә-

не ғылым министрлігі Ғылым комитетінің мемлекет тарихы институты-
ның Ғылыми-ақпарат бөлімінің ғылыми қызметкері.

халықаралық еуразиялық конгресс, тмд достастық елдері 
тарихшылары форумы, Қазақстанның жаңа астанасына арналған жыл 
сайынғы халықаралық, республикалық ғылыми конференцияларға 
қатысып, тәуелсіз Қазақстан тарихына арналған көптеген ғылыми еңбекте-
рі менғылыми-танымдық және ақпараттық мақалалары халықаралық, 
республикалық конференция материалдарының жинақтары мен мерзімді 
басылымдарда басылып шықты.

в статье рассматривается вопрос о возможностях повышения уровня 
жизни и благосостояния населения за счет роста заработной платы, 
пособий.
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Promoting human resources and enhancing personal effectiveness. An 
important aspect that determines the medium and long-term perspective of 
economic development is human resource management. At present, human 
resources training is strengthened as human needs change. Kazakhstan has 
become a market-oriented management system for economic development 
from a centralized management system. One of the most important issues in 
the context of market economy is the formation, development and allocation of 
human resources the main task.

The purpose of human resource management is to ensure that the use of 
human potential can be used by the employer to the full extent of the skills 
and knowledge of his employees, and that employees can be satisfied with their 
psychological and material satisfaction [1].

Human resources management is based on the achievement of human 
psychology, using practices and procedures that govern the organization’s 
responsibilities, management needs and relationships between the organization 
and its employees.

Peter Ferdinand Drucker is the world-renowned scientist who founded the 
management theory in the 20th century. In his work «Practice Management», 
management science has four functions.

1) planning
2) organization
3) incentive
4) control 
One of the most important of these is the incentive. I would like to draw your 

attention to the inclusion. An important element in managing human resources 
is «stimulus» [2, p.416].

Daron Agzemoglu and James Robinson wrote in his work: «Why some 
are countries rich and others poor» At the beginning of the 19th century, the 
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technological adventure began in England. The first success was the fabric 
tackling with machine tools.

Motivation is the process of influencing a person in order to stimulate certain 
intentions within the human body and to make it realistic. Motivation is the key 
aspect of man’s control. The effectiveness of management is largely dependent 
on how successful the incentive is process. If there are no access points on both 
sides, then the incentive process will not work. Formation of specific motivation 
of a person [3, p. 720].

The remuneration that employees need to stimulate on intermediate 
achievements, without waiting for the end of all the work, is rewarded by the 
erythema, because achievement of great achievements is difficult and relatively 
rare. Positive stimuli should be strengthened for a long time. It is important for 
employees to feel confident, as self-reliance is indispensable only if employees 
feel the contribution to their work and are worthy of it. 

Offices, attending prestigious congresses, participating in important 
negotiations, promoting the company, traveling abroad and promoting position 
- all employees need to be honest with their colleagues and others. Employees 
need to encourage intermediate successes without waiting for the end of all the 
work, because achievement of great successes is difficult and relatively rare. 
For this reason, positive tendencies should be increased for a very short period 
of time. However, for this purpose, everyone should be properly allocated and 
planned, with the right price and corresponding remuneration in accordance with 
the actual volume of their work [4].

In my opinion, the incentive is to focus on the use of youth resources. As an 
example, the President’s message in this year’s address suggested 2019 to declare 
2019 as a Year of Youth. This is a great incentive for human resources. We need 
to support young people who are the future of Kazakhstan. Integrated support of 
the youth and family institutions should become the priority of the state policy. 
It is necessary to create a large-scale social platform, which will cover the full 
range of measures aimed at supporting all categories of young people.  I propose 
to announce next year as a year of youth, «the Head of State said» [5].

The technological revolution soon will reach the United States of America. 
It will try to invent a new type of technology to overtake England. They are 
inventing patents for people who are not in that country at the time. The US patent 
makes it possible for anyone to get it. For example, it was «Thomas Edison», a 
great success with the same patent. The smallest of seven children in the family 
of T. Edison, the founder of electricity. Thomas was not a teacher, but opened 
the pupil’s house with his mother. Only 1% of patents were studied in 1820-45 
or 40% of ordinary people. Many cartridges received patents such as Thomas 
for the development of private enterprise. At that time, the United States is more 
democratic than any other country, giving its citizens greater freedom. 

That’s why the United States economy was ahead of those countries where 
it was living at that time. The United States understood that human development 
can be developed and stimulated. 
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These patents have given them the opportunity to be free from feared 
educators. This is why this task is «motivating» the target audience.

The main purpose of this case is to «encourage» people, «Why some 
countries are rich and others are poor» in response to the question, it is possible 
to refer to incentives for this human resource.

Perhaps, when the Mexicans were paying more attention to human resources, 
they could be among the developed countries. 

Encouraging human resources is an important aspect of any country. 
Human resources development is the key to personal effects. In my opinion, 
The first way to increase personal effectiveness is to use your time economically 
and efficiently. This is the western term, «time management». It is about time 
savings of Stephen Kovion, personal effects make it easier for people to achieve 
their goals. 7 skills of highly effective people», «The main attention to the main 
things» Dan Kennedy «Hard Time Management», «Take Control of Your Life» 
there are many other books.

One way to save time is by Steven Kovi’s method. Split your work into 
four categories by Stephen Kovi’s method.

The first one is Immediate Deeds. It is about the issues that come out 
suddenly and the things that can be left to the next.

The second one is Immediate Doctrine. It involves learning, learning new 
skills or developing new art, planning, and analyzing it.

The third one is Immediate Non-Doing Items. These meetings can be 
attributed to everyday life.

The fourth one - It’s Not Important Not to do things that are not cost-
effective, such as leisure, surfing with unnecessary people 65-80% of their 
time. It should be spent on non-direct activities. The rest of the time must be 
immediately postponed.

In my opinion, when it is difficult to stimulate human resources and make 
effective use of time, we need to develop all that we need for the development 
of modern information.
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Түйін
адам ресурстарын ынталандыру және жеке тимділіктерді арттыру 

тәсілдері туралы айтылады. сонымен қатар адам ресурстарын жақсартуға 
арналған әдіс-тәсілдер қарастырылады.
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Резюме
в статье рассматриваются способы стимулирования человеческих 

ресурсов и повышения личной активности. кроме того, изучаются методы 
и приемы для улучшения человеческих ресурсов.
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ХАЛЕЛ АРҒЫНБАЕВ ҚАЗАҚТЫҢ 
ДӘСТҮРЛІ ОТБАСЫ ХАҚЫНДА

 Төлекешова Қ. М., 
магистрант

х. досмұхамедов атындағы 
атырау мемлекеттік университеті

1973 жылы «Ғылым» баспасынан халел арғынбаевтың «Қазақ 
халқындағы семья мен неке» (тарихи-этнографиялық шолу) атты күрделі 
монографиясы жарық көрді [1]. ол 1996 жылы «Қайнар» баспасынан 
«Қазақ отбасы» деген атаумен екінші рет басылып шықты [2]. осы кітабына 
ерекше тоқталғым кеп отыр. 

Бұл автордың 20-30 жыл бойы ел арасынан, этнографиялық 
экспедициялардан архивтерден және бұрың-соңды баспа жүзін көрген 
әдеби мұралардан жинаған қыруар этнографиялық зерттеу еңбегі.

Қолжазбада қазақ отбасының өткені мен бүгінгісі, халқымыздың 
оған байланысты бай салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары терең 
қамтылған. еңбектің басты мақсаты - халықтың ұмытылып бара жатқан 
озық әдет-дәстүрлерін кеңінен насихаттау, одан ғибрат алуға үндеу. толық 
дәстүрлерден аулақ болуға шақыру [2, 2-3 бб.]. 

Қазақ отбасы мен некелік қатынастарын этнографиялық тұрғыда 
зерттеудің ғылым үшін де, күнделікті өмір мүддесі үшін де зор маңызы 
бар. Өйткені, біріншіден, бұл мәселе туралы басқа авторлармен жазылған 
зерттеулерде қазақ отбасының тарихы толық қамтылмағандықтан, біз осы 
олқылықтардың орнын біршама толықтыра түсеміз; екіншіден, халық 
өмірінде қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың өзі сан алуан, 
әсіресе әр түрлі діни сенімдерге байланысты қалыптасып, әлі де болса 
өмірден сабағын үзбей келе жатқан зияндылары да жоқ емес. сондықтан 
бұл еңбекте әр түрлі дәстүрлер мен жол-жоралғылардың шын сыры ғылыми 
тұрғыда айқындалып, дұрыс мағлұмат, бағдар алуға көмектеседі [2, 3-5 
бб.].   

х.арғынбаевтың  бұл еңбегінен кейбір қызықты ғылыми тұжырым-
дарды оқимыз: «Қазақ дәстүрінде бірге өскен құрдастар арасындағы 
қарым-қатынаста дамыған. Құрдастар бір-бірімен өте қатты қалжыңдасып, 
тіпті бірінің әйелін бірі «өз әйелім» деп әзілдеп отырады... [2, 10-11 бб.] 
одан әрі тағы бір жерде «Неке құрудың ең бір көне түрінің яғни алғашқы 
қауымдық қоғамда болған топты некенің жұрнағы ретінде қазақ арасында 
әменгерлік (левират) және балдыз алу (сорорат) әдет-ғұрыптары бойынша 
үйлену тәртібі күні кешеге дейін сақталып келді. Бұл әдеттер тек қазақ 
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халқына емес, сонымен бірге көптеген түрік тілдес халықтар мен монғол 
халықтарына да тән» екендігін дәлелдейді. [3,43-45 бб.]    

демек, бұл кітаптың ғылыми танымдық маңызы, әсіресе қазіргі қазақ 
қауымы үшін тәлім-тәрбиелік мән мағынасы зор болып отыр.

мұндай келелі өзгерістердің іске асуы оңайға түскен жоқ. халық 
санасынан патриархалды-феодалдық дәстүрлер мен жағымсыз діни сенім 
қалдықтарын жою, әйелдердің сауатын ашып, мәдени деңгейін көтеру, 
оларды қоғамдық еңбекке тарту арқылы өздерінің қоғам алдындағы 
қажеттілігін сезінуін нығайту, үй шаруасы мен бала тәрбиесін жеңілдету 
және семьяда жаңа қарым-қатынастардың қалыптасуына жағдай жасау 
сияқты мәселерді іске асыру қыруар қаржы мен уақытты, іскерлік пен 
қажырлықты талап етті.

Қазіргі қазақ семьясы өзінің түрі жағынан негізінен ата-ана мен 
олардың үйленбеген балаларынан тұратын шағын дара семья. Үйленген 
ер балаларын жеке отау етіп бөліп шығарады да егде тартқан ата-ана, не 
олардың біреуі дәстүр бойынша қара шаңырақ иесі кенже баласының 
қолында болады. кейде мұндай семьяның құрамында үлкен әкесі мен 
әжесі, не олардың бірі болуы да мүмкін. олай болса мұндай семьялар төрт 
ұрпақтан тұрады. кейбір себептермен кенже баласы басқа жерге ауысқан 
жағдайда туып-өскен мекенінде қалатын ата-ана егер басқа балалары 
болған жағдайда үлкен ұлдарының бірімен бірге тұруы да мүмкін. ал 
туған ұлдары жоқ егде тартқан ата-ана кейде күйеу баласының да қолында 
тұрады. мұндай құбылыс сирек кездескенімен оны ел-жұрт бұрынғыдай 
әжуа етпейді. [4, 38-39 бб.] 

семья мүшелерінің өзара қарым-қатынасында да айтарлықтай келелі 
өзгерістер болды. Бұл арада ең алдымен көңіл аударарлық мәселе семьядағы 
келіннің күйеуіне, оның ата-анасына, тіпті жақын туыстарына бұрынғы 
бағыныштылық, тәуелділік жағдайының келмеске кеткендігі. Қазіргі келін 
барлық семья мүшелерімен тең праволы, олардың өзара қарым-қатынасы 
достыққа, сыйластыққа негізделген, қайын ата, қайын ене алдында 
бұрынғыдай қысылып-қымтырылмай өзін еркін ұстайды. ал қайын ата, 
қайын енелер қазір үй ішінің  шаруасына, бала тәрбиесіне көмектесіп 
келіннің қоғамдық қызметіне жағдай жасайды. келін де күйеуімен бірге ата-
енесіне, жас қайнылары мен қайын сіңлілеріне қамқорлық жасай отырып, 
үй іші мәселесін үлкендермен ақылдаса отырып шешуге тырысады. Әсіресе 
жеңге мен жас қайны, қайын сіңлілері арасында көбінесе қалтықсыз достық, 
сыйластық қалыптасып, кейде тіпті жеңгелер жас балаларға анасындай 
қамқоршы болып кетеді.

семьядағы ерлі-зайыпты жастардың қарым-қатынасы көбінесе таза 
махаббат сезімі мен сыйластыққа, өзара қалтқысыз көмекке негізделген. 
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Қазіргі ер-азамат үй шаруасы мен бала тәрбиесін зайыбымен бірге араласуды 
өзінің «еркектік ар-ұжданына нұқсан келтіретін жәй» деп қарамайды да үй 
ішінің ауыр шаруасын өздері атқарады. ең әдемісі жастардың бұл қылығына 
ересек ұрпақ та сүйсіне қарап, шын көңілден құптап отырады.

Қазіргі семьяның басты проблемасының бірі жастардың семья құрып, 
үй болу мәселесі. Некелесу ісі жастардың өздері шешетін өмірдегі аса 
жауапты оқиғалардың бірі. көп жылдар бойы бірге оқудың, жұмыс істеудің 
немесе мекен-жайларының орамдастығының нәтижесінде танысып, бір-
бірін жете білісіп, түсінісудің арқасында берік қалыптасқан махаббат 
сезімі көпшілік жағдайда некелесумен аяқталады. Үйленуге өзара келіскен 
жастар өз шешімдерін ата-аналарына айтып ақылдасады. Әдетте болашақ 
қалыңдықтың да, күйеу жігіттің де жеке бастарының тәртібі, әдептілігі, 
көргенділігі, білімі, қоғамдық өмірдегі орны, жағымды және жағымсыз 
жақтарының бәрі де екі жақта сөз болады. сайып келгенде, мұндай неке екі 
жақтың да ата-ана, туған-туыстарының қайсысының болмасын көңілдері-
нен шықпағанның өзінде олардың пікірі шешуші рөл атқармайды. Өйткені 
неке мәселесін шешуде ата-ана еркі бұрыңғыдай қатаң тыйым салмайды. 
көңілдері үйлескен жастар шешімі күшінде қалады да құда түсу дәстүрі 
бойынша екі жақ келісімге келеді. Әрине, құдалық ғұрпы қазіргі күнде 
күрделі өзгерістерге ұшыраған, оның тек дәстүрлік формасы сақталып 
отыр.

Әдетте жігіт әкесі жақын туысқандарынан немесе көңілдес жора-
жолдастарынан 3-4 кісі ертіп құдалыққа барады да, жастар көңілінің 
үйлескендігін айтып, қыз әкесінің ризалығын сұрайды. Жастар шешімін 
бұған дейін біліп, оны құптап отырған қыз жағы ресми түрде келісімін 
беріп, той өткізу мәселесі туралы ақылдасады. ауылдық жерлерде 
қалыңдықтың әкесінің өткізетін қыз ұзату тойына жұмсалатын қаржының 
денін көбінесе күйеу жағы көтереді. күйеу үйінде өткізілетін келін түсіру 
немесе үйлену тойының барлық тауқыметі күйеу жағының мойнында 
болады. олай болса өз еріктерімен көңіл қосқан екі жастың үйлену тойына 
байланысты жұмсалатын қаржының негізгі салмағы әлі күнге дейін күйеу 
жағына түседі екен. кей уақытта жоғары дәрежелі білім алған қыздардың 
өзі өз еркімен күйеу таңдауды білгенмен той өткізу мәселесіне келгенде 
еріктіліктен айырылып, тізгінді күйеу жағынан молырақ алуды қалайтын 
озбырлау туыстарының қолына беріп, момақандық кейіпке түсетіндерін 
қайтесің. дәстүрді сақтау деген жақсы, бірақ «дәстүрдің дәстүрі бар» деген 
қағиданы естен шығармай өз тағдырына байланысты мәселеге жауаптырақ 
қарап, келін боп түсетін жеріне шамадан тыс салмақ салдырмау жағын 
да ойластырғаны жөн-ақ қой [4, 45-48 бб.]. сонда ғана неке құру, үйлену 
тойларына байланысты қажетсіз шығынға ұшырау бәсеңдер еді. Қыз ұзату 
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тойы мен келін түсіру тойының өткізілу тәртібінде айтарлықтай өзгешелік 
болмайды. Қалыңдық пен күйеу бір ауылдан болған күнде екі жағы бірігіп, 
той көбінесе қоғамдық асханада немесе клубта өткізіледі.

Қала тұрғындарының үйлену тойын өткізу дәстүрінің ауылдық 
жердегіден көп айырмашылығы болмайды. оның ең басты, құптарлық 
жағы қыз ұзату тойын қалыңдық әкесі, ал келін түсіру тойын күйеу әкесі 
өз үйлерінде шамасына қарай қызықтайды, немесе екі жағы бірігіп, 
ресторандар мен кафелердің банкет залдарында өткізеді. Құдалар бір-бірін 
үйлеріне шақырысып, сый-құрмет көрсетеді.

Үйлену тойларын өткізудің негізгі мәселелерінің бірі ауылдық жерлер-
де өткізілетін үйлену тойларының дастархан салтанатын ұйымдастыру. 
олай болса қазіргі дастархан тарту дәстүрі қала тәртібімен толық үйлеседі. 
ең алдымен суық тағам, одан соң дәстүрлі ет тарту, ең соңында шай беру, 
жастарға арналған мазмұнды тілек білдіру: ән салып, күй тарту, ұлттық 
ойындар мен әр түрлі би ұйымдастыру қай жерде болса да тәрбиелік мәні 
зор дәстүрге айналып отыр.

ал енді құда түсіп үйлену тойын өткізгенге дейін ел арасында орын 
алып келе жатқан сан алуан әдеп-ғұрыптардың, көне және жаңа дәстүрлері 
бар. көптеген ескі әдеттер қазір ұмытылса, кейбіреулері өзгеріп жаңа 
мазмұн ғана сақталуда. ал енді біреулері тек символдық, ғұрыптық мәнде 
ғана орындалады. 

Бұрыннан келе жатқан мәні бар жарасымды дәстүрдің бірі-келін 
түскенде қайын енесінің ізгі тілектерімен шашатын шашуы. Шашу есебінде 
бұрын бауырсақ, құрт шашатын болса, осы күні әртүрлі кәмпиттер мен уақ 
ақшалар шашылады. халық ырымы бойынша шашылған шашуды мерекеге 
жиналған жұрт теріп алып, міндетті түрде дәмін татады, үйде қалған 
балаларына да ала барып үлестіреді. Шашудан тату немесе тиындарды теріп 
алудың мәні - осындай қуаныш шашудан дәм тартқандардың да өмірінде 
міндетті түрде қуаныш болатындығынан үміт күтетін «синдиасмикалық» 
көне діни сенімге байланысты болатын. ал қазіргі күнде мұндай көне 
сенімге ешкім сенбегенмен ұнамды дәстүр сақталып келеді [4, 37-40 б.б].

Жаңа  түскен келінді көрсетіп қайыната, қайнағаларынан көрімдік сұрау 
салты сақталып келеді. тіпті, келінді бұрыннан көріп жүрген үлкендерден 
көрімдік сұрау дәстүрі тым ұнамды-ақ. Бұл дәстүрдің орындалғанына 
үлкендер де разы болып әр уақытта ырымын жасайды. Бұрын, әрине, жаңа 
түскен келін үлкендерден жасырнады, рұқсатпен ғана көрінеді деген ұғым 
шықпауы керек. керек десеңіз жас келінді алғашқы күндері шымылдық 
ішінде отырғызу ғұрпы да келмеске кетті. Бұрынғы кезде көрініп жүруге 
рұқсат алған келіндерді өзі үлкендердің алдында жалаң аяқ, жалаң бас 
жүрмейтін. Қазір мұндай әдет те жойылды [3, 40-41 бб.].
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осылайша, бұрыннан келе жатқан мәні бар жарасымды дәстүрдің 
қоғамға сай байыпты өзгеруі тәрбиелік мәні зор дәстүрге айналып отыр. 

Қорыта айтқанда, осы тәрізді ғасырлар бойы жинақталып, өмірлік 
тәжірибеден өткен халықтық қағидаларды білгенмен, оның талаптарын 
орындағаннан ұтпасақ, ұтылмаймыз.
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БАТЫС ӨҢІРІ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ
ҚЫСТАҚ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРІНІҢІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Д.Алипова,
 магистр, 

Қ.Төлекешова, 
магистрант

х.досмұхамедов атындағы 
атырау мемлекеттік университеті

хІх ғасырдың   екінші жартысынан бастап егіншілік пен балықшы-
лықты кәсіп еткен жатақтар қауымы қысты күні тұратын тұрақты тұрғын 
үйлердің қарапайым түрлерін де сала бастаған. Бұлардың алғашқы түрлері 
киіз үй формасына еліктеуден шыққандығы дәлелденіп отыр.

Қазақтардың қарашадан наурызға дейін отыратын тұрақты қонысы 
«қыстау» деп аталады. Әдетте қыстау ықтасын жерлерге, өзен бойларына, 
шөбі шүйгін, суы мол, отынды, түңкелі жерлерге салынды. Қыстаудағы 
үйлердің жағдайы сол өңірдің географиялық жаратылыстық жағдайларына 
және ауа-райына байланысты болды. Қалың орманды жерлерде ағаштан, 
орманы аз жерлерде құйма кірпіштен, соқпа дуалдан, таулы жерлерде тастан 
салынды. Бұл үйлер төрт бұрышты, текше төбелі келеді. Үй ішіне балшық 
немесе темір пеш орнатылады. Бұл үйлермен қатар ерте заманнан келе 
жатқан «шошала» деп аталатын шошақ төбелі үйлер болды. Шошаланың 
құрылысы қазақтың киіз үйіне ұқсайды, оның аумағы дөңгелек яки көп 
қырлы, керегесі тастан, яки құйма кірпіштен 2,5 метр биіктікте қаланып, 
үстіне уық тәрізді тарам-тарам сырғауылдар көлбей шаншылып, күмбез 
тәрізді қауыстырылады. сырғауылдардың түбі қаланған қабырғаларға 
тіркеліп, ұшы төбедегі шаңыраққа таңылады да сыртынан тоқылған қамыс 
және шыбық жабылып, оның сырты балшықпен сыланады. Ішіне төрт яки 
алты арыс қойылып, тіреу тіреледі. Шошаланың ортасына ашық жағылған 
оттың түтіні шаңырақтан шығады, қыста осы шошалада тамақ пісіріледі 
[11, 379 б.]. 

кейбір деректерге қарағанда өткен ғасырдың екінші жартысы мен хх 
ғ. басында маңғыстаудағы байлар мен ауқатты адамдардың ішінде қысқы 
тас үй салуға бой ұрғандары да болған. мәселен, адай биі маяның баласы 
1867 жылы Бозащы түбегінен қыста тұратын үй, сауда жасайтын дүкен және 
бақша суаратын шығыр салуға орыс өкіметінен рұқсат сұрап алған [8, 162 
б.]. 1906 жылдың сәуір айындағы мәліметте ақтау мен Қаратаудағы 200-
ден астам бұлағы бар атырапта 1200-дей үй отырықшылық пен жартылай 
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көшпелі тұрмысқа көшкен. ал 1909 жылғы қыркүйектегі подполковник 
михайловтың мәліметінде Жармыш құдығы маңында шикі кірпіштен 
қаланған үй құрылысы басталып, оларға қоныс тепкендер болған. оның 
ішінде Бозашы болысының ескелді ауылындағы – тұмша Жамантаевтың 
тұрақты тұрғын үй қорасы мен оразбай молданың мешітінің болғандығын 
атап көрсеткен [2, 11 б.]. 

хІх ғасырдың ортасында салынған сауда-өнеркәсіптік селоларының 
қатарына Форт-Шевченко селосы жатты. Бұл бекініс негізінде сақталған. 
Бұл селоның сыртқы көрінісі халықтың әлеуметтік және ұлттық құрамына 
сәйкестелетін, тұрғын үйлердің әртүрлі типтерінің ұштасып, соншама  
ала-құла болып келетіндігімен көзге түсетін. Бұл кездегі құрылыстардың 
негізгі түрлері тұрғын үйлермен қатар діни орындар (мовзолей, мешіт, 
шіркеу), медресе, сауда конторлары, әкімшілік және жұртшылқ үйлер, 
магазиндер, керуен сарайлары, мектептер, т.б. болды [3, 154 б.]. мәселен, 
бұдан 110-120 жыл бұрын тұщықұдық, Жармыш маңынан хиуадан оқып 
келген молдалар мешіт салдырумен бірге, оның қасынан тұрақты тұрғын 
үйлер де салынған. мұндай үйлер әрине көп болмаған. мешіттер мен үйлер 
жұмсақ қабыршақ тастардан қаланған. мұндай тастар табылмаса 250-300 
шақырым жерлерден түйемен таситын болған [4, 162 б.]. 

Батыс Қазақстанның әр жерінде, әсіресе, маңғыстау өңірінде, Жем 
бойында ертеректе мекендеген көптеген кедей жатақтарында жеті атасынан 
бері қарай тас қашап, өлген адамдарға әртүрлі ескерткіштер жасауды кәсіп 
еткендер көп болған [5, 12-113 бб.].

маңғыстау, Үстірт құрылыс тастарына өте бай. Қабыршақ тастар 
өте жеңіл, арамен кесуге де, оюлап көркемдеуге де қолайлы. көптеген 
ғасыр бойы жергілікті халық тұрғын үйлерден бастап үлкен құрылыстарға 
дейінгі үйлердің барлық түрі осы тастан салып келеді. тастан үй қалаудың 
техникасы жоғары болады. Үй құрылысымен шұғылданатын шеберлер 
Өмірдің Назары, серікбайдың Ідірейісі сияқты шеберлерді бүкіл түбек 
халқы мақтаныш етеді [6, 135 б.].

Қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанның көп жерінде хҮІІІ ғасырдың 
аяғында тұрақты қыстақ үйлер пайда бола бастаса, хІх ғасырдың екінші 
жартысында қазақ халқының тұрақты қыстақтарда тұруы бұқаралық сипат 
алды. ал батыста, маңғыстау, ақтөбе өңірі қарапайым қазақтары болса хх 
ғасырдың басында да жыл бойы ағаш (киіз) үйде де тұруын жалғастыра 
берді. Неміс профессоры р.карутц маңғыстауға соңғы рет 1909 жылы 
келген сапарында «адайлар ағаш үйде қыстайды» [7, 29 б.] деп жазды. 
мұның басты себебі маңғыстаудың табиғи-географиялық ерекшелігі 
мен халқының мал шаруашылығымен айналысу ерекшелігінен екенін 
көруге болады. Бұған маңғыстау түбегінің қысты күні жылы болуы да 
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айтарлықтай әсер етті. тіпті қыс қатты болатын жылдары қазақтар хиуаға 
қарай көшетіндіктен олар тұрақты үй салмай-ақ күн көре алған.    

1926 ж. Батыс өңірінде болған ксро Ға-ның профессоры  
с.и. руденко бастаған экспедицияның мүшелерінің зерттеулерінде адайлар 
үй салып отырықшылыққа көшкісі келсе, кез-келген бұлақ жағасына үй 
салып алуға ерікті болғандығын, мұндай жатақтардың қора-қопсысы 
мен қыстақ үйіне, әдеттік құқы бойынша, ешкімнің қол сұғуға құқығы 
болмағандықтан, оның атадан балаға мұра есебінде қала беретіндігін 
атап өткен [8]. маңғыстау қазақтарының алғашқы тұрғызған тұрақты 
үйлері қазақтың киіз үйіне еліктеп жасалғандық, шошала сияқты түрлері 
болған. олар тас, қамыс немесе әртүрлі бұталардан жасалатын. Бұлардың 
формасы басқа облыстардағы «шошала», «жертөле» сияқты болып келетін. 
ал, кейініректе төрт бұрышты тас үйлер де салынатын болды [4, 163 б.]. 
ақтөбе, маңғыстаудағы жертөле салушылар тереңдігі 1,5 м. жер қазып, 
қабырғаларына қамыс ұстап тас өріп, төбесін ұзын ағаш және қамыспен 
жауып, топырақпен бастыратын. төбеден жарық түсіп, түтін шығып тұру 
үшін саңылау тесік қалдырған [8, 183 б; 9, 184 б.]. ол кездерде үй салу 
негізінен Қаратау мен ақтау бойындағы суы бар жерлерге әркім өз бетімен 
орналасуына байланысты жоспарсыз жүргізілді. Жоспарлы түрде тұрақты 
мекен салу тек ауыл шаруашылығын ұжымдастыру кезінен басталады.

асылхан хамитұлы Бикенов еңбегінде жазылған деректердің маңы-
зына көз жіберсек, Қазақ жері – дала мен қала мәдениеттері тоғысқан 
қасиетті мекен. көшпелі өмір салтын ұстанған қазақтар үшін баспананың 
уақытша түрлері негізгі қолданыста болды. дегенмен, орта азияның 
жер өңдеуші отырықшы аудандарымен көршілес жатқан Қазақстанның 
оңтүстік-шығыс бөлігінде тұрақты баспана түрлері де жақсы дамыған.

көшпелі өмір салтын кешкен қазақтың материалдық мәдениетінде 
тұрақты баспаналар мен тұрғын үйлер хІх ғасырдың ортасында пайда 
бола бастады. осы кезеңде қазақ қоғамында басталған саяси-әлеуметтік 
өзгерістер, халық санының артуы, патша үкіметінің жайылымдық жерлерді 
қоныс аударған «қарашекпенділерге» таратып беруі, т.б. процестер дәстүрлі 
мал шаруашылығының аясын тарылтты. осы кезеңде батыс өңірінде де 
жылы, тұрақты тұрғын үйлер салына бастады. 

дегенмен бірте-бірте отырықшылыққа көшу барысында олар 
қыстауларындағы тұрғын үйлерде тұра бастағанымен, ұзақ уақыт бойына 
жаз немесе қыс болсын, көшпелі тұрмысқа бейімделген баспаналарды 
пайдаланды. сондықтан да тұрғын үйлердің жаңа түрлеріне көшу, 
біріншіден – тұрғын жайлардың ескі қалпы ескерілсе, екіншіден бұрынғы 
баспаналар күнделікті қолданыста жүре берген.

Өтпелі кезеңдегі қазақтың тұрғын үйлерін а.х. Бикенов екі түрге 
бөледі: 1) төбесі конус сияқты күмбезденіп, келген, дөңгеленген немесе 
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төрт бұрышты қабырғалардан тұратын баспаналар; 2) төбесі жалпақ немесе 
екі құламалы шатырдан тұратын тік бұрышты баспаналар.

көшпелі қоғамның өтпелі кезеңіндегі баспаналардың бірінші 
түріне жоғарыда көрсетілген шошаланы жатқызуға болады. алғашқы 
отырықшылардың қоныстарына жерден сәл ғана шығыңқы, киіз үй тектес 
нұсқа тән болған. Шошала (тошала) қыстық тұрғын үй хІх ғасырдың орта 
кезінде өз міндетін жоғалта бастады, дегенмен құрылыстық кешен ретінде 
өмір сүріп ас үй немесе қоймалардың қызметін атқарған.   

Жер төлелерді тік бұрышты жер үйлердің бастамасы деуге болады. 
Ұлан-байтақ Қазақстанның әр аймағында, мысалы, торғай өңірінде – 
қазба үй, ақтөбеде – жеркепе, маңғыстауда – жертөле, шығыста – жер 
үй, сыр бойы қазақтарында жеркепе деп аталды. Жартылай жертөлелер 
мен қоныстар төменгі сатыдағы халықтың өкілдеріне тән тұрақтар еді. 
Жертөлелерді салу үшін, ең алдымен, терең шұңқыр қазылып, жан-жағынан 
50-80 см биіктікте қабырғалары көтеріліп, жайпақ шатырмен төбесін 
жапқан соң топырақ тасталады. кіретін есікке сатылар орнатылады. хІх 
ғасрыдың соңында екі құламалы шатырлар орнатыла бастады. Үйдің ішіне 
түтіні түзу шығатын қазандықтары бар пештер қойылған. 

тұрғын үйге қоса екі, кейде үш жағынан ортақ шатырға негізделіп мал 
қора, сарай, қойма, т.б. шаруашылық құрылыстары жалғастырып салынды. 
осындай біртұтас кешендік құрылыс сол кезеңдегі ұзаққа созылатын қар-
лы борандардан қорғануға мүмкіндік туғызатын. сонымен қатар, мұндай 
құрылыстар барымташылар мен түз тағыларынан малды қорғайтын 
болған. Этнографиялық деректерде қазақтардың қоныс-тұрақтарының 
ерекшеліктері жайлы: «Қыстауларға тән ерекшіліктері тұрғын үйлердің 
мал қораларымен жалғасып жатқандығында еді», - деп сипаттайды [10, 40-
44 бб.].

сабан және шикі кірпіш үйлерінің жобасы бір-біріне ұқсайды. 
с.м.руденко батыстағы қазақ үйлерін былай сипаттаған: «терезелері 
кішкентай, әйнектелген, кедейлерде қарынмен жабылған. едендері топырақ 
пен саздан, ал үйдің төбесі сыланбаған. Үйлер өздерінше пештермен 
жылынады. Қабырғалары сыланып, әктелген».

көп жылдар бойына в.в. востров пен и.в. Захарова қазақтардың 
тұрақтары жөнінде типологиялық карталар жасап, оның қай өңірде 
таралғандығын көрсетті. Шымнан тұрғызылған үйлер омбы, орал, ақтөбе, 
Қостанай уездерінен табылды. Қамыстан жасалған үйлер Бөкей ордасында, 
Зайсанда, Балқаштың оңтүстік өңірінде қолданылды [10, 46-47 бб.].

ең аз тараған үйдің түрі – кірпіш тектес қабырғалары бар үйлер. 
олар Бөкей, тешер уездерінде болды. хІх ғасырда сабан араласқан кірпіш 
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үйлер кең етек ала бастады. хх ғ. басына қарай бүкіл Қазақстанға таралды. 
аулалардағы құрылыстардың төбелері жабық және ашық болып бөлінді. 

хІх-хх ғғ. қазақ баспаналарынан үш түрлі пештерді көреміз. түзу 
түтін шығатын қазандық, жан-жағынан жағылатын пеш және темір 
пештер. Қазандықтар екі қызмет атқарды: баспананы жылытты, тамақ та 
дайындалды [10, 48 б.]. 

соның өзінде мұндағы осы күнге дейін берік сақталып келе жатқан 
жақсы дәстүр киіз үйлерді жазды күні кеңінен пайдалану екені даусыз.

Қазақтың киіз үйі әлі ескірген жоқ, қайта етек алып жылдан-жылға 
көбеюде. көшкенде алып жүруге ыңғайлы әрі жайлы үй ретінде біздің 
елімізде ол кеңінен қолданылады. киіз үй өнеркәсіп, мәдениет, қоғамдық 
тамақтану саласында бара-бара қолданылуда, тіпті біздің елімізден басқа-
лар да оған көңіл аударуда.

Негізгі қарекеті мал шаруашылығымен сабақтас халқымыздың, оның 
ішінде Батыс өңірі қазақтарының байырғы тұрғындары үшін ағаш - киіз 
үйдің орны ерекше. халықтың әл-ауқатының жақсарып, талғамының 
кемелденуі ағаш үй мәдениетін жасақтауда да көрініс беруде. 

сөйтіп, Қазақстанның көптеген аудандарында ағаштан, тастардан, 
қыштан және шымнан тұрғызылатын тұрақты үйлер тарады. Қандай 
материалдан салынғанына қарай оларды «ағаш үй», «жер үй», «кірпіш үй» 
деп атады. Үйдің аумағы иесінің материалдық жағдайына және отбасы 
құрамына байланысты болды, бірақ тұтас алғанда ол үйлер көшпелі тұрмыс 
жағдайына бейімделіп салынды.

Қыстақ тұрғын үй салу процесі Батыс Қазақстан тұрғындарында жәй 
жүргізілді. маңғыстау, ақтөбе өңірлерінде бұрынғы дәстүрлі үй тұрмысы 
ұзақ сақталып баяу жаңарды. оның себептері мәдени орталықтан қашықта 
болып, жаңашылдықтың белгілері кеш жетті.  
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Аннотация
данная статья посвящена проблеме судебной власти в казахстане, 

в которой отражены результаты реформ судебной системы в период 
независимости. 
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После образования казахстана в качестве нового независимого 
государства, включение республики к глобальному правоприменительно-
му пространству, реализованные меры в рамках международных эко-
номических отношений стали предпосылкой для внесения изменений в 
судебную систему страны. Поэтому сегодня, с точки зрения современных 
тенденций, нельзя и невозможно говорить о роли и значении одной из 
ветвей государственной власти – судебной без особого внимания.

республика казахстан после провозглашения независимости и 
объявления себя самостоятельным суверенным государством реализовала 
ряд задач, направленных на совершенствование государственного ус-
тройства, улучшение жизни и благосостояния народа, модернизацию 
его правового сознания. Послания и программы Первого Президента рк  
Н.а. Назарбаева заложили основу последовательного развития государства. 
системное и устойчивое развитие национальной судебной системы во 
многом реализовано благодаря поддержке елбасы. Нурсултан Назарбаев 
изначально принял принципиальную позицию о независимости судебной 
системы. Это проявилось во всех его решениях и выступлениях по 
деятельности судов [1].

судебная власть имеет особое место в системе государственного 
управления, поскольку она вместе с законодательной и исполнительной 
властью является одним их эффективных средств регулирования 
конфликтных ситуаций в обществе. Поэтому за годы независимости 
в республике в судебную систему было внесено много изменений, 
направленных на содействие решений споров в суде, восстановление 
нарушенных прав и охраняющихся законом интересов граждан и 
юридических лиц. Поскольку судебные органы являются одними из 
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органов, составляющих конституционный строй страны, их деятельность 
регулируются конституционным законом, а все изменения в судебной 
системе не должны противоречить основному закону.

когда речь заходит о прошлом и будущем судебной системы казахстана, 
об успехах в сфере правосудия, достигнутых в республике казахстан за 
годы независимости, мы, в первую очередь, отмечаем, что за пройденный 
страной путь в казахстане сформировалась независимая судебная система, 
действующая на демократических принципах, международных юридичес-
ких нормах, что выбранная нами судебная система служит исключительно 
для каждого отдельно взятого гражданина и общества в целом.

авторитет судей и престиж судебной системы зависит не только от ор-
ганов правосудия или активности самих судей, но и правовой грамотности 
органов преследования, государственных обвинителей и частных адвокатов, 
а также самих граждан. авторитет судебной власти – явление не только 
правовое, но и общественное. если учесть тот факт, что судебная власть 
напрямую связана с последствиями деятельности каждого гражданина, с 
результатами действий (или бездействий) руководителей и должностных 
лиц, их способностью уважать и соблюдать законы, от итогов ведения 
деятельности организаций и учреждений в соответствии с законом, и что 
указанные явления исходят из общественных отношений и регулируются 
правом, то роль судебной власти в обществе становится высоким.

среди институтов политической власти судебной власти должно 
уделяться особое внимание. Но это не предполагает обладание судьями 
особых привилегий, как высокий почет и авторитет. Напротив, в государстве 
и обществе, развивающихся по принципам демократии, место и роль 
судебной власти и судей должны оцениваться по уровню соблюдения 
населением законов, обеспечения прав и свобод граждан, физических и 
юридических лиц. вместе с тем, повышению авторитета судебной власти 
способствуют: а) практика обоснованного применения судьями законов о 
языке; б) результаты объективной общественной оценки в сми; в) подбор 
и подготовка кандидатов в судьи из числа подходящих граждан, г) иные 
подобные меры организации и планирования. Поскольку действия судей 
влияют на авторитет судебной власти, а судебная власть является одной 
из ветви государственной, то осуществление правосудия, повышение 
престижа судов, совершенствование судебной системы, укрепление 
независимости судей, при этом строго соблюдая нормы закона, составляют 
главную политическую задачу сегодняшнего дня [2].

судебная система является одним из основ правового государства. 
Поэтому судебная власть должна быть обозначена в основном законе такой 
страны. республика казахстан в своей декларации о суверенитете, приня-
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той 25 октября 1990 года, разделяя государственную власть, обозначила 
судебную в качестве одной из ее ветвей. таким образом, впервые после 
провозглашения независимости 28 января 1993 года Іх сессия верховного 
совета приняла Первую конституцию независимого казахстана. 
конституция, устанавливая судебную власть, четко определила механизмы 
ее реализации, главным достижением которой явилось определение 
основных принципов состава и функции судебной власти. По конституции 
судебную систему составляют конституционный совет, верховный суд, 
высший арбитражный суд, областной суд и суды первой инстанции. 
кроме того, указом Президента республики казахстан утвержден статус 
судей, установлены независимость судей при отправлении правосудия 
и другие нормы. таким образом, конституция широко способствовала 
формированию правовой системы государства. 

еще одно наиболее важное изменение в судебной системе состоялось 
25 декабря 2000 года, когда был принят конституционный закон рк «о 
судебной системе и статусе судей республики казахстан», в рамках 
которого осуществлены реформы по реорганизации судопроизводства, 
усовершенствованию гражданско-правовых норм и судейской этики, 
финансированию судов, повышению качества правосудия с целью 
специализации судов.

За годы независимости в республике создана соответствующая 
мировым стандартам и постоянно развивающаяся судебная система. еще в 
первые годы была заложена основа новой судебной системы, утверждены 
все основные принципы отправления правосудия. укреплена независимость 
судов и статус судей, в том числе отрегулированы вопросы материально-
технического характера. Базовые нормы деятельности судов были 
отражены в реформах 1995 года, утверждены указом Президента «о судах 
и статусе судей в республике казахстан» и в тот же год образована единая 
судебная система. сама история показала, насколько жизнеспособными 
оказались результаты такого решения. спустя 20 лет казахстанскую 
модель начали применять россия и другие страны постсоветского 
пространства. Благодаря чему в систему обеспечения деятельности 
судов внесены существенные улучшения, образованы высший судебный 
совет и квалификационная коллегия юстиции. в качестве приоритетного 
направления дальнейшего совершенствования судебной системы была 
выбрана модель специализации судов. с 2004 года во всех регионах 
республики созданы специализированные межрайонные экономические, 
административные, уголовные и ювенальные суды. в результате принятых 
мер значительно улучшилось качество рассмотрения судебных дел. в 2007 
году была создана новая казахстанская модель суда присяжных заседателей, 
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а в качестве гаранта совершенствования защиты конституционных прав 
и свобод  граждан в 2008 году введен порядок ареста исключительно по 
судебным санкциям. таким образом, по сравнению с 2007 годом, количество 
лиц, находящихся в досудебном содержании, сократилось вдвое. Поэтому 
международные эксперты положительно оценили практику нашего 
государства по гуманизации правовой системы.

в результате реформ, проведенных во главе елбасы Н.а. Назарбаева, 
судопроизводство казахстана поднялось на новый качественный уровень. 
таким образом, укрепилась наиболее профессиональная, прозрачная, 
доступная и независимая судебная система, гражданам были созданы 
условия для защиты своих интересов в суде. План нации 100 шагов 
обозначил основные предпосылки государства, строго соблюдающего 
верховенство закона, каким в будущем должен стать казахстан.

Цель судебной реформы требует формирование высоко-
профессионального судейского корпуса. Правосудие должно свершаться 
исключительно профессионалами, имеющими большой жизненный опыт 
и обладающими высокими моральными принципами. в настоящее время 
корпус судей пополняется опытными специалистами, прошедшими соот-
ветствующую подготовку. главная задача судебных реформ состоит в отбо-
ре и воспитании кадров, верных своему делу. как говориться, только кадры 
способны решить большее.

в наших условиях реформа должна привести к формированию корпуса 
судей, имеющего безупречный авторитет, достойный доверия граждан. 
вместе с тем, вход в судебную систему для сильных и перспективных 
юристов не должен быть закрытым. Цель совета верховного суда должна 
обеспечить выполнение таких важных задач. в настоящее время совет 
несет полную ответственность за качественный отбор судейских кадров. 
к сожалению, несмотря на самостоятельность, данный орган не до конца 
смог раскрыть свой потенциал, отметил елбасы [3].

По конституции, республика казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы. государственная власть в республике едина, осуществляется на 
основе конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия 
между собой с использованием системы сдержек и противовесов [4, 4].

вместе с тем, конституция республики казахстан, отмечая пре-
восходящую роль судебной системы в системе государственных органов, 
определяет ее основные принципы в судоустройстве и правосудии, а также 
является гарантом независимости судей при отправлении правосудия. 
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в целом, опираясь на установленные принципы, благодаря импульсу 
построения демократического и правового государства в республике 
утвердился демократический строй. для этого, в первую очередь, 
необходимо повысить престиж судебной системы через реформирование 
всей правовой системы государства.

конечно, до сегодняшнего момента в правовой сфере казахстана 
произошли существенные изменения. во-первых, во главе Первого 
Президента рк-елбасы Н.а. Назарбаева были приняты новые идеи, 
разработан национальный план вхождения республики казахстан в 
число самых развитых стран мира – «100 конкретных шагов». 19 задач 
этого программного документа в части обеспечения верховенства 
закона направлены на развитие правовой системы. в их числе получили 
приоритетное значение меры, необходимые для трансформации судебной 
системы [5]. 

общественные отношения, изменения в экономической и политичес-
кой жизни общества – все регулируются нормами закона. Поэтому, каждый 
сознательный член общества должен соблюдать одинаково равные для всех 
нормы, регулирующие общественные отношения, а судебные органы при 
решении споров обязаны точно следовать букве закона.

елбасы Н.а. Назарбаев касательно цели судебной реформы 
обозначил основные задачи, стоящие перед судами казахстана. во-первых. 
обеспечению верховенства закона придается приоритетное значение. а при 
его решении суд играет важную роль. судья при отправлении правосудия 
должен строго руководствоваться установленными в конституции 
принципами. Но при этом он не должен опираться лишь на показатели и 
статистику. Независимость судьи основывается на строгом соблюдении 
законов и правдивости и справедливости принятых им решениях. 

суд должен быть законным и справедливым, также как и все, в 
свою очередь, равны перед законом и судом. судья – главная фигура 
судебного процесса. он напрямую встречается с людьми и решает их 
проблемы. именно судья обеспечивает верховенство закона. вместе с тем, 
судьи, в свою очередь, не должны забывать о чистоте своих рядов. Это 
значит, что судьи, стоящие на страже закона, не имеют право допускать 
правонарушение на своем участке поля, тем более быть соучастниками 
преступления. При допущении такового он обязан быть привлеченным 
к строгой ответственности. Это – нонсенс. Подобное сразу же снизит 
авторитет всей судебной власти. 

Необходимо, чтобы в судейском сообществе проводились комплексные 
мероприятия по профилактике правонарушений, особенно коррупционных. 
известно, что общество не существует без споров и конфликтов. одна из 
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конфликтующих сторон всегда не согласна с тем или иным положением. 
в этом случае роль суда при регулировании правовых конфликтов и 
коллизий становится высокой. судья при этом выступает не только в 
качестве блюстителя закона, он вместе с тем предотвращает зарождение 
конфликта в обществе, координирует взаимоотношения между людьми, 
способствует укреплению гармонии. так в казахстане охраняются права 
и законные интересы граждан республики и иностранных граждан без 
какой-либо «дискриминации по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам» [4, 8].

для повышения качества и мобильности правосудия в соответствии 
с Планом нации 100 шагов судебная система республики перешла от 
пятиступенчатой системы к трехуровневой. Повысилась в несколько раз 
роль и значение первой и апелляционной судебных инстанций. количество 
поступающих в верховный суд заявлений стало зависеть от решений 
низших судов и качества их деятельности. Предварительный анализ выдал 
обнадеживающие результаты – в целом, трехуровневая система показала 
свою эффективность. 

Но вместе с тем, фактически могут возникнуть некоторые сложности, 
которые при таковом потребуют применения неотложных мер по 
совершенствованию трехуровневой системы правосудия. во-вторых, 
задача вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира уже сегодня 
требует от нас приложения максимальных усилий. Это значит, что судебная 
система республики должна соответствовать самым лучшим стандартам 
мира. Несмотря на положительные международные рейтинги и внешние 
показатели, открытым остается еще один вопрос, это – недостаточный 
уровень народного доверия к судам и правоохранительным органам. 
об этом свидетельствуют многочисленные обращения казахстанцев в 
высшие государственные инстанции и Президенту, в которых отражены 
жалобы на заключения  судов и правоохранительных органов, недоверие 
к прозрачности и неподкупности представителей судейского корпуса и 
правоохранителей. 

Поэтому принципиально важно недопущение ошибок и 
несправедливых решений суда, вмешательства должностных лиц в процесс 
отправления правосудия. Необходимо всячески пресекать попытки подме-
ны общественной мысли с целью продавливания интересов отдельных 
лоббистских групп в суде. в противном случае, подобные факты должны 
открыто освещаться для профилактики отрицательной практики. 
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вместе с тем, судейское сообщество не должно превращаться в 
закрытые корпорации, оставаться вне поля общественной критики. в 
демократических государствах общество имеет право оценивать работу всех 
государственных институтов, в том числе и судебных органов. Поэтому в 
Плане нации была поставлена задача усилить подотчётность судей. Но это 
не означает вмешательство в их независимость. речь идет о гражданском 
обществе, чьи интересы должны учитываться [6].

судья должен быть честным, справедливым. в казахстане создается 
современная система правосудия, основывающаяся на справедливости, 
подчиняющаяся лишь закону, потому что там, где нет закона, нет ни 
свободы, ни демократии. в своем время Ш.монтескье говорил, что 
для человечества нет ничего важнее правосудия, поскольку оно еще не 
придумало более надежного средства защиты прав и законных интересов 
человека и других объектов, чем суд. Поэтому деятельность судов имеет не 
только юридическое, но и политическое значение.
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Annotation
This article describes how important it is to ensure the political stability 

of the state. After all as noted N.A. Nazarbayev our main goal until 2020 is to 
maintain harmony and stability in society. This goal can be achieved through the 
formation of the international image of Kazakhstan. After all, internal political 
stability is the basis of modernization of Kazakhstan and its formation.
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As we know, despite the political regime, the level of socio-economic 
development, the main task for all States is to ensure political stability. The 
problem of ensuring political stability in the modernization of society is 
particularly growing, as countries on this path are subjected to an increase in 
social tension and the emergence of many conflicts. President Of The Republic 
Of Kazakhstan N.а. Nazarbayev In The Message Of The President Of The 
Republic Of Kazakhstan N.A. Nazarbayev «new decade - new economic growth 
- new opportunities of Kazakhstan». Nazarbayev noted that «the main objectives 
of national security in the domestic political sphere and until 2020 remain the 
preservation of harmony and stability in society, strengthening the security of 
the country» [1]. 

The preservation of stability and security of society contributes to the 
formation of the international image of Kazakhstan, the growth of its authority 
in the international arena.

In dynamics it is necessary to consider as conditions which will be reached 
and supported as a result of creative process of stabilization of political stability, 
i.e. in case of absence in society of antagonistic, inapplicable contradictions, as a 
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certain set of purposeful and reasonable actions for creation of conditions in the 
presence of political will and resources for political stability [2].

It is worth noting that conflicts in society do not suddenly appear. There are 
always preliminary signals: to show that citizens do not approve of the current 
state of Affairs in society, any actions or decisions of the authorities, differences 
in proposals about values, loss of confidence in the policy of power, pessimistic 
assessment of the future, etc. therefore, the success of further modernization 
of Kazakhstan’s society in modern conditions is largely associated with the 
development of adequate innovative technologies to prevent destructive political 
conflicts.

World science today presents various approaches, methods and systems that 
allow to study the state of political stability. Among the main factors that ensure 
political stability, researchers are usually divided into political, legal, social, 
economic, ideological. Sometimes politicians are promising administrative, 
moral, cultural, national, psychological, etc. b. draws attention to the factors 
influencing in connection with the study.

Taking into account different approaches, we consider it possible to analyze 
this problem within the framework of the following components.

First, political stability is characterized by the democratization of the 
political life of society, the perception of a set of values on which the political 
system is based by the majority of the population. In this regard, it should be noted 
that in Kazakhstan society there is a consensus on the political system, which 
consists in the recognition of the need for ideological and political pluralism 
and democratic public administration. Thus, democratic forms of governance are 
supported by the majority of Kazakhstanis.

Secondly, political stability is characterized by the depth of reforms, 
ensuring an adequate level of socio-economic life of the country, expressed in the 
support of the population of the reforms. In this regard, we consider it appropriate 
to use the results of the assessment of anti-crisis actions of governments. For 
example, «do you approve or disapprove of the government’s actions during the 
economic crisis?» the most positive and consolidated opinion on the activities 
of the government was taken in the questionnaire of the people of Kazakhstan. 
Two-thirds (66.3%) approve of their government’s actions in the context of the 
economic crisis. «In the next few months, the economic situation in the country 
will improve, worsen or practically not change?» Kazakhstan has become the 
only country with a positive hope for the future - almost three-quarters of the 
population believe that the situation will not deteriorate at least (73.4%). Only 
16.6% show a pessimistic mood [3].

One of the determining factors in the political stability of society is the 
population’s trust in public authorities. Therefore, the issue of reducing the 
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level of citizens ‘ confidence in the government requires careful study, since 
its consequences are not the same. As mentioned above, for political stability 
in Kazakhstan it is important to ensure sustainable socio-economic growth as 
the main factor determining the trust of citizens. Therefore, at the present stage, 
the state needs to focus its efforts on solving these socio-economic problems, 
especially the poor, many of the benefits they need today were not available, 
and from socio-economic reforms they do not have the expected well-being. At 
the same time, the main task of the state is to curb the growth of inequality by 
redistributing resources in favor of the poor, which excludes the emergence of 
conflict in society. «The most important task of the coming decade is to improve 
the quality and standard of living of all citizens of Kazakhstan, strengthen social 
stability and protection» the head of state noted in his Address [1].

Third, an important indicator of political stability is the maturity of civil 
society, the quality of interaction between political parties and public organizations 
in the interests of the masses of the population, the degree of realization of the 
rights and freedoms of citizens. The insufficient level of the above-mentioned 
indicators causes sharp changes in society, political confrontation, which is 
expressed in political instability.

For example, the experience of neighboring Kyrgyzstan is thoroughly aware 
of the hope of solving its problems in legal ways and shows how social groups that 
are not happy with the transition to violent actions. In other words, most citizens 
understood that their basic need was threatened or blocked altogether. In modern 
conditions, unable to satisfy their interests, a certain part of the population fell 
into the fight against violence in their rights.

The current situation in Kyrgyzstan shows that the unresolved contradictions 
between social expectations, the needs of the population and measures to meet 
them have led to increased aggressiveness of the population, increased stress 
of irritation. After the «Tulip revolution» a new confrontation between the 
government and the opposition in Kyrgyzstan has become destructive, as K. 
President of Kyrgyzstan. The policy pursued by Bakiyev did not go beyond the 
system, which itself opposed. In the absence of effective management technology 
Bakiyev led to new conflicts in this country.

We see that the neglect of latent conflicts has led to the accumulation of 
social protest, and their violent cessation has led to new conflict situations in 
which many of the participants have been introduced. In this case, the conflict 
should be resolved on a platform that will expand the scope, even for the 
disputable parties is partially convenient, but for joint positive actions. At the 
same time, the legal regulation of conflicts expands the scope of application of 
civilized technologies of conflict prevention, will give a predictive character to 
the behavior of their subjects.
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The fourth component of the analysis of the state of political stability is 
the indicators of readiness of citizens to inefficient types of participation, protest 
actions, which are primarily openly opposed to power structures.  The results 
of the study of the «Eurasian monitor», conducted in late 2009, show that the 
majority of the population of Kazakhstan is not inclined to participate in mass 
protests: more than 60% of respondents do not allow them such a possibility. In 
some cases, about 20% of respondents took this step [4].

In other words, the majority of Kazakh citizens in solving their problems 
are not focused on ineffective protest actions and are not inclined to use illegal 
approaches, which reduces the likelihood of destabilization of society.

In the years of democratic reforms, Kazakhstan has developed technologies 
to increase the adaptive capacity of the political system and reduce social tension 
in society, which contributes to the consensus on the basic issues of political 
construction and implementation of the state structural preventive policy.

Fifthly, the achievement of political stability depends on the level of a 
culture of conflict prevention that concentrates legal and moral norms, national 
traditions relating to the conduct and behaviour of a person in a conflict situation. 
Modernization in Kazakhstan requires the formation of a civilized field, a culture 
of negotiation, the development of new approaches to the education of tolerant 
consciousness. At the same time, political institutions of socialization, primarily 
the mass media, should play their role.

Sixth, the emergence and development of the conflict depends on the specific 
individual characteristics of the country’s leader. The role of political leaders in a 
society undergoing new transformations is particularly important. In transitional 
societies, leaders are of particular importance as factors of stability and become 
their own initiators of change. In this case, the leaders themselves reflect the 
political direction, since, as a rule, they form a strategy for the development of 
society, determine the tools for its implementation. In this regard, the President 
of Kazakhstan N.A. Nazarbayev We must admit that this is the whole policy 
of Nazarbayev. Prevention and prevention of conflicts, the use of advanced 
procedures for regulating relations in society, providing additional resources 
for stability and stability as a factor in improving the international prestige and 
image of the state.

Constantly changing conditions, if necessary, facilitate rapid decision-
making based on non-standard methods. The head of state, when making 
political decisions, can adapt them to specific socio-political and economic 
conditions. Having received a specific political course for the democratization 
of Kazakhstan’s society, adequately perceiving the political truth, he seeks to 
implement the idea of sustainable modernization of the country. In addition, 
N.A. Nazarbayev proposes not only to publish the program, the idea, but also the 
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mechanism of their implementation by making political decisions and providing 
them with resources.
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ТҮРКІ ЕНИСЕЙ ЭПИТАФИЙЛЕРІНІҢ ТАРИХИ РОЛІ

Ж.Қ. Айдарбекова, 
л.Н. гумилев ат. еҰу докторанты, 

Нұр-султан қаласы

түркітану ғылымында түркі жазба ескерткіштері – тарихи тұрғыдан 
мәні зор әдеби туындылар. Бір ғалымдар түркі жазба ескерткіштерін тарихи 
жылнама немесе қысқаша шежіре (П.мелиоранский, с.кляшторный, 
а.Щербак, л.гумилев т.б.) деп түйіндесе, екіншілері – тарихи-эпостық 
жыр, батырлар жыры (Ф.корш, и.стеблева, м.Әуезов, Ә.марғұлан, 
м.Жолдасбеков т.б.) деп айтады. 

Эпитафия грек тілінен «құлпытасқа жазылған жазу және дүниеден 
өткен адамға шығарылған жоқтау («ода»)» деп аударылады. ол проза не 
поэзия үлгісінде жазылады. оның көлемі шағын болады [1, 449] деген 
анықтама беріледі.

тарихи жылнама болу үшін тарихи деректер ешбір ұйқассыз, 
әсірелеусіз, айшықтаусыз «жалаң ресми стильде» баяндалуы керек. егер 
тарихи баяндау барысында тілдік бейнелеу құралдары, эмоционалды 
сөздер мен сөз тіркестері, оқиғаны суреттеу барысында табиғат көріністерін 
суреттеу, немесе тарихи тұлғаның портретін жасау барысында бейнелеу 
сөздері, салыстырулар орын алса, онда туынды тарихи жылнама емес, 
тарихи эпостық жыр болуы тиіс.  

с.е. малов «...эпитафии – это кладбищенская поэзия» [2, 5] деп көне 
түркі туындыларын атады. мұнда батырдың (жауынгердің) шені, атағы, 
жасы, шайқастары мен олардың саны, өлтірген қарсылас-жауынгерлер 
саны және т.б. оқиғалар суреттеліп, «өмірдің қызығымен құмарымды 
толық қандырмадым» («не насладился») деген қайғыру, өкіну эмоциялары 
беріледі. 

тарихи эпос не жыр туралы сөз қозғаған а.Н. веселовский былай 
деген: «... Шынын айтқанда, батырдың ерлігін жырлаған эпостар халықтың 
қалыптасуымен қатар туып бастаған. тарихи кезеңдердің елеулі тұлғалары 
- ерлердің төңірегінде неше түрлі өлеңдер құрастырылып, солардың 
негізінде бүтін цикл жасаған» [3, 76]. олай болса, бұл эпитафийлер – әрі 
тарих, әрі тарихи тұлға, әрі – эпостық жыр (баяндау). 

көне түркі енисей эпитафийлерінің кейбіреулерінде тіптен ұйқас 
жоқ, бірақ әдеби туынды емес деп айтуға жатпайтын қағида. Профессор 
Б.кенжебаев айтқандай «...жырда өлеңдегідей өлшемнің, ұйқастың мәні 
соншалықты күшті емес. Жыр көп ретте сөз буынына, сөз ұйқасына емес, ой 
түйдегіне, ой ұйқасына қарай қиыстырылады. көп жерлері, тіпті ұйқассыз 
да келеді» [3, 104].
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д.м. Насилов енисей эпитафийлерін зерттей келе, оларды орхон жаз-
ба ескерткіштерінен әдеби тұрғыдан төмен екендігін атай отырып, енисей 
бойындағы түркілердің жазу мәдениеті мен әдеби тіл белгілі деңгейде 
болғандығын мойындауымыз керек дейді [4, 123].

көне түркі енисей эпитафийлері - 8-11 ғасырлар аралығына жатады. 
Эпитафий мәтіндерінде этнонимдер мен топонимдер көрсетілсе де, нақты 
қай саяси этникалық құрылым туралы толық дерек берілмейді. мемориал-
дық жазбалардың басым көпшілігі алтай, хакасия, тува өңірлеріндегі 
енисей қырғыздарымен байланысты. көне түркі енисей эпитафияларын 
алғаш зерттеген ғалымдар и.р.аспелин, в.в.радлов, с.е.малов  
болды. кейін енисей рунологиясының зерттелуіне үлес қосқан ғалымдар 
с.в. киселёв, и.а. Батманов, а.Ч.кунаа, л.р.кызласов, Э.р.рыгдылон, 
З.Б.Чадамба, а.м. Щербак, с.г.кляшторный, д.м.Насилов,в.я.Бутанаев, 
д.д.васильев, и.в. кормушин.

Бүгінгі күнде жалпы саны 158-ден асатын көне түркі енисей 
эпитафийлері бар. олардың 60 пайызға жуығы тува дерінде табылған. Бұл 
эпитафийлердің барлығын да біріктіретін басты қағида - тарихи эпостық 
жыр сарынында жазылуы. 

көне түркі енисей жазба ескерткішінен мысал келтірейік. «(1) qujda 
qunčujїm-a äsizim-ä ajїta özdä oγlїm äsizim-ä adїrїltїm-a ajїta (2) jüz qadašїm 
ujarїn üčün jüz ärin älig öküzin tikdi (3) kök täŋridä kün aj äsiz ärmiš ajїta 
äsizim-ä  adїrїltїm-a (4)qanїm elim-ä äsizim-ä ajїta […]qanїm elim-ä äsiz ajїt-a 
adїrїltїm… - (1) о, мои супруги в женских покоях, - как жаль мне, как грустно! 
мои родные сыновья, - как жаль мне, я отделился (от вас), как грустно! (2) 
Благодаря благородству ста мужей, моих сородичей, с помощью ста мужей 
и пятидесяти волов водрузили (этот памятник) в синем небе – жаль! – были 
солнце и луна. как грустно, как жаль мне – я отделился (от вас)! (4) о, мой 
хан, моё государство – как жаль мне, горе! … мой хан, моё государство – 
жаль, грустно! – я отделился (от вас)» (е-10) [5, 228].
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сурет – 1. көне түркі енисей ескерткішінің бірі - Саргал-аксы (Е-60) 
қабіртасы. Жазуы.

сурет – 2. көне түркі енисей ескерткішінің ішіндегі ең үлкені әрі 
руникалық жазуы толығымен сақталған - көжээлиг-хову (е-45) 

қабіртасы.

Жоғарыда келтірілген бір мысалда қаратпа сөз бен одағай да 
(«qunčujїm-a», «elim-ä», «qanїm» - «о, жұбайым менің», «о, елім менің», 
«о, ханым менің!»), эмоционалды реңкі бар сөздер мен сөз тіркестері 
де («äsizim-ä», «äsiz» - «өкініштісін-ай!», «өкінішті!..»), қайғыру мәңді 
етістіктің әр сөйлем сайын қайталануы, перифраз да («adїrїltїm-a ajїta», 
«adїrїltїm-a», «ajїt-a adїrїltїm…» - «айырылдым, ажырап кетім»), эпитет («jüz 
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qadašїm ujarїn üčün» - «жүз асыл (игі) жауынгердің арқасында»), табиғатты 
суреттеу («kök täŋridä kün aj äsiz ärmiš ajїta äsizim-ä  adїrїltїm-a» - «көк 
аспанда күн мен ай болды, өкінішті-ай!...айрылдым бәрінен») образдары – 
мұның барлығы  әдеби көркемдік құралдардың қолдануы арқылы жазылған 
мәтін. тарихи жылнама (дерек) қағидасы сақталмаған! Бұл оның сонау 
8-ғасырда өмір сүрген көне түркі енисей қырғыздарының әдеби туындысы, 
жоқтауы, тарихи-эпостық жыр үлгісіндегі шығармасы екендігінің дәлелі. 

Әр көркемдік бейнелеу құралына жеке тоқталатын болсақ. ең молынан 
кездесетін поэтикалық және стилистикалық ұғымы бар, экспрессивті 
айқындаушы сөз - эпитет. мысалы:

кейіпкердің (жауынгердің) бойындағы барлық жақсы қасиеттерді 1. 
көрсету мақсатында бейнелеу сөздері қолданылады. мысалы, «alp» - алып 
(отважный),  «küč» - күшті (сильный), «qatїg» -қатты, берік  (твёрдый),  
«täŋri el törümišim» - тәңірден жаратылған (рождённый богохранимым 
государством), «їnal» - абзал (благородный), «buŋsїz» - мұңсыз, қайғысыз  
(беспечальный), «bögü, bilgä» - білгір, дана (мудрый), «alp» - абыройлы 
(доблестный), «kütlüg» - атақты, әйгілі (знаменитый), «ujar» - мықты 
(могучий) т.б.

автордың (баяндаушының) адресаттың ролін, қатынасын көрсету 2. 
мақсатында қолданылатын тілдік көркемдік бейнелер. мысалы, әйелін-
жұбайын сипаттауда «сүйіктім» дегенді -  «til ara»,  «нәзігім» дегенді - 
«sezil», «қарапайымым» дегенді - «qabaj» деген сөздермен беруі. «Ұлдарын» 
сипаттау барысында (қайтыс болған әкесі атынан жазылған қабіртаста)  
«шебер» дегенді - «uz» сөзі, «қанымыз бір, қандаспыз» деген ұғымды - 
«özdä» сөзін қолдану арқылы мағыналық реңкті беру тәсілі қолданылады.

космогониялық сөздердің кең қолданылуы. мысалы, «аспан, көк» 3. 
- «kök» (небо), «jer» - «жер» (земля), «qara jer» - «қара жер» (черная земля), 
«мәңгі» - «bäŋkü» (вечный), «їduq» - «қасиетті» (священная), «kün» - «күн» 
(солнце), «aj» - ай (луна) т.б.

Жауынгерлік атақтар мен ел шеңдері. мысалы, «täŋri elimkä» - 4. 
«тәңірден жаралған ел», «тәңір-ел» (правитель-государство), «ärdämin 
adagly» - жауынгерлік ерлігі (воинская  доблесть), «är ärdamimdä» - «менің 
жауынгерлік жігерім (ерлігім)» (моя воинская доблесть), «bilgä tutuq» 
- «білгір түтүк», «дана түтік» (мудрый тутук), «alp tutuq» - «қаһарман 
түтүк» (отважный тутук), «töläs alp tutuq išiŋä» - «барлық алып түтүктердің 
ішіндегісі» (лучший из правителей (тутуков), «är bäŋküsi» - «жауынгер 
ескерткіш», «ер ескерткіші» (вечный памятник воину) т.б.

Жауынгер тұлпарына байланысты теңеу-метафоралар. мысалы, 5. 
«ašnuqї» - «жүйрік жылқы» (быстрый конь), «tamqa at» - «ені бар ат» 
(клейменый), егер «altun» - «алтын» болса, «altunlig» - «алтынмен 
әшекейленген» украшенный золотом, «känč» - «жас» (молодые) т.б.
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антитезы. «jabї zїγ bädük qїltїm» - бейшараны (жебірді) адам 6. 
(мықты) қылдым (ничтожных сделал великими, великие и малые 
(подданные); «örüŋüm qaram» - «бар жинағаным, мүлгім» (моё светлое и 
тёмное (имущество)); «antlїg adašїm-a» - «ант еткен достарым» (друзья, 
связанные клятвой), «antsizda äbgü äšim-ä» - «анттаспаған достарым» 
(товарищи, не связанные клятвой) 

Параллелизм – «kök täŋridä äsiz kün aj ärmiš jaγїz järdä äsiz el qan 7. 
ärmiš» - «көк тәңірдегі күн мен айдан айырылдым, өкінішті!...қара жерде 
ханым мен елімнен айырылдым...өкінішті!..» (в голубом небе, жаль, были 
солнце и луна, на бурой земле, жаль, были государство и хан). 

Эвфемизмдердің қолданылуы. мысалы, қайтыс болдым, я өлдім 8. 
демей, орнына «azїšdїm» яғни «бұл өмірді көруден, естуден қалдым» (я 
перестал видеть и слышать вас), «adїrїltїm» - айырылдым (сендерден), 
ажыратылдым (бұл дүниеден) (разлучился, расстался, отделился), «kök 
täŋridä küngä azїdїm» - «көк тәңірдегі күнді көруден  айырылдым» (я 
перестал видеть солнце), «bökmädїm» - «өмірдің қызығына тоймадым» (не 
насладился, не насытился этим миром). 

Өлімді, қан төгісті жұмсартып, бейнелеп, әсірелер жеткізу. 9. 
мысалы: «abda gäjik atmaq nä ärgäj» - «кербұғыны енді кім атып, аулайды!» 
(на облавной охоте стрелять ланей, кто будет!); «qanta är sanmaq nä ärgäj» 
- «ханның жауынгерлерін кім енді санайды!?..» (у хана считать мужей кто 
будет!);  «buŋum bu ärmiš» - «менің бар мұңым осы» (печалью моей стало 
вот это). 

түркі енисей эпитафийлерінің жанрлық сипатын айқындау үшін 
қарастырылған 56 эпитафия қарастырылды. соның тек е-104 (означеноое 
ІІ), е-37 (тесь), е-61 (Шаньчи І), е-54 (оттук-даш), е-100 (Баян-кол)
эпитафияларында тілдің көркемдік әдеби тәсілдеріне мысал келтірілмеді. 
оның себебі, мәтіндер бүгінгі күнге дейін сақталған, әр қабіртаста тек 
1-10 аралығындағы сөз біркелкі емес, әр жерде ғана мүжіліп, сақталған. 
Қалған 51 эпитафийде тарихи-эпостық жыр не әдеби туынды екендігін 
дәлелдейтін мысалдар көп. олар: е-25 (означенное І), е-48 (абакан), е-27 
(оя), е-29 (алтын-кель ІІ), е-28 (алтын-кель І), е-30 (уйбат І), е-31 (уйбат 
ІІ), е-32 (уйбат ІІІ), е-98 (уйбат ҮІ), е-40 (ташеба), е-120 (тугутюп), е-21 
(Чаа-холь Іх), е-65 (кара-Булун І) и е-65/пл (кара-Булун І/пл), е-66 (кара-
Булун ІІ), е-96 (хемчик-Бом ІІ), е-152 (Шаньчи ІІІ), е-22 (Чаа-холь х), е-23 
(Чаа-холь хІ), е-17 (Чаа-холь Ү), е-92 (демир-суг), е-1 (уюк-тарлак), 
е-42 (Бай-Булун І), е-49 (Бай-Булун ІІ), е-52 (Элегест ІІ), е-70 (Элиегест 
ІҮ или ир-холь), е-12 (алдыы-Бель), е-14 (Чаа-холь ІІ), е-19 (Чаа-холь 
ҮІІ), е-20 (Чаа-холь ҮІІІ), е-3 (уюк-туран), е-43 (кызыл-Чираа І), е-68 
(Эль-Бажы), е-6 (Барык-ІІ), е-7 (Барык-ІІІ), е-5 (Барык-І), е-8 (Барык-ІҮ), 
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е-45 (кежээлиг-хову), е-44 (кызыл-Чираа ІІ), е-46 (телээ), е-55, е-10 
(Элегест-І), е-59 (хербис-Баары), е-147 (Ээрбек І), е-149 (Ээрбек ІІ), е-2 
(уюк-аржан), е-51, е-109 (уюк-оорзак ІІ), е-110 (уюк-оорзак ІІІ), е-11 
(Бегре), \е-50, е-53 (Элегест ІІІ). 

Қорыта айтқанда, түркі энисей эпитафийлері – 8-11 ғасырларды 
қамтыған түркі халықтарының бай тарихи-әдеби мұрасы. тарихи деп 
атауымыздың басты себебі, ескерткіштердегі бейнелер шынайы тарихи 
тұлғалар, өмірде болған, сол кездің атақты батырлары, ал әдеби деп 
атауымыздың басты себебі – сол тарихи тұлғалар жай тарихи дерек ретінде 
баяндалмаған, әдеби көркемдеуіш құралдар арқылы суреттелген. Бұл 
дегеніміз сол уақыттағы халықтың жазу өнері мен шынайы болмысты 
келешек ұрпаққа жеткізудің өзіндік дәстүрінің болғандығының кепілі. 
Эпитафийлердегі жоқтау жанры мен жауынгерлер ерлігін мадақтау 
үлгісі – кейінгі қазақ әдебиетіндегі батырлық жырлар мен эпостар дәстүр 
жалғастығы болып табылады. Бұл туындыларды - тарих та пайдаланып, 
мойындайды, әдебиет те рухани азық ретінде пайдаланады.

Әдебиеттер тізімі:
1. «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – 

алматы «Қазақ энциклопедиясы», Бас редакциясы, 1998 ж, X том. 
2. с.е. малов. енисейская письменность тюрков. тексты и переводы. 

// м.-л.: 1952, 114 с.
3. Жолдасбеков м. асыл арналар. І том. Зерттеулер. мақалалар. – 

астана: күлтегін, 2012. – 344 бет
4. Насилов д.м. критика и библиография// вопросы языкознании. 

раН. 2000 г. с 122-126
5. кормушин и.в. тюркские енисейские эпитафии. тексты и 

исследования. москва: «Наука» - 1997 г. 304 стр.



74

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

удк: 316.485: 316.454. 5
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Аннотация
в статье проанализирован историографический обзор изучения 

вопроса межнациональных отношений. хронологические рамки изучения 
данной проблемы охватывают со второй мировой войны, и заканчиваются 
исследованием литературы последних лет издания. данный вопрос изучен 
на основе изучения как западной, так и советской литературы. 

Ключевые слова: историография, национальные меньшинства, 
депортация, проблема, история, анализ.

Проблема национальных меньшинств первоначально стала научным 
образом изучаться в зарубежной политологии и социологии [1]. На фоне 
темы сталинских репрессий в целом и, в особенности, исправительно-
трудовой системы проблематика принудительных миграций на Западе до 
известной степени ушла в тень. 

Более или менее интенсивно разработка этой темы продолжается 
и в Фрг и сШа. Немецкие историки изучали депортации поволжских 
немцев (м.гилберт, д.дальман) [2, с.148], а также историю «кулацкой 
ссылки» (с.мерль) [3, с.277]. высоким уровнем критической проработки 
самых разнообразных и разношерстных источников отличаются статьи 
американских ученых, в частности м.гелба [4, с.389] (о депортациях 
корейцев, финнов и других национальных меньшинств) и П.холквиста 
[5, с.26] (о депортационной политике царской россии в годы Первой 

ТАРИХНАМА, ДЕРЕКТАНУ, ТАРИХИ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, МЕТОДЫ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



75

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019

мировой войны и годы советской власти). Большой заслугой этого автора 
является показ той преемственности, которая четко прослеживается между 
депортационной политикой россии дореволюционной. депортациям, 
а точнее, депортированным большое внимание уделено в монографии 
м.П. Полян [6] о тюремной системе ссср. рассмотрение депортации 
чеченцев, ингушей и крымских татар в самом общем и широком контексте 
этнических чисток в европе в XX веке, как это сделали Н.Наймарк и 
т.мартин [7] (причем с привлечением и введением в научный оборот и 
значительного эмпирического материала из российских архивов), также 
дало новую и интересную перспективу.

уже в 1960 году, то есть спустя всего три года после начала процесса 
реабилитации «наказанных» этносов, в сШа вышла книга роберта 
конквеста «советские депортации народов» [8, с.204]. Несмотря на 
эту скудность источников, р.конквест сумел дать первый и к тому же 
весьма реалистичный набросок хронологии и статистики депортаций 
«наказанных народов», и даже частичный и несколько более условный 
набросок статистики смертности в ходе их осуществления. он же сделал 
и напрашивавшийся обобщающий вывод о том, что привилегированными 
народами, в наибольшей степени «выигравшими» от депортаций, стали 
грузины и осетины на кавказе, и украинцы в крыму. р.конквест построил 
и первую (весьма условную и даже не совсем точную) карту депортаций 
«наказанных народов» в ссср. 

в 1972 году вышло первое издание «атласа русской истории» мартина 
гильберта [9], где была представлена и карта обобщенных направлений 
этнических депортаций в ссср (более точная, чем у р.конквеста, но все 
еще весьма приблизительная).

в работах исследователей 20-х годов XX в. не получила должного 
освещения специфика национальных меньшинств в туркестанской 
республике [10]. Это было связано со слабой изученностью документов 
того времени, а также недоступностью информации.

Первый этап истории изучения проблемы (1920 – первая половина 
1930-х гг.) проходил параллельно с ликвидацией политического неравенства 
национальных меньшинств и с практикой национально-государственного 
строительства. в этот период происходило становление историографии, 
поднимались теоретические аспекты проблемы, формировалась источ-
никовая база исследований, анализировались проблемы социально-эконо-
мического и культурного развития национальных районов и республик 
во взаимосвязи с вопросами преодоления экономического неравенства 
национальных меньшинств. уникальность исследований 1920-х гг. по 
национальной проблематике заключалась в наличии и сосуществовании 



76

№ 2, 2019    мемлекет тарихы    история государства

в исторической науке различных направлений, разных точек зрения на 
ключевые вопросы будущего национально-государственного строительства 
и решения национального вопроса. авторами работ в основном были 
представители советского руководства - те, кто непосредственно участвовал 
в процессе национально-государственного строительства и создания 
национального образования [11]. 

второй этап охватывает довольно большой отрезок времени - конец 
1930-х – первую половину 1980-х годов. как известно, во второй половине 
1930-х гг. был сделан вывод о решенности национального вопроса в 
нашей стране, и в его рамках проблемы национальных меньшинств. Это, 
прежде всего, труды Б.морозова, к.Житова, и.муминова, м.додонова, 
в.Непомнина [12]. При наличии обширного материала и весьма интересных 
теоретических положений в трудах этих авторов национальные отношения 
характеризуются в общем как безпроблемные, хотя на самом деле, в ходе 
исследования истории национальных меньшинств были раскрыты ряд 
проблем в национальных, культурных, экономических и политических 
отношениях. 

считалось, что за два первых десятилетия советской власти было 
достигнуто фактическое политическое и экономическое равенство всех 
национальностей страны. Поэтому с этого времени и вплоть до периода 
перестройки историческая научная литература по проблемам национальных 
меньшинств выходила крайне редко. термин «национальное меньшинство», 
за редким исключением, практически не употреблялся. в эти годы приоритет 
в изучении национальных меньшинств оставался за этнологами, которые 
чаще в рамках исследования этнических и этнокультурных процессов 
обращались к региональным аспектам в своих исследованиях [13].

Начиная с 80-х гг. XX столетия изучение проблем национальной 
политики вступило в новый этап, связанный с провозглашением 
окончательного решения национального вопроса, формированием новой 
исторической общности - советского народа и т.д. однако, утверждаемая 
в решениях съездов кПсс, пленумов ее Цк концепция «торжества 
национальной политики» не позволяла выйти за твердо установленные 
рамки. Закоснелая методология вынуждала ученых игнорировать целые 
пласты архивных документов, противоречащих советской концепции по 
национальному вопросу. между тем за пределами бывшего ссср уже 
давно существовала и действовала альтернативная школа историков, 
специализирующихся по советскому востоку [14].

Этнические депортации военного времени в ссср он рассматривал 
как естественное продолжение колониальной политики царской россии, 
облегченное компактной конфигурацией и «сухопутностью» российской 



77

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019

империи. основывался он при этом на чрезвычайно скудных источниках — 
советском официозе (включая упомянутые сравнения административных 
карт и энциклопедий, переписи 1926, 1939 и 1959 гг.).

особого упоминания заслуживает вышедшая в 1978–1979 гг. (сначала 
на русском, а затем и на английском языках) книга а.Некрича «Наказанные 
народы» [15, C.170], написанная еще в первой половине 1970-х гг., когда 
автор жил в ссср. впервые этнические депортации в ссср рассматривались 
здесь как целостная и малоизученная научная проблема. отдельные главы 
посвящены депортациям из крыма, калмыкии и северного кавказа, 
пребыванию «наказанных народов в статусе «спецпоселенцев» и процессу 
их возвращения (или невозвращения) на покинутые земли. 

Фактографической основой для а.Некрича послужили немного-
численные советские и зарубежные публикации по истории второй 
мировой войны (напомним, что архивы в те годы были наглухо закрыты 
даже для большинства историков-партийцев), а также работы по истории 
партийного строительства в национальных окраинах ссср в годы войны и 
в послевоенное время, подчас содержавшие «крупицы» сведений, ценных 
для проблематики «наказанных народов» («депортированных народов»), 
а также устные свидетельства представителей самих репрессированных 
народов. 

в то же время сводных работ, охватывающих весь диапазон при-
нудительных миграций, ни в россии, ни на Западе до сих пор не было, 
как не было и аналитических публикаций, специально посвященных их 
историческому аспекту. однако сегодня отмечается настоятельная научная 
потребность в выявлении определенно стоящей за всеми фактами и событиями 
логики, в поиске общих, и в том числе географических, закономерностей. 
Но во всех этих работах даётся описание депортированных народов ссср, 
но нет сведений о депортациях на территорию узбекистана. 

Перестройка дала толчок к изучению национальных отношений и 
национальной политики в советский период и советского национально-
государственного строительства в целом. кроме того, для исследователей 
национальной политики стали более доступными архивные источники. 

анализ существующей советской литературы показывает, что 
относящиеся сюда работы, посвящались первоначально проблеме защиты 
прав национальных меньшинств. Начиная с 60-70 годов хх столетия, 
предпринимаются попытки рассмотрения национальных меньшинств 
в широком, глобальном плане с целью выявления их специфической 
сущности. в эти годы рядом авторов были созданы труды, в которых 
национальные меньшинства стали рассматриваться как вид этнической 
общности [16].
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в годы независимости перед историками узбекистана встала задача 
по разработке изучения демографических процессов в исторических 
трудах. общей чертой исследований по истории населения на данном этапе 
было рассмотрение динамики его численности, почти исключительно 
в связи с социальными процессами и сформировавшимся положением в 
экономике, без обращения к сфере демографических процессов и анализа 
ее внутренних изменений.
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ 1917-1924 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ТАРИХЫНАН

Ғ.М. Қарасаев, 
Қр БҒм Ғк мемлекет

тарихы институты бөлімінің 
жетекшісі, т.ғ.д, профессор

Аннотация
мақалада нақты мұрағат және тарихи деректер негізінде хх ғасырдың 

басындағы алаш қозғалысының қазақ халқының еркіндігін алу жолындағы 
саяси қызметіне талдау жасалынған. соның ішінде 1917-1927 жылдар 
арасындағы ресейдегі орын алған ақпан және қазан төңкерістері, азамат 
соғысы мерзіміндегі алаш жетекшілерінің болашақ ресей Федерациясы 
құрамындағы Қазақ автономиясын құру жолындағы қызметі баяндалған.  

алаш қозғалысы мен ленин бастаған большевиктер партиясымен 
арадағы келіссөздерінің сол мерзімде қажетті болғандығы көрсетілген. 
алаштықтардың өздерінің алдарына қойған мақсаттарына жетудегі 
кеңес өкіметін мойындауы, Қазақ автономиялы кеңестік социалистік 
республикасын негіздеп, оның территориясын айқындаудағы қызметтеріне 
баға берілген.   

Кілт сөздер: алаш қозғалысы, алаш бағдарламасы, алаш қайраткерле-
рі, алаш жетекшісі Ә.Бөкейханов, уақытша үкімет, колчак билігі, азамат 
соғысы, Большевиктер билігі, Ұлт саясаты, Қазақ автономиясы, кеңестік 
Қазақ республикасы.

алаш қозғалысының осы уақыттағы қызметін мөлшермен бірнеше 
кезеңге бөлуге болады. олар атап айтқанда: 

1.1917 жылдың соңынан 1918 жылдың сәуір айын қамтыған уақыт. Бұл 
кезең ленин негізін қалаған кеңес өкіметі басшыларының алаш қозғалысы 
жетекшілерімен, олардың бағдарламасымен танысуы, өзара байланыстың 
басталуымен ерекшеленеді;

2. 1918 жылдың ортасынан 1919 жылдың ортасына дейінгі аралық. Бұл 
уақыт алаш жетекшілерінің азамат соғысы мерзіміндегі кеңес өкіметіне 
қарсы күштермен бірлесіп, қарулы күреске араласуы мерзімі;

3. 1919 жылдың қараша айынан 1924 жылдың басына дейінгі уақыт. 
азамат соғысында жеңіске жете бастаған кеңес өкіметі тарапынан еліне 
бостандық, теңдік әперу жолындағы күресі барынша қарама-қайшылыққа 
ұласқан, саяси қызметі тығырыққа тірелген алаш жетекшілеріне кешірім 
беріліп, олардың кеңестік билікті мойындаған уақыты. 
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осы соңғы аралықта алаш қозғалысы мүшелері мен кеңестік 
саясатты қолдап, іске асырушы қазақ революционерлерінің бірлескен 
істері Қазақ автономиясын құру және нығайту, ондағы саяси, әлеуметтік, 
экономикалық, мәдени шараларға араласуға жұмылдырылды. соның ішін-
де Қазақ автономиялы кеңестік республикасының тарихи территориясын 
айқындап, бекітуде өлшеусіз жұмыстар атқарылды. олардың бұл қызметтері 
в.и. ленин бастаған орталық кеңестік биліктен өзіндік дәрежеде қолдау 
тапты. 

республикадағы сауатсыздықты жою жолында жүйелі де жоспарлы 
жұмыстар атқарылды. алаш қозғалысының жетекшілері білім, ғылымды 
негіздеуге белсене араласты. 

елдегі 20 жылдардың басындағы ауа райының қолайсыздығынан 
және бірінші дүниежүзілік соғыс, қарулы төңкерістер мен азаматтық 
тартыс нәтижесінде болған аштықтың алдын алып, зардаптарын жоюда 
алаш жетекшілері орталық, республикалық, жергілікті кеңес өкіметі 
орындарымен бірлесе жұмыстар атқарды. 

1914 жылдан бастап жүргізілген дүниежүзілік және азамат 
соғыстарынан барынша қирап, дағдарысқа ұшыраған шаруашылықты 
қалпына келтіру, одан ары дамыту мақсатындағы бүкіл ресеймен бірге 
Қазақстандағы жаңа экономикалық саясаттың іске асырылуына, оның 
мақсаттарына жетуде алаш қозғалысы мүшелері айтарлықтай қызметтер 
атқарды

яғни, осы тұрғыдан алғанда Қазақстандағы хІх ғасырдың соңы–
хх ғасырдың тууынан бастау алып, 20 жылдарының ортасына дейінгі 
мерзіміндегі халқымыздың болашақ дамуының жолын айқындаудағы ұлт 
зиялыларының кеңестік ресей басшылығымен бірге атқарған істері отан 
тарихындағы өзіндік орны бар беттер екендігі белгілі. 

кейін «алаш қозғалысы» деген атауға ие болған осы саяси ұйымды 
негіздеуші алғашқы ұлттық қайраткерлердің (Ә.Бөкейханов, а.Байтұрсы-
нов, м.дулатов, м.тынышбаев, р.мәрсеков, м.Жұмабаев, Ж.аймауытов, 
Ә.ермеков, т.б.) ғылыми-көпшілік шығармалары, зерттеулері мен 
сөздерінде ғасырлар бойы ата мекенінде отарланудан жапа шеккен қазақ 
халқына бостандық, теңдік, еркіндік әперу, мәдениетке, білім, ғылымға 
жеткізу арқылы олардың дамуы мен өркендеуін қамтамасыз ету мақсат 
етіп қойылды. осы жолдағы насихаттық және ұйымдастырушылық іс-
қимылдары ұлтының бірлігі, жерінің тұтастығын шындыққа айналдыруға 
арналды. «олар өз қызметінің басты мұраты,-деп жазады Н.Ә. Назарбаев,-
қазақ халқының ұлттық төлтумалығын сақтау, сонымен бірге оның тарихи 
өткенін қалпына келтіріп, ұлттық санасын шыңдау деп санаған» [1].
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ал олардың осы жоспарлары «алаш» партиясының негізгі 
бағдарламасында бекітілді. Негізінен алғанда «алаш партиясының іс-
қимылдары қазақ жұртына большевиктер ұсынған кеңестік жағдайдағы 
ұлттар арасындағы қатынасты айқындайтын бағдарламамен қатар өмірге 
келген  халқымыздың болашақ өркендеу жолының жоспары болатын. 
онда:

І. мемлекеттік қалпы. мұнда ресейдің демократиялық, федеративтік 
республика болып құрылуын қарастырады;

ІІ. Жергілікті бостандық. Қазақ жүрген облыстардың  бәрі байланып, 
өз тізгіні өзінде болып, ресей Федерациясының  бір ағзасы болу. реті келсе, 
қазақ автономиясы  сыбайлас жұрттармен  әзірге бірлес болу, реті келсе 
бірден-ақ  өз алдына жеке болу;

ІІІ. Негізгі құқық. россия республикасында  дінге, қанға қарамай, 
еркек-әйел  демей адам баласы тең болу.  Жиналыс жасауға,  қауым ашуға, 
жария сөйлеуге, газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік;

ІҮ. дін ісі. дін ісі мемлекет ісінен бөлек болады. дін біткенге тең 
құқық. дін жоюға ерік. кіру-шығу жағына бостандық;

Іх.Ғылым-білім үйрету. оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық 
және ақысыз болады. Жұртқа жалпы оқу жайылуы. Бастауыш мектептерде 
ана тілінде оқуы; қазақ өз тілінде орта мектеп, университет ашуы, оқу жолы 
өз алдына автономия түрінде болуы; ... мұғалімдер, профессорлар өзара 
сайлаумен қойылуы, ел ішінде кітапханалар ашылуы керек;

х. Жер мәселесі. төтенше жиналыс негізгі заң жасағанда жер сыбағасы 
алдымен жергілікті жұртқа берілсін деуі; қазақ жер сыбағасын отырған 
жерлерден алып орналасқанша, қазақ жеріне ауған мұжық келмеуі, бұрын 
алынған жерлердің мұжық отырмағандары қазаққа қайтуы; қазаққа тиетін 
жер сыбағасын жергілікті комитеттер кесуі...» [2, 213-214-215-216-218-
219], - деп көрсетілді.

ал кеңес өкіметінің ұлттық саясатының негізгі принциптері Қазан 
төңкерісі іске асырылғаннан  кейінгі 1917  жылдың 2 (15)  қарашасындағы 
в.и. ленин қол қойған «ресей халықтарының декларациясында» 
жарияланды. «... декларация ресейдің барлық халықтарының теңдігі мен 
тәуелсіздігін, олардың бөлініп шығып, жеке мемлекеттерін құруға дейінгі 
құқықтарын жариялады» [3]. 

лениндік осы декларацияда: 
«1.ресей халықтарының теңдігі мен тәуелсіздігі.
2. ресей халықтарының дербес мемлекеттіктерін жариялауға дейінгі 

жеке еркіндігі құқығы.
3. Барлық және әр бағыттағы ұлттық және ұлттық-діни артықшылықтары 

мен шектеулерін жою.
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4. ресей территориясын мекендеуші саны аз ұлттар мен этникалық 
топтардың  еркін дамуына кепілдік берілетіндігі»[4, 39-41] жарияланған.

Бұл декларация жеңіске жеткен большевиктер партиясының көпұлт-
тық ресейдегі ұлтаралық қатынасты реттеу бағытындағы атқарылатын 
қызметінің жоспарына айналды. осы жоспар талаптарына орай в.и. ле-
ниннің басшылығымен бұрынғы империя құрамына күшпен енгізілген 
көптеген ұлттар өздерінің еркіндіктерін ала бастады. 

міне осылай, ресейдегі бұрынғы қаналған көптеген халықтардың 
бостандығы мен теңдігін тануы лениннің кезінде іске асыру қолға алынды. 
ал мұның өзі сол мерзімдегі мемлекеттің көп ұлтты тұрғындарының 
революция көсеміне, большевиктердің ұлт саясатына деген сенімін 
арттырды. 

Пролетарлық революция жеңіске жеткен мерзімдегі в.и.ленин 
негізін қалаған «ресей мен шығыстың барлық мұсылмандарына арналған 
үндеуі» де большевиктер партиясының негізгі мақсаты әр дінді көп ұлтты 
халықтарының сенімі, еркіндігі, салт-дәстүрлерінің өркендеуіне кепілдік 
беретін құжат ретінде қабылданды. онда: «ресейдің билеушілері және 
қанаушылары мешіттері мен сиыну орындарын қиратқан, сенімдері және 
салттарын аяққа басқан ресейдің мұсылмандары, еділ жағалауы мен 
Қырым татарлары, қырғыздар мен сарттар, Закавказьяның түріктері мен 
татарлары, кавказдың шешендері мен тау халықтары!

Қазірден бастап сіздердің сенімдеріңіз бен салттарыңыз, сіздердің 
ұлттық және мәдени орындарыңыз еркін, сонымен бірге қол сұғылмайтын 
болып жарияланады. Өздеріңіздің ұлттық өмірлеріңізді еркін және 
тоқтаусыз іске асырыңыздар. Бұған сіздердің құқықтарыңыз бар. ресейдің 
барлық халықтарының құқықтары сияқты сіздердің құқықтарыңыз 
революцияның барлық күші және органдары арқылы қорғалады», [4, 113-
115] - деп көрсетілді.

егер де мақсаттары, мазмұндарын салыстыратын болса, қазақ 
халқының нақты бостандыққа, еркіндікке ие болуын армандаған алаш 
жетекшілерінің бағдарламасы мен лениндік ұлт саясатының негізгі 
мазмұндары үндес екендігі айқындалады. екеуінде де бір мемлекеттің 
ішіндегі ұлттардың теңдігі, экономикалық, мәдени, ұлттық дамуы, діни 
сенімдерінің еркіндігі, т.б. көрсетілген. оларда егер қажет болған жағдайда  
ұлттардың толық тәуелсіз жеке мемлекет негіздеуге дейінгі еркіндігі 
қарастырылған. «алаш бағдарламасының,-деп көрсетеді осы тұрғыда 
мұстафа Шоқай,- кейбір баптары социал-демократтардың бағдарла-
масымен ұп-ұқсас. ...«алаш партиясының социализммен ешқандай ортақ-
тастығы жоқ еді», - деп жазған Заки валиди жалған айтады» [5].
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алайда екі бағдарламаның да соңғы талаптарының орындалуы 
іске асырылмады. оның өзіндік себебі бар болғандығы  белгілі. Өйткені 
ресей империясы құрамында ғасырлар бойы отарлықта болған көптеген 
халықтардың, соның ішінде қазақтардың дербес мемлекет болуы үшін 
ең алдымен заманның талабына сай дамыған экономикасы болуы керек 
екендігі айқын. ел тұрғындарының уақыт сұранысына орай білімі, 
техникалық, т.б. саладағы кадрлары, халықтың жоғары әлеуметтік, мәдени 
дамуы, т.б. қамтамасыз етілуі қажет екендігі сөзсіз. егер олай болмағанда 
мұндай халықтың бәсекеге негізделген әлемде басқа мемлекеттерге 
қайтадан саяси, экономикалық кіріптарлыққа түсуі әбден мүмкін еді. Бұған 
Қазақстанның хҮІІІ ғасырдың басындағы саяси, экономикалық жағдайы, 
осының негізіндегі отарлыққа айналуы әбден дәлел бола алады. 

мұндай талаптарды іске асыруға белгілі уақыт, қолайлы жағдай керек 
екендігі түсінікті. яғни Қазақстанның аталған талап деңгейіне жеткенге 
дейін автономиялық құрылым дәрежесін алған, өркендеуге, мемлекет 
ішіндегі аймақтардың экономикалық, т.б. ынтымақтастыққа негізделген 
демократиялық ресей Федерациясының құрамында қала тұруын сол 
мерзімдегі уақыттың өзі қажет еткен еді. 

кеңестік ресей Федерациясы құрамынан шығып, жеке мемлекет 
болғысы келетін ұлт аймақтарының нақты жағдайлары большевиктер 
көсемінің де назарында болды. мысалы «Бухаринге жауап бере отыра 
в.и. ленин: «аталған ұлттың орта ғасырдан буржуазиялық демократияға 
дейінгі сатының қайсысында тұрғандығын еске алу керек» деп көрсетті». 
... (Бұдан әрі ол,-Ғ.Қ.) «Бұл ұлттың дамуын күте тұру керек» [6, 183-184], 
- деп жазды.

міне сондықтан да екі бағдарламаның да осы талаптарының орын-
далуы оны негіздеушілер тарапынан нақты жағдайға сай белгілі мерзімге 
кейінге қалдырылды. 

ресей империясының отарында болып келген ұлттардың болашағын 
айқындаған лениндік саясаттың қағаз жүзінде қалмай, оның нақты іске 
асырылуына кеңес өкіметі орнағаннан кейін-ақ Польша мен Финлян-
дияның тәуелсіздіктерін алуы дәлел болады.

егерде еліміздің қазіргі заман тарихына көз салсақ, тура осындай 
жағдай хх ғасырдың 80-90 жылдарының басында кеңес одағы тарар 
кезде де орын алған еді. толықтай шикізаит өндіруге ғана негізделген 
экономиканың  тұралауы, ұлт саясатындағы орын алған терең қайшылықтар 
шиеленісіп, тарауға айналған кеңес одағын әлемдік демократия мен 
нарықтық экономиканың  даму заңдылығына сай қайтадан негіздеу, осы 
бағыттағы жаңа одақты құрудың жақтаушысы Н.Ә. Назарбаев болғандығы 
айғақ. сол мерзімдегі республиканың басшысының да түпкі мақсаты 
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Қазақстанның толық егемендігін қамтамасыз ету болғандығы түсінікті. 
алайда ұзақ мерзім бойы жүргізілген отарлау саясатының барысында 
алдымен ресей империясының, одан кейін кеңес одағының шикізат 
өндірісті аймағына айналдырылған, тауарлы өндірісті қалыптастыруға, 
байырғы ұлт арасынан озық сұранысты кадрлар дайындауға шек 
қойылған Қазақстанның бірден тәуелсіздігін алып, әлемнің терезесі тең 
мемлекеттерінің қатарына қосылуына уақыт, дайындық керек екендігін 
түсінген ол неғұрлым жаңа тұрпаттағы кеңес одағының құрамындағы 
Қазақстанды нарық талаптарына сай келетін мемлекет болып қалыптасуға 
дайындауды жоспарлағандығы белгілі. 

алайда, кеңес одағы 1991 жылдың желтоқсанында тарап, ксро-дан 
алған ауыр еншісі ретіндегі нарыққа дайын емес Қазақстанның тәуелсіздік 
талаптарына сай экономиканы құрып, ұлттық білімді кадрлар дайындау, 
т.б. өркениетіліктің негіздерін жасауда ауыр да жауапты жолдан өтті. 
елбасының көреген саясаты және оның маңайына топтасқан көпұлтты 
халқымыздың таңдап алған мақсатына жетудегі тұтастығы мен түсіністілігі, 
табандылығы мен жігерлілігі нәтижесінде отанымыз қазіргі күні өркендеген  
әлемдік қауымдастыққа берік еніп, экономикасы тұрақты да серпінді 
дамушы, дербес елге айналды. Қоғамның беріктігі мен дамуының кепілі 
ел ішіндегі ұлттар арасындағы іс жүзіндегі теңдік пен түсіністік талабын 
берік сақтап отырған Қазақстанның таңдап алған жолының дұрыстығына 
жиырма жылдан астамғы тәуелсіздігіміз кепіл бола алады.   

ал, хх ғасырдың басындағы ресейдегі патша өкіметі құлағаннан ке-
йінгі алғашқы мерзімдегі ұлт мәселесіне келетін болсақ, жаңа мемлекеттің 
құрамындағы халықтардың, соның ішінде қазақтардың жағдайы туралы 
алашордашылар үміт артқан уақытша үкімет, колчак билігі немесе 
сібір, т.б. өкіметтер, саяси партиялар тарапынан ешқандай бағдарлама, 
алаштықтармен бірлескен іс-қимыл жоспарлары жасалмады. олардың 
барлығы да болашақ ресейдегі ұлт саясатында империялық бағытты одан 
ары жалғастыруды мақсат етті. яғни, ұлт аймақтарының автономия ретінде 
бөлініп шығуға деген ұмтылыстарына олардың барынша тойтарыс беруді 
басшылыққа алғандығын сол мерзімдегі елдегі орын алған саяси ахуал 
айқындай түседі. атап айтқанда: «мәскеудегі 1917 жылғы 14 тамыздағы 
мемлекеттік кеңесте  1-мемлекеттік думаның декларациясын жариялай 
отыра кадет Набоков: «Қазіргі бастан өткізіп отырған қайғылы жағдайда 
біздің отанымызды бөлшектеу әрекеті жауға мақсатты және мақсатсыз 
тұрғыда көмектесу деп айыпталады», - деп көрсетті.

мемлекеттік думаның соңғы төрағасы родзянко осы кеңесте: 
«мен, министр-төрағаның біздің ұлы ресейді мекендейтін ұлттардың 
жандана бастаған сепаратистік бағыттары туралы мәлімдемесін қауіптене 
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отыра тыңдадым, бұған мемлекет кінәлі емес, керісінше бізден байырғы 
аймақтарымызды бөлшектеу қаупін тудырған осы қозғалысты өзінің беделі 
арқылы түбірімен баса алмаған, барлық күші арқылы барлық осындай 
талаптарды тоқтата алмаған өкімет кінәлі екендігін көріп отырмын», - деп 
мәлімдеген» [7]. ал мұның өзі осы уақыттағы ресейдегі барша ұлт-азаттық 
қозғалыстары жетекшілерінің, солардың қатарындағы алаштықтардың да 
іс-қимыл бағыттарын өзгертулеріне әкеліп соққандығы белгілі. Нақты орын 
алған саяси ақуалдың анығына көзі жеткен Ә.Бөкейханов: «кадет партиясы 
адамға меншікті болып берілсе де, жөн дейді. Біздің қазақ жерді меншікті 
қылып алса, башқұртша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда сыпырылып, 
жалаңаш шыға келеді. кадет партиясы ұлт афтономиясына қарсы. Біз 
алаш ұранды жұрт жиылып, ұлт афтономиясын тікпек болдық» [8], - деген 
мәлімдеме жасап, өзінің бұл партиядан шығатындығын жариялады.

осындай жағдайдағы ұлттардың кеңестік жүйедегі дамуының  
болашағын айқындаған лениндік бағдарламамен таныса және оған өздерінің 
бағыттарын ұсына отыра алаштықтардың оны мойындауға және оны іске 
асыруға белсене кіріскендігі белгілі.

алайда осы кеңестік бағдарламаның мақсаты толығымен іске 
асырылмады. оның себебі біріншіден, большевиктік ілімнің жетекшісі 
в.и.лениннің өмірден өтуі, содан кейінгі мерзімнен сталиндік казармалық 
социализмнің орнауы болды. Нәтижесінде хх ғасырдың 20-жылдарының 
екінші жартысынан бастап ұлт саясатының лениндік бағдарламасы 
бұзылды. ол сталиндік репрессия, жеке басқа табынумен жалғастырылды. 
Ұлт саясатының лениндік бағытын нақты шындыққа айналдыруға жұмыла 
кіріскен Қазақстанның азаттық ілімінің жетекшілері халық жауы деп 
айыпталып, жазалауға ұшырады.

міне осы уақыттан кеңес одағындағы ұлт саясаты бұл мемлекет 
тараған мерзімге дейін сталиндік, одан ары хрущевтік бағыт негізінде 
жүргізіліп, орын алған ішкі терең қайшылықтар негізінде күйреуге 
ұшырады.

егерде тарих шындығына келетін болсақ, алаштықтар кеңестік 
автономиялық құрылым бағдарламасын бірден қабылдамады. себебі, 1917 
жылғы ақпан буржуазиялық – халықтық революциядан кейінгі мерзімде 
алаш жетекшілерін алаңдатқаны - патша самодержавиесі құлағаннан 
кейінгі Қазақстанның жағдайы қалай болады?ғ, Қай мемлекеттің 
құрамына, қандай жағдайда енеді, немесе толық бостандығын ала ма, әлде 
тағы да отарлыққа түсе ме, жаңа ресей қоғамы қандай саясат ұстайды? -  
деген сұрақтар болды. Қолайы келген жағдайды пайдаланып өз бағыттарын 
айқындау, оны дәлелдеп, нақты қимылға көшу кезек күттірмейтін міндетке 
айналды. Әйтпесе кеш болатындығы барынша айғақталды.
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міне сондықтан да алаш жетекшілері өздерінің жоспарларын бүкіл-
ресейлік Құрылтай жиналысынан кейін демократиялық жолға түсетін 
жаңа көпұлтты Федерация құрамындағы автономия негізінде іске асыруды 
жоспарлады. осы мақсаттарына жету жолында уақытша үкіметпен келісім 
жасап, оның саясатын жақтайтындықтарын жариялады. 

Бірақта ресейдегі 1917 жылдың жазындағы саяси топтар арасындағы 
өзара тартыстың шиеленісуі нәтижесіндегі қоғамдық жағдайдың күрт 
өзгеруі, большевиктік күштердің ықпалының артуы елдегі саяси ахуалды 
ушықтырып жіберді. оның соңы Қазан төңкерісіне ұласып, бүкіл елде 
қысқа мерзімде большевиктік кеңес өкіметі орнай бастады. міне, осындай 
жағдайдағы «уақытша үкіметтің құлауы, оның жергілікті органдарының 
бірінен соң бірінің биліктен айырылуы, большевиктердің мемлекеттік 
құрылыс саласындағы алғашқы қадамдары, социалистік қоғамдық 
құрылысты орнатуға бағыт алуы әртүрлі саяси партиялардан, олардың 
ішінде алаштан да жаңа стратегия мен тактиканы анықтауды талап етті» 
[9, 144].

осы айтылғандармен қатар патша өкіметі құлағаннан кейінгі 
мерзімдегі  ресейдің көптеген саяси партияларының большевиктерге қарсы 
кең көлемдегі жағымсыз мазмұндағы насихаттары да алаш қозғалысы 
жетекшілерінің соңғысына деген кері көзқарастарын қалыптастырды.

міне, осындай жағдайда халқын азат ету жолындағы мақсаттарына 
ресейдегі 1917 жылғы ақпан буржуазиялық-халықтық революциясы 
жеңістері нәтижесіндегі демократиялық ресей Федеративтік республикасы 
құрамында жетуге жұмыла кіріскен алаштықтардың үміттерін Ұлы Қазан 
төңкерісі үзгендей болды. олар осы төңкеріс негізінде өмірге келген кеңес 
өкіметіне күдікпен қарады. оның бағдарламасына сенімсіздік көрсетті. 
тіпті большевиктер негіздеген жұмысшы-шаруалар мемлекеті өнеркәсібі 
дамымаған, жұмысшылар саны аз, халқы негізінен сауатсыз көшпелі қазақ 
қоғамына жат деп есептеушілер де болды. м.Қойгелдиевтің жазуынша: 
«Жалпыалаштық интеллигенция арасында большевиктер бағдарламасы 
әуел бастан- ақ қолдау тапқан жоқ. олардың түсінігі бойынша большевиктер 
ұстанған бағыт Қазақстан емес, тіпті ресейдің өзіне де азапты болашақ 
әкелетін бағыт болатын. алаш қайраткерлері ең алдымен большевиктер 
бағдарламасындағы қоғамдық меншікке көшу туралы пікірді үзілді-кесілді 
қабылдаған жоқ. Өйткені олардың ойы бойынша қазақ қоғамы жайында 
мұндай шаруаға бару мүмкін емес-тін. тіптен ондай әрекет, біріншіден, оны 
қабылдауға мүлдем даярлығы жоқ қазақ бұқарасы арасында түсінбеушілік 
туғызса, екіншіден, әлеуметтік теңдік орнатудан бұрын, әлеуметтік 
апатқа апаруы толық мүмкін еді. дәстүрлі шаруашылық түрінің бұзылуы, 
қазақ шаруаларының, жалпы қоғамның қоғамдық меншікке негізделген 
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шаруашылық жүргізуге қай жағынан болса да даярлығының жоқтығын 
осындай нәтиже бермей қоймайды деп түсінді.

Қазақ зиялылары большевиктердің тап күресі туралы теориясын да 
қолдамады. олардың түсінігі бойынша, қазақ қоғамы ресейдегідей таптық 
жіктелу деңгейінен алыс жатты. ал сол тарихи кезеңде отарлық езгідегі 
қазақ жұртына қандай да болсын жіктелуден гөрі ортақ ұлттық мүдде 
негізінде бірігу ауадай қажет болды. Жіктелу керісінше, оны әлсіретеді, 
негізгі мәселелерді шешуге мүмкіндік бермейді деп түсінді» [10,179]. 

сондықтан да уақытша өкімет құлағаннан кейін өздерінің 
бағдарламасын осындай қысылтаяң кезең басталғанына қарамастан 
қайткенде де іске асыруды мақсат еткен алаш жетекшілері т.б. жолдарды 
іздестіруге мәжбүр болды. олар кеңестік биліктің Қазақстанның барлық 
аймақтарында жылдам орнай бастауына тоқтау қояр деген үмітпен 
ресейдің ішіндегі қалыптасқан саяси оқиғаларды талдай отыра «...
орынборлық атаман а.дутов басқарған күштермен одақтасуы айтарлықтай 
дәрежеде формальды мәнге ие болды және кейінгі оқиғалар көрсеткендей, 
тиімділігі шамалы болды. солай болғандығына қарамастан, алашорданың 
дутовпен жақындасуы алаш жетекшілерінің жағдайын қиындата түсті. 
Өйткені оңтүстік оралда Әліби Жанкелдин ұйымдастырған қызылдар 
жасағы П.кобозев пен с.Павлов басқарған қызыл гвардия отрядымен 
бірлесе отыра 1918 жылғы 18 қаңтарда орынбор қаласын басып алды. 
Қызылдардан ыққан дутовпен бірге алашордашылар да орынборды тастап 
кетуге мәжбүр болды. осыған байланысты біртұтас Қазақ автономиясын 
құрып үлгермеген және барлық қазақ жерлерін оның аясына біріктіре 
алмағаналашорда өкіметі бірлігінен айырылып қалды: үкімет мүшелерінің 
біразы семей қаласының маңындағы алаш қаласы аталған (бұрынғы 
Жаңа семей) елді мекеніне келіп, өздерін алашорданың шығыс бөлімі деп 
жариялады; үкімет мүшелерінің екінші бөлігі орал облысындағы Жымпиты 
қаласына келіп, өздерін алашорда үкіметінің батыс бөлімі немесе ойыл 
уалайаты деп атады, үкіметтің тағы бір бөлігі Жетісу облысында әрекет етті.
осындай ауыр жағдайда және Қазақстанның барлық облыстарында дерлік 
совет өкіметі бел алып, күшейіп жатқан кезеңде алашорда орталық совет 
өкіметімен және оның жергілікті органдарымен амалсыздан байланыс 
жасауға мәжбүр болды» [9, 159-160].

Негізінен алғанда алаш жетекшілеріне маркстік ілімнің негізгі 
қағидалары түсінікті болатын. мысалы, қозғалыс көсемі Ә.Бөкейханов 
санкт-Петербург қаласындағы орман-техникалық институтында оқып 
жүрген кезінде маркстік іліммен жете танысты. академик м.Қ. асылбектің 
жазуынша: «астаналық орталарда ол марксизм теориясының тамаша 
білгірі ретінде танылды. Бұл жөнінде Ә.Бөкейханның омбы қаласында 
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халықшылдардың, эсерлердің және марксистердің қатысуымен шыққан 
«степной край» газетінің редакциясында жұмыс істеуі де куәлік етеді. 
Ә. Бөкейхан газетте «марксистік бағытты ұстанды және сөзсіз оның  
жарқын, тіпті бірден-бір, жарқын дем берушісі болды... .» [2, 17].

келесі тарихи деректегі: «...оның (Ә.Бөкейхановтың, - Ғ.Қ.) шын 
мәніндегі үлкен саясаттың не екендігін түсінген кезі, әрине, санкт-
Петербургте орман-техникалық институтында оқып жүрген жылдарына 
тұс келеді. мұнда ол студенттік қызу айтыстарға  қатынасып, хх ғасыр 
босағасынан аттағалы тұрған ресейдің қандай жолмен дамуы тиімді 
болатындығы туралы қайшылықты пікірлер қақтығысына куә болды, 
өз ойын да шыңдай түсті. Ә.Бөкейханның бұл жылдардағы рухани 
ізденістерінен хабардар автор: «в бытность студентом лесного института 
примыкал к крайней левой. во время разгара споров о марксизме очень 
энергично отстаивал тезисы экономическолго материализма», - деп жазды» 
[10, 139] – деген мәліметтерден Ә.Бөкейхановтың өз ортасына белгілі,  
терең саяси білімді азаттық қозғалысының қайраткері ретінде қалып-
тасқанды-ғын аңғаруға болады.

алайда ол маркстік қағиданың көпұлтты ресей жағдайындағы іске 
асуына күмән келтірді. Бұл ілімнің жеңіске жетуі бір ел, халық ішіндегі өза-
ра жауласуға дейін созылатын қарулы қақтығыс арқылы орнайтындығына 
келіспеді. сондықтан кез-келген өзгеріс жаңаруды, бейбіт жолмен, 
реформа арқылы жүзеге асыруды жақтаған алашордалықтар маркстік  
ілімнің осы қағидасының қазақтар үшін қажет емес екендігін ұқты. онсыз 
да отарлаудан жапа шегіп, оған қарсы наразылықтары үнемі әскер күшімен 
басылуы арқылы қалжыраған елін қарулы қақтығыстан тыс жолмен 
өзгертуді армандады. 

міне осыдан барып ресей империясының отарлық бұғауынан босаған 
халқына толық еркіндік беру, демократиялық өркениетті қоғам орнату, 
тарихи территориясын қалпына келтіруді мақсат еткен алаш жетекшілері 
алғашқы мерзімдерде лениндік ұлт саясатының іске асатындығына күмән 
келтіріп, кеңес өкіметіне қарсы жан-жақты күрес жүргізуді қолға алды. 
осыдан барып олар өздері үміт күткен уақытша өкімет құлағаннан 
кейінгі мерзімде ресей шеңберіндегі саяси оқиғаларға талдау жасай отыра 
халқын бостандық, еркіндік, теңдік, жаңар әкелетін жоспарларын қандай 
жағдайларда болмасын шындыққа айналдыруға бел шешкендігі паш 
етіледі. 

алайда одан кейінгі ресейдің ішіндегі және әлемдік тұрғыдағы 
барлық саяси оқиғаларға жете назар аударып отырған алаштықтар бұл 
мерзімдегі лениндік революциялық ілімнің бір мемлекет шеңберінен  
шығып, басқа еуропа елдері жұмысшыларынан қолдау табуына,олардағы 
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коммунистік партиялардың ықпалдарының арта бастауына да назар аударды. 
осыдан барып алаштықтардың кеңестік жүйемен алғашқы келісімге келуі 
сол мерзімдегі тарихи оқиғалардың лениндік саясаттың пайдасына шешіле 
бастауынан деп есептеуге болар. 

сонымен қатар бұған себеп болған келесі жағдай - большевиктер 
партиясы өздерінің бүкіл ресейде билікке жетісімен үнемі жариялап, 
уәде беріп келген экономикалық, әлеуметтік және ұлт саясатындағы 
бағдарламасы іске асыруға кірісе бастады. осындай мақсатта в.и. ленин 
бастаған орталық кеңес өкіметі билікке келе салысымен ең алғашқылардың 
қатарындағы и.в. сталин жетекшілік еткен Ұлттар ісі жөніндегі халық 
комиссариатын негіздеді, аталған құрылым өз жұмысын 1917 жылдың 2 
қарашасында қабылданған «ресей халықтары құқығының декларациясы» 
талаптарын іске асырудан бастады. мысалы, 1918 жылдың сәуіріндегі 
в.и. лениннің бастамасымен жүзеге асырылып, құрамында Ферғана, 
самарқанд, Закаспий, сырдария, Жетісу облыстары енген осы көп ұлтты 
аймақта түркістан кеңестік Федеративтік республикасының құрылуы оның 
большевиктік ұлт саясатының шындыққа айналуының куәсіндей болды. 
көптеген отарланған халықтарға автономиялық еркіндіктерін берудің 
жоспарлары дайындалды. оны жүзеге асыруға бұрынғы ресей империясы 
құрамында болған халықтардың алдыңғы қатарлы өкілдері тартылып, 
нәтижелі жұмыстар атқарылды. ал мұның барлығы ресейдегі ғасырлар 
бойғы қаналып келген ұлттардың кеңес өкіметіне, оның нақты шараларына 
деген сенімдерін арттырды. осындай мақсатты орындау жолындағы 
«Ұлт істері халкомының 24 және 27 наурыздағы телеграммасы ташкент 
депутаттар кеңесі, орынбор және Башқұрт ревкомдарына жіберілді. 28 
наурызда семейдің қазақ комитетіне «Қырғыздардың жағдайын шешуге 
байланысты атқарылатын жұмыстарды анықтау үшін құрылатын қырғыз 
істері жөніндегі комиссариатты ұйымдастыруға жедел түрде өкілдер 
жіберіңіздер» деген мазмұндағы телеграмма түсті» [11.196].

осы шақыруға орай: «1918 жылдың наурызында оралдан 
мәскеуге алашорда өкіметінің тапсыруымен халел және Жаһанша 
досмұхамедов-тар аттанып, барған бетте халық комиссарлар кеңесінің 
төрағасы в.и.ленинмен және ұлттар ісі бойынша халық комиссары  
и.в. сталинмен кездесіп, оларға екінші жалпы қазақ-қырғыз сьезінің 
(орынбор, 1917 ж., желтоқсан) қаулысын табыс етеді. и.сталин 
қаулымен танысқаннан соң, 19 наурыз күні семейге телеграфпен 
хабарласып, Ә.Бөкейхан және оның орынбасары х.Ғаббасовты телефон 
арқылыкеліссөзге шақырды. ертеңіне, яғни 20 наурыз күні сталинмен 
телеграф арқылы келіссөзді халел Ғаббасов жүргізді. Әңгіме алашорда 
автономиясының статусы жөнінде болады» [10, 182]. осы тұрғыдағы  
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«халел Ғаббасовтың мәлімдеуінше, оның сталинмен телеграф сымы 
арқылы келіссөзде қойған ұсыныс-талаптары алдын ала Ә.Бөкейханов, 
р.мәрсеков, Ә.ермеков, Б.сәрсенов, а.Байтұрсынов, м.дулатов қатынасқан 
арнайы мәжілісте тұжырымдалған болатын» [8, 161].

яғни, жоғарыдағы аталған ұсыныс-талаптар екінші жалпықазақ-
қырғыз сьезінің шешіміне орай дайындалды. онда: «Негізінен қазақтар 
мекендеген облыстарда (Қазақстан республикасының қазіргі территориясы 
шеңберінде) анархия мен кеңінен жайылған  азамат соғысы жағдайындағы 
оларды қорғау мақсатында территориялық-ұлттық автономия құру туралы 
бірауыздан шешім шығарылды. сьезд оның құрамына басқа халықтармен 
тең жағдайдағы, ұлттық теңдік қамтамасыз етілетін сот ісі, «салт-дәстүр 
негізіндегі» ана тілінде жүргізілетін, әділ табыс салығы, діннің мемлекеттен 
тыстығын іске асыратын қамтамасыз етілетін Президенттік билікке 
негізделген демократиялық Федеративті ресейді қолдайтындықтары 
мәлімденді» [11, 189].

(алайда,-Ғ.Қ.) «халкомкеңесі мен Ұлт істері халкомы басшыларымен 
болған  келісімнің материалдары әзірге табылған жоқ» [11, 196].

Қозғалыс жетекшілері арасындағы өзара кеңінен талқылау арқылы 
«келіссөз барысын саралай келе, Ә.Бөкейханов бастаған алашордашылар 
мен ленин бастаған большевиктер ортақ келісімге келу үшін төмендегідей 
консенсусқа келген. Большевиктер Қазақстанды өздері бұрын айтып 
келгендей аумаққа ғана негізделген облыстық құрылым ретінде ғана 
емес, автономия ретінде мойындайды, ал алашорда өкіметі кеңестер 
билігін таниды», [12] – деп жазылған тарихи деректерде. осы келісімнің 
қорытындысына орай «в.и. лениннің бастамасымен 1919 жылдың 4 
сәуірінде ркФср Боак-і орынборда Қазақстан кеңестерінің сьезін 
шақыру туралы шешім шығарды, ал 11 cәуір күні оны өткізу үшін 500 мың 
рубль бөлді» [6, 200].

Жұмыстың нәтижелілігін қамтамасыз ету мақсатында: «1918 жылдың 
5 сәуірінде Ұлтхалкомы Бүкілқазақтық кеңестік сьезд дайындауға арнал-
ған м.тунғаншин бастаған ұйымдастыру тобын негіздеді. ...келісімнің 
табысты жүріп жатқандығы туралы 16 сәуірдегі алашорданың уездік 
қазақ комитеттеріне телеграммаларында: «тіке байланыс арқылы 
халкомкеңмен автономия туралы келіссөз жүргізудеміз. халкомкең кеңес 
үкіметін таныған жағдайда біздің автономияны таниды. Біз орда атынан 
ресми ұсыныс бердік. халкомкеңдегі біздің өкілдеріміз: «халкомкең біздің 
ұсынымызға ресми жауап дайындауда, депутаттар кеңесіне тұтқындалған 
қырғыз ұжымдарының мүшелерін босату туралы шешім шығарды, 
халкомкеңде алашорда тағайындаған адамдардан қырғыз комиссариатын 
құру жоспарлануда», - делінді.
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Қорытындысында досмұхамедов: «мен өз атымнан бізге 
жанашырлықпен қараған жалғыз ғана өкімет- кеңес өкіметі. Біз ұзақ уақыт 
бойы жеке автономия болуға ұмтылдық, алайда кеңес өкіметінен басқа 
бізді ешкім де мойындағысы келмеді. Біз өзімізге деген осындай қатынасты 
ешқашан ұмытпаймыз», [11, 200-201] - деп мәлімдеді. 

алайда 1918 жылдың жазынан басталған ресейдегі азамат соғысы 
және  т.б. жағдайлар алаш жетекшілері мен ресей орталық кеңес өкіметі 
арасындағы келісімдерді тоқтатты. осыған орай большевиктер билігі 
ұсынған және алаш жетекшілері келісіп, өз талаптарын білдірген ресей 
Федерациясы құрамындағы Қазақ автономиясын негіздеуге арналған ке-
лісімдер одан ары оңды нәтижесін бермеді. Баяндалған бағыттағы істердің 
одан ары жалғастырылмауы туралы а.Байтұрсынов өзінің «революция и 
киргизы» деген мақаласында: «Қырғыздарға ақпан революциясы қаншама 
түсінікті болса, оларға қазан (әлеуметтік революциясы) сондай жағдайда 
түсініксіз болды.

Бірінші революция ...оларды патша өкіметінің қанауы мен зорлық-
зомбылығынан азат етті, және де екіншіден, оларға өздерінің аңсаған 
армандары – еркін басқаруға деген үміттерін арттырды. ал, екінші 
революцияның қырғыздарға түсініксіздігін қарапайым ұғындыруға 
болады: қырғыздарда тапқа бөлінген капитализм жоқ; тіпті оларда 
басқа халықтардағы сияқты жеке меншіктің өзі анық байқалмайды; 
пайдаланылатын заттардың көпшілігі оларда қоғамдық жетістік болып 
табылады; 

алашорда мүшелері 1918 жылдың наурызында төте байланыс арқылы 
орталық өкіметпен келісім жасады, алайда келісім алашорда ұсынған 
келісім шарттарының жобасы ұсынылғаннан кейін оған жауап ретіндегі 
толық үнсіздік арқылы тоқтатылды. атап айтқанда бұл келісім жобасында 
кеңес өкіметі жариялаған ресей халықтарының құқықтары декларациясына 
қайшы келетін ештеңе де айтылмады, кеңес өкіметі тарапынан келісімнің 
доғарылуы ашығын айтқанда алашорда өкіметі үшін ең аз дегенде түсініксіз 
болды және болашақтағы аталған бағыттағы әрекет жасаудың мүлдемге 
үмітсіздігін көрсетіп берді», [9, 238-239-240] - деп жазады. 

яғни, а.Байтұрсынов тарапынан бұл айтылғандардан алаш 
қозғалысының кеңестік ресей Федерациясындағы өздері жоспарлаған 
нағыз еркін автономия негізделмейтіндігін ұққандықтарын білеміз. Және 
де осыдан кейінгі мерзімдегі кеңестік ресейдің барлық өңірлерін қамтыған 
азамат соғысы алаш жетекшілерінің елін бейбіт жолмен азаттыққа 
жеткізу жолындағы үміттерін үздірді. Қарулы азаматтық тартыс қазақ 
жерін де толығымен қамтыды. елде ақтар мен қызылдар арасындағы 
билікке таластың қарулы қақтығысы басталды. міне осындай сын-сағатты 
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жағдайда соңғы үміттеріне айналған толыққанды қазақ автономиясын 
кеңестік өкіметке қарсы күресуші күштер арқылы орнатуды мақсат еткен 
алаштықтар ақтар қозғалысы жағына шығуға мәжбүр болды. 

Бұлайтылғандармен бірге хх ғасырдың басындағы еуропадағы 
қоғамдық, экономикалық, мәдени, ғылыми дамудың, демократиялық 
өркендеудің барысын жақсы білген алаш жетекшілерінің ресейдегі жаңа 
билікке ұмтылушы топтарды еуропа мемлекеттерінің жан-жақты қолдауы 
ресейде де осындай қоғам негізделеді деген үміттерін тудырып, осы сенім 
негізінде кеңес өкіметіне қарсы қарулы күреске қосылудың қажеттігін 
айқындай түскен де болар.  

міне сондықтан да 1918 жылдың ортасынан алашорда өзінің сол 
мерзімдегі негізгі қызметін кеңестік жүйеге қарсы қарулы күреске арнады. 
яғни: «кеңестік билік тарапынан түсінушілік пен қолдау табудан күдер 
үзген алашорда енді большевиктерге қарсы ымырасыз күрес жүргізуді 
мұрат тұтқан сібір уақытша үкіметі (омбы) менБүкілресейлік Құрылтай 
жиналысы самара комитетінің қолдауына сүйеніп, алаш автономиясын 
баянды етуді көздеді. Өз кезіндеалашорда бұл контрреволюциялық 
ұйымдарға жай арқа сүйеп қойған жоқ, ел арасынан қол жинап, милиция 
құрып, кеңес билігіне қарсы нақты әрекеттерге көшті...» [10, 186-187].

алаш жетекшілері өздерінің кеңестерге қарсы күресінде көптеген 
әскери ұйымдастыру шараларын іске асырды. мысалы, «алашорданың 
ІІ сьезінде ... кеңес үкіметіне қарсы күресу үшін жедел қарулы отрядтар 
құру туралы шешім қабылданды. отрядтарды қаруландыру үшін орыс 
казактары мен дүниежүзілік соғысы майдандарынан оралған солдаттардан 
қару сатып алу іске асырылды. Ә.Байтұрсынов пен м.дулатов қару сатып 
алу үшін Қытайға, шекаралық қала - Құлжаға жіберілді, және қару сатып 
алынатын қаржы әр шаруашылықтан бір қой алу арқылы тұрғындардан 
жиналды. Ұйымдастырылған алаш отрядтарының командирлік құрамы 
үшін ақ офицерлері шақырылды. 1918-1919 жылдары алашорда отрядтары 
колчакпен бірге Қызыл армия бөлімдерімен соғыс жүргізді...

1918 жылдың желтоқсаны - 1919 жылдың қаңтарында алаш бөлімдері 
атаман дутовтың казактарымен бірге кеңес өкіметіне қарсы күресті. 
...1919 жылдың бірінші жартысы ақтар мен қызылдар арасындағы қарама-
қарсы(соғыс,-Ғ.Қ.) дайындығымен өтті» [13, 55-56-57].

сол мерзімдегі тарихи деректер алаштықтардың өздерінің түпкі мақ-
саттарына жету жолында кеңес өкіметіне қарсы одан ары қарулы күреске 
түскендігін айқындайды. «атап айтқанда, алдыңғы алаш отрядтарының 
барлауы нәтижесінде қарсы жақтың 1918 жылғы 23 қарашадағы ақсуға 
шабуылы тоқтатылды, қарсылас бірнеше күннің ішінде 500 адамынан 
айырылды. 1918 жылдың соңы- 1919 жылдың басында алаш бөлімдері 
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Жетісу майданында, соның ішінде Қопал, саратовка, лепсы ауданындағы 
соғыс қимылдарына қатысты.  

...уйылда (ойылда) алашорданың батыс бөлегі бірінші қазақ 
кавалериялық юнкер мектебін негіздеді. ... алашорданың бұйырығы 
бойынша орал облысында 2 мыңнан астам адамы бар қазақ әскерлері 
құрылды. олардың қарулануына самар комитетінен ... 2 мың винтовка, 
58 пулемет, 2 зеңбірек және 2 автомобиль алынды» деп жазды. 1918 
жылдың 1 қазанында мектептің бірінші бітірушілері атап өтілді. Юнкерлер 
нұсқаушылар ретінде жігіттерді оқытуға жіберілді. мұндай мектептер 
семейде, оралда ашылды, қазақ милициясының офицерлері орынбор 
юнкер мектебінде дайындалды» [11, 225-285]. 

осы мерзімдегі қызылдардың барынша қарсылығына қарамастан 
«...1919 жылғы сәуірдің бас кезінде майдандағы жағдай күрт өзгерді. 
Бұл жолғы өзгеріс ақтарға пайдалы болды. адмирал колчак басқарған 
әскерлер, ал одан кейін орал ақ казактарының бөлімшелері шабуылға 
шығып, Қызыл армия бөлімдерін ығыстыра отырып, еділге жақындады. 
ақтар орынборды қоршауға алып, ақтөбені басып алды. осының 
нәтижесінде торғай қызылдардың негізгі күштерінен бөлініп қалды. 
колчак билігіне қарсы бағытталған Қостанай көтерілісі де сәтсіздікке 
ұшырады. торғайдағы 4 алаш полкіне екінің бірін таңдау керек болды: не 
ол қызылдармен бірге алыстағы арал теңізі бағытында жол тартуы, немесе 
ақтарға қайтадан оралып, Қызыл армия қатарында болғанын «амалсыздан 
жасалған тактикалық тәсіл» деп түсіндіруі керек еді. алашордашылар 
ақтарға қайтадан оралуды таңдап алды» [9, 198].   

тура сол мерзімдегі алаштықтар үміт күткен колчак өкіметінің қазақ 
даласындағы жазалау шаралары туралы сәкен Cейфуллин:  

«1) ...Шаймерден омбыдан шығып, қашып кетіп бара жатқан жерінен, 
150шақырымдай жерден, біздің қазақтың «мырзалары» ұстап колчакқа 
әкеп берді. ақмола губерниясында, омбыда абақтыда он айдан аса жатқан 
Шаймерден Әлжанұлын колчак атты.

2) ақмоланың уездік совдепінің төрағасының орынбасары Бәкен 
серікбайұлы абақтыдан абақты айдалып жүріп, 12 ай адам баласы көрмеген 
азапты көріп, 1919 жылы жазды күні колчактың қолында омбы қамауында 
аштықтан өлді. ...

3) Қызылжарда кеңес тарапынан құрылған уездік комиссар ысқақ 
көбекұлы алғашқы кеңес үкіметіне қарсы көтеріліс болғанда кеңес үкіметін 
қорғап майданға шығып, қолға түсіп атылды...

4) атбасарда уездік совдептің мүшесі Әділбек майкотұлын абақтыға 
бір салып, бір шығарып жүріп колчак атты...

5) ақмолада учитель Нұрғайын Бекмұхаметұлын абақтыда 12 ай 
ұстап, колчактың қулары атты. .... 
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6) Қызылжарда хакім маназарұлын өлтірді. ...
7) семейде Нұрғали Құлжанұлын колчактың қулары өлтірді. ...
8) торғайда амангелді иманұлын өлтірді. аманкелді 1916 жылы 

патшаға қарсы топ жасаған. кеңес үкіметінің торғайда уездік әскери 
комиссары болған... [15, 145-146],-деген айқындама жасады.

аталып отырған кезеңдегі алашордалық құжаттардағы «осы уақытқа 
дейін материалдық тұрғыда көмектесіп келген қырғыз тұрғындары таяу 
арада казактармен бірге бандит большевиктер және олардың қамқоршы 
немістеріне қарсы әрекет етеді. Қымбатты отанымызды азат ету жолындағы 
күресте казактарға ерекше міндеттер жүктелген, осы күресте казактардың 
жеңіске жететіндігіне сенемін. еркін казактар жасасын. 

...кезекте  еркіндіктің жауы - большевиктермен күрес тұрды. алаш-
орда үкіметі сібір территориясындағы социалист-революционерлердің 
жасырын ұйымдарымен байланыс орнатады және олармен бірге 
большевизмге қарсы күреседі», [16, 118-138] – деген баяндаулар бізге хх 
ғасырдың басындағы қазақстандық азаттық қозғалысы жетекшілерінің 
өз мақсаттарына жетудегі бітіспес идеологиялық, әскери күреске бел 
буғандығын тағыда жеткізеді.

алайда одан кейінгі «алаштың қасіреті большевиктердің идеясы 
мен тәжірибесін қабылдамай және әлеуметтік даму жолындағы өздерінің 
бағыттарын іске асыру жолында кеңеске қарсы күштерге қосылуы арқылы 
бұл лагерден түсіністік пен қолдау таба алмай балға мен орақтың (между 
молотом и наковальней) ортасында қалғандай болды.

... Бұған айқын дәлел орынбор казактарының жетекшісі а.и.дутовтың 
омбыға 1919 жылдың сәуіріндегі жасаған сапарындағы талқылаған келелі 
мәселелерінің бірі башқұрт және қазақ автономистерімен өзара қатынас 
болды. дутов алаш әскери бөлімдерін құру даладан алыс ақтарға бағына-
тын территорияда алашорданың полктардың жұмыстарына толығымен 
араласпайтынындай жағдайдағы орыс офицерлерінің басшылығымен іске 
асырылуы керек деген шешімге келді. осы уақытқа дейінгі құрылымдарда 
бұл талаптар орындалмады, сондықтан да екі полкті де қарусыздандыруға 
тура келді», - деп көрсетті ол 1919 жылдың мамырындағы ішкі істер 
министріне «Башкирия, Қырғыз даласы және орынбор өлкесі» атты 
жасырын жазбасында. (дутовтың одан ары баяндауынша) ...өз тұрғындарын 
тонаудан және жауласушы руларға көмектесуден басқа бұл полктер  
ештеңе бермеді». сондықтан да біз бұратаналар тарапынан соққы алудан 
қауіпсіз бола алмаймыз» [11, 301-302].

аталған уақыттағы кеңестік билікке қарсы күштердің өздерімен 
арадағы нақты қатынастарының осындай күдікті және сенімсіздік көрсету 
жағдайында қалыптасуы алаштықтарды тығырыққа тіреді.
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«Бұл қазақ жеріне оның еркінен тыс келіп жеткен азамат соғысының 
сұрқия көріністері еді. Бірақ қақ жарылып, өзара соғысып кеткен империя 
жағдайында ұлттық еркіндік сұрап аласұрған алашорданы екі жағы да 
өздеріне тартқысы келгенімен, оған толық сенбеді.

алашорда өзін ресми мойындауды өтініп жоғарыда аталған 
бүкілресейлік биліктен үміттенген омбы және самара үкіметтеріне, 
кейіннен олардың мұрагерлері болған уфа директориясы мен адмирал 
колчакқа қайтарылғанымен, бұлар да оны мойындағысы келмеді».[10, 
187].

осы уақыттағы орын алған оқиғалардың барысы туралы т. рысқұ-
ловтың баяндауынша: «алашорда бастықтары әуелде эсерлер комитетіне 
қосылғаны рас, бірақ соңынан жеме-жемге келгенде ақтармен тізе қосып 
кетті. 

...соңынан колчак шыққан кезде, алашорда соған қосылады» [17, 
97].

алайда «колчак өкіметінің өздеріне одақтас болуды қалаған алашқа 
деген сенімсіздігі одан ары күрделеніп, қазақ жеріндегі колчактықтардың 
ергілікті халыққа деген зомбылықтары молая түсті. а.ермековтың 
көрсетуінше: «Жазалау отрядтары, сабау, әскери-далалық соттар барлық 
жерде барынша әрекет етті. 

Жұмысшы табымен, шаруалармен бірге қорғаусыз қазақ тұрғындары  
аса ауыр террорды, қанау, жүгенсіздік, майдан өңіріндегі аюандықты 
бастарынан өткізді. Земство басшыларын, «алаштың» земство, уезд, 
губерния, және орталық кеңесінің мүшелерін тұтқынға алу күн сайын 
барынша жиілей түсті. олардың бірнешеуі ату жазасына дейінгі 
үкім шығарылған әскери-дала сотына берілді. «алашорда» мүшесі 
Жақып ақпаев «большевиктік төңкеріс жасау мақсатындағы қаруды  
жасырғаны үшін» өлім жазасына кесілді. омбыда келісім жүргізу кезінде 
«алашорданың» төрағасы а.Бөкейханов та қамауға алынды. 

ақыр соңында колчак билігінің әскери министрі иванов-ринов ... 
өзінің пікірі бойынша тек қана «алаш» автономиясын ұсынатын қырғызды 
(ол кезде солай атайтын) жоюдың жобасын ұсынды...» [13, 66].

сол уақыттағы омбы, ақмола өңіріндегі өзара тартысты жағдайдың 
барысын, нәтижесі: «Қырғыз болыстықтарында өздерінің алашордалық 
кеңестері құрылғандықтан земстволық болыстық басқармаларға деген 
жағымсыз қатынас қалыптасқан. аталған кеңес тарапынан қырғыздарды 
орыстарға қарсы қарулы күреске шақыратын үндеулер таратылған. 
кеңестің төрағасы және бірнеше мүшелері тұтқынға алынды, осыдан кейін 
ғана қырғыздар сібір өкіметін таныды. 
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Қазіргі күні алаш-орда кеңесі жоқ, (колчактық сібір үкіметінің,-Ғ.Қ.)
болыстық атқару комитеттері жұмыс істейді», - [18] деген деректер арқылы 
жеткізіледі.

осындай жағдайдағы 1919 жылдың ортасынан басталған Қызыл 
армияның ақтарға қарсы ұйымдастырылған ірі жеңістері кеңестік 
ресейдің қуаттылығын айқындай түсті. аталған мерзімнен азамат 
соғысының нәтижесі де белгілі бола бастады. сондықтан да тар жол-тайғақ 
кешуді бастарынан өткізген алаштықтарға қазақ елінің болашағын іске 
асыруға деген ұмтылыстарын жалғастыра отыра іс-қимыл жоспарларын 
өзгертулеріне тура келді. яғни, ендігі қалған жол - Қазақ автономиясының 
большевиктер партиясы ұсынған кеңестік ресейдегі іске асырылуына 
келісу болды. осыдан барып «екі оттың ортасында қалған (кеңестер 
және ақтар қозғалысымен) Қазақстанның, ... ұлттық-демократиялық 
қозғалысы жетекшілері «зардаптың ең аздығын» таңдауға мәжбүр бола 
отыра кеңес үкіметі жағына шығуға мәжбүр болды. а.Байтұрсынов өзінің 
таңдауының дұрыстығын: орталық үкіметпен кеңес жүргізу үшін жіберген 
алашордашылардың торғай тобының делегаты ретінде орталық кеңестік 
республикасына келгенде ...«ресей халықтарының құқықтары талаптарына 
сай қырғыздардың ұлттық мәселесіне деген мұқият назар аударудың 
басталуын көре отыра шын жүрегіммен колчактармен салыстырғанда 
кеңес үкіметіне тоқтай отыра қателеспегендігімізді жолдастарымызға айта 
аламын»,- деген сөздермен білдірді». [14, 44-45] 

алаштықтардың кеңес өкіметін қолдауларын большевиктік билік 
қабыл етіп, бұл істі тез арада іске асырудың шараларын қолға алды. Бұл 
үшін казревкомның арнайы комиссиясы құрылды.комиссия құрамына 
Қазревкомның белсенді мүшелері, енгізіліп, алаштықтардың кеңес өкіметін 
жақтайтындықтарын ресми тұрғыда негіздеуге баса назар аударылды. оны 
жүзеге асырудың маңыздылығына»Қырғыз Өлкесін басқаруға арналған 
Әскери-революциялық комитеттің меңдешовтың Батыс алашорданың 
істерін жоюға арналған комиссияның мүшесі екендігін растайды. осындай 
өкілеттікпен меңдешов комиссияның басқа мүшелерімен бірге Батыс 
алашорда бөлімдерінің бір жерден келесісіне ауыстыруға, оларды таратуға, 
қарусыздандыруға, басқарушылық құрамын ауыстыруға, бұл бөлімдерге 
саяси комиссарлар тағайындауға арналған істерді шешеді, осылармен қатар 
комиссияның басқа мүшелерімен бірге алашорданың әскери, сонымен 
қатар және азаматтық, осылармен бірге казактардан тартып алынған 
мүліктерін айқындауға құқығы бар» [19], деген дерек айғақ болады. 

міне осылай, аталған мерзімнен алаш жетекшілері елін бостандыққа 
жеткізу жолындағы қызметтерін кеңес өкіметімен келісім арқылы іске 
асыруды ұйғарды. осындай мақсатпен «...Башкирияның өкілдерімен 
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болған кеңесте кеңес үкіметі жағына өту туралы шешім қабылданды. Басқа 
деректер бойынша бұл 1918 жылдың желтоқсан айында жүзеге асырылды. 
алайда мұндай шешімді іске асыруға бірден мүмкіндік болмады, себебі 
алашорда кеңестерінің көпшілігі, солардың ішінде семей мен оның батыс 
бөлімі ақтардың ықпал ету аймағында қалды және оларға қарсы ашық 
әрекет етуге жеткілікті күштері болмады. кеңестер жағына шыға алған 
алғашқы топ а.Байтұрсынов бастаған торғайлықтар болды. мұнда тіпті 
1918 жылдың желтоқсанында кеңес үкіметі қалпына келтірілді...» [11, 
288].  

Өздерінің кеңес өкіметімен келісімге келуі туралы а.Байтұрсынұлы: 
«...монархиялық билікті көздейтін колчактың пайда болуы бізге екі билік 
туралы да ойлауға мәжбүр етті, ең соңында жергілікті большевиктерді 
әрекеті арқылы біліп, көңіліміз қалған болса да кеңес өкіметі жағын 
таңдадық, өйткені біз қазақ халқының аңсаған арманы қай уақытта 
болмасын, әйтеуір оңшыл ағым емес, солшыл ағым әрекеті нәтижесінде 
іске асуы мүмкін екендігіне сенімді едік», [9, 187]- деп жазады.

Қазақ азаттық қозғалысындағы осы мерзімдегі сын-сағатты кезеңді 
м.дулатов: «Қара түндер қайта туды. россияны қара бұлт қаптады.  

автономия деген сөзді ауызға алудан қалдық. Бостандық, теңдік, 
туысқандық деген қасиетті тілектер аяқасты болды. дутов, анненков, 
иванов, Жизакскийлердің қылышынан қан тамды. Шын большевик болған 
жолдастарға істегендері өз алдына, біздің автономияшыл, алашордашыл 
мырзаларды бір шыбықпен айдады. 

Қит етсе абақтыға жапты: (Биахмет сарсенов, иман Әлімбеков, 
Әлихан Бөкейханов, Қасымхан Бөкейханов, елдос омаров, ахмет омаров, 
ахмет райымбеков, мұхамедияр оспанов, серікбай ақаев һәм басқалар). 
«Большевиктермен астыртын тілдесіп жүр» деп военный сотқа берді. 
(ахмет Байтұрсынов, сейдазім Қадірбаев, мырзағазы есболов және 
міржақып дулатов һәм басқалар). «Қару жинап жүр» деп военный сотқа 
берді. (Жақып ақбаев һәм басқалар).

колчак өкіметі автономия түгіл земствоның өзін шүнтитті. Бұзақы 
приставтың қамшысын арқамызға қайтадан орнатты. волостной 
комитеттерді жоғалтып, баяғы болысымызды тірілтті. тыңшылыққа 
лайық дәрежеқұмар соғылғандарға шен беріп, шекпен кигізіп, ескі ауруын 
қайтадан қоздырды. казак-орыстар қожа болып, жерімізге қол сала бастады. 
Қазақ пен мұжық арасын шиеленістірді. Болмашы сылтаумен елге әскер 
шығарып, халықтың шаруасын күйзелтті. Желмен ұшырды. 

... бірнеше айдың ішінде колчак өкіметі қазақ даласын жын ойнағандай 
қылды», [20, 13] - деген айқындамамен білдіреді...
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колчак билігі тарапынан еркіндікке ұмтылған мақсаттары үшін 
қудалау мен жазалау жағдайындағы алаштықтарға егерде қаруларын тастап, 
қарсылықтарын тоқтатулары арқылы кеңес өкіметін мойындағанда оларға 
кешірім берілетіндігі жарияланды. аталған мазмұндағы нақты шарттардың 
қойылуына алаш-орданың оралдық тобының республикалық Әскери 
кеңестің N армиясы өкілімен келісімді бастау туралы хатындағы: «Қырғыз 
халқының үлкен бөлегінің кеңес үкіметімен келісімге келіп, облыстағы 
ақ гвардияшылар және казактардың қожалық етулерін тоқтатуға деген 
ұмтылыстарына қарамастан сіздер орал казактарымен өте тығыз қатынас 
орнатқансыздар және де бұл күрестің ешқандай да мағынасыз және 
үмітсіз екендігін біле отыра қырғыз халқын бізге қарсы күреске тартып 
отырсыздар. 

...біз халық комиссарлар кеңесі кеңес Үкіметінің алдында кінәләрін 
мойындаған барлық қырғыздарды кешіруге және де өздерінің жаңа 
өкіметтерін құруға рұқсат береміз...» [14, 163-164], – деген мазмұндағы 
талап айғақ болады.

келесі тарихи құжаттағы: «...1) орталық атқару комитеті қырғыз 
халқының толық еркіндігін ресми тұрғыда таныды;

2) халық комиссарлар кеңесі тіпті кеңес үкіметіне қарсы күреске 
белсенді қатысқан қырғыз саяси және қоғамдық қайраткерлерін қуғындамау 
және оларға егер де олар кеңес үкіметін таныса және контрреволюциялық 
казактармен, сонымен бірге кеңестік ресеймен күресті жалғастырып 
жатқан тағы да басқа контрреволюциялық ұйымдармен байланысын тоқ-
тататындығын мәлімдейтін болса өздерінің өлкелеріндегі автономиялық 
жағдайды қалыптастыруға кең жағдай жасалатындығы туралы шешім 
жариялаған» [16, 177-178], - деген мағлұмат та сол мерзімдегі орталық 
кеңес Үкіметі тарапынан олар қойған ұсыныстарды қабылдау негізіндегі 
алаш қозғалысы жетекшілерімен жасалатын қатынастың мазмұны 
баяндалған .

екі арадағы осындай өзара келісімдердің нәтижесіне орай «1919 
жылдың 4 cәуірінде ...алашордалықтарды және тағы да басқа қазақтарды 
революцияға қарсы қызметтері үшін қуғындау және жазалауды тоқтату 
туралы қаулы қабылданды. Қараша айында 1919 жылдың 20 желтоқсанына 
дейін кеңес өкіметін таныған  барлық саяси қарсылыстарға кешірім 
жасалынды...» [2, 42]. 

кеңес өкіметінің өздеріне деген осындай қатынасы туралы жазылған: 
«Қазақ халқы, һәм ұлтшыл автономияшыл азаматтары ойға қалды.
Өткендегі қателерін байқады. Большевиктер халық дұшпаны емес, 
еңбекшілер тобын теңдікке жеткізуші, құлдықтан, зорлықтан көз ашпай 
жүрген елдерді қорғаушы екеніне көздері жетіп, совет өкіметімен бірігуге 
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даярлығын білдіру үшін қазақ халқының сенімді, беделді басшыларының 
бірі а.Байтұрсыновты 1919 жылдың март айында мәскеуге жіберді. 

...кіндік өкіметтің 1919 жылғы 4 апрелде жарлық шығарып, «Қазақ 
халқын, зиялыларын һәм алашорда мүшелерін, большевиктерге қарсы оқ 
атып, қылыш суырса да, өткен саяси қылмыстары үшін қудаламаймыз, ғафу 
еттік» дегені қазақ халқының патшашыл таптармен жолдас болмайтыны-
на көзі жеткендігі еді» [20,14], - деген мәлімдеме сол мерзімдегі алаш 
жетекшілерінің өз жоспарларын орындау мақсатындағы кеңестік билікпен 
одақтасуға біржақты шешім жасағандығын айқындайды.

Нәтижесінде «осы жылдың 21 желтоқсанында алашорда кеңесі 
кеңестер жағына шығу туралы тоқтамға келді. 9 наурызда оның тарауы 
туралы шешім қабылданғаннан кейін 1920 жылдың басында алаш орда 
өмір сүруін тоқтатты» [13, 68].

егер    де сол мерзімдегі алаш жетекшілері мен кеңес өкіметі ара-
сындағы қатынастың өзара қарулы қақтығыстарға дейін барған қарама-
қайшылығы соңғысы тарапынан тиісті қатаң шаралар қолдану күтілген еді. 
осындай жағдайда 1920 жылдың 13 наурызында «семей губерниясының 
көрнекті қызметкерлері (бұрынғы алаш қозғалысының мүшелері,-
Ғ.Қ.) м.Әуезов, Ә.ермеков, Ж.аймауытов Қазақ әскери революциялық 
комитетіне (Қазревкомға),   сибревкомға және а.Байтұрсыновтың жеке 
өзіне хат жолдап, ұлттық зиялылар өкілдерін бұрынғы саяси қызметі үшін 
қуғынға ұшыратуды біржола тоқтатуды талап етті. осы хаттағы«Қазақ 
интеллигенциясы ... ұлттық тұрғыдан алмайды. оның себебі-өз 
бұқарасының мәдени дәрежесін арттыру арқылы ғана оны әлемдік 
пролетариат семьясына  енгізе алады. Өзі де аз санды қазақ оқығандарын 
қуғындау халықтың болашағына орны толмас зиян келтіретіндігін  
қатты ескертті» [21],- деп жазылды. ал мұның өзі осы  мерзімдегі осындай 
артын тосқан шиеленісті жағдайдың бүкіл Қазақстанда орын алғандығын 
көрсетеді. алайда, лениндік мерзімде кеңес өкіметі тарапынан алаш 
қозғалысының барлық мүшелеріне кешірім жасалынып, бұл қозғалыстың 
құрамында болғандардың барлығына жуығы социалистік Қазақстанды 
негіздеу ісіне жаппай тартылды. олардың кеңес билігіне қарсы 
өткендегі қызметтеріне қарамай, алаңсыз жұмыс істеулеріне мүмкіндік 
жасалды. мысалы оған 1920 жылдардың басынан ркФср «Бас саяси 
Басқармасының (гПу,-Ғ.Қ.) тіпті алаш-ордаға қатыстары болған жағдайда  
да жауапты қырғыз қызметкерлеріне бақылау жасауға тиым сал-
ғандығы» [22] баяндалған 1922 жылдың қыркүйек айындағы Бас саяси  
басқарманың Қкср-дағы төтенше өкілі Бабиковтың ркП(б) Қырғыз 
облыстық бақылау комиссиясына жазған мәлімдемесі де дәлел бола 
алады.
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міне осындай жағдайда, алаш қозғалысының жетекшілері кеңестік 
ресей Федерациясы құрамындағы Қазақ автономиясын негіздеу, оның 
территориясын айқындау бағытындағы дайындық, ұйымдастыру жұмыс-
тарына тартылды. Негізін алаш басшылары құраған ұлттық саяси 
интеллигенция өкілдері Қазақстандағы 1920 жылдардан басталған 
әлеуметтік, мәдени, ағарту, білім, ғылым саласындағы істерге белсене 
араласты. мысалы: «а.Байтұрсынов 1919 жылы в.и. ленинмен кездес-
кеннен кейін өлкелік төтенше орган-қырғыз Әскери революциялық 
комитет құрамына енгізілді. Ұлттық интелигенцияны ынтымақтастыққа 
шақыра отыра, орталық жергілікті жердегі билікті нығайтуды ойлады. 

...1920 жылдың қазанында ол республиканың бірінші ағарту халық 
комиссары болып тағайындалды. а.ермеков Қырғыз өлкесінің мәскеудегі 
өкілдігін басқарды, х.Ғаббасов Қырғыз революциялық комитетінің 
сібірревкомындағы өкілі болды, Б.сарсенов – бүкілқазақтық құрылтай 
сьезін шақыру жөніндегі өлкелік комиссияның қызметкері, в.таначев 
–Қырғыз Әрк заңнамалық ұсыныстар бөлімінің меңгерушісі, а.кенжин-
ҚырӘрк мектептен тыс бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарды.

1920 жылдың көктемінде Боак шешімімен алаш орданың батыс 
бөлімінің бес жетекшісі мәскеуге жіберілді.1920 жылдың 3 маусымында 
Боак төралқасы бұрынғы алаш орда мүшелерін кеңес жұмысына 
қатыстыруға қаулы шығарды жәнеоларды бұрынғы қызметтері үшін 
қудалауға салуға қатаң тиым салды.

20 жж. басында кеңес органдарында жоғарыдағы аталғандармен бірге 
Б.Қаратаев, е.омаров, к.татибаев, а.Қозыбағаров, с.Қадырбаев және 
басқалары жұмыс істеді.

Қазақ акср құрылуын жариялаған төтенше сьезді дайындауға, ав-
тономияның шекарасын айқындау, Боак-та және оның комиссияларында 
мәселелер дайындау мақсатындағы тарихи-cтатистикалық, экономикалық, 
этнографиялық және картографиялық мәліметтер мен деректер дайындауға 
а.Байтұрсынов, а.ермеков, х.Ғаббасов, Ғ.Әлібеков және тағыда басқалары 
қатысты» [13, 69].

алаш қозғалысының жетекшілері Қазақстандағы кеңестік 
мемлекеттілікті нығайтудағы барлық саяси істерге қатысуларымен белгілі 
болды. мысалы: «Әлихан Бөкейханов, райымжан мәрсеков, және тағы 
басқалары жетекшілік ететін ... топ сайлау алды шараларына (кеңестердің 
3 Бүкілқырғыздық сьезіне,-Ғ.Қ.) ерекше белсенділікпен ат салысты» [23].

алаш қозғалысының мүшелері азамат соғысы аяқталғаннан кейінгі 
мерзімдегі республикадағы барлық экономикалық, әлеуметтік, білім беру 
саласындағы ұйымдастыру шараларына тартылды. олар сауатсыздықты 
жою, білім беру бағыттарында өздерінің бастамашылықтарын мүм-
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кіндігінше көрсете білді. мысалы міржақып дулатов қазақ мектебі 
бастауыш сыныбы оқушыларына оқулық дайындаумен шұғылданды.
атап айтқанда 1923 жылы ол жазған екінші жыл оқытуға арналған қырғыз  
«есеп–Құралы» рк(б)П Қырғыз облыстық комитетінде талқыланып, 
мақұлданды. арнайы комиссияның оқулыққа берген бағасында: 
«мысалдары қырғыздардың күнделікті тұрмыстарынан алынған. кез-
келген тапсырма мақсатынан ауытқымаған. есеп құралындағының  
барлығы түсінікті қарапайым және балаларға түсінікті. Бұл айтылғандар 
оқулықтың жетістіктерінің бірінен саналады. 

оқулықты дайындаудағы дулатов пайдаланған әдіс бізде, ресейде 
кеңінен тарап отырған белгілі әдіскер гольденберг ұсынған әдістеме 
болып табылады. осы арқылы гольденберг әдістемесін қырғыз жағдайына 
ыңғайлай білген. Бұл да оқулықтың келесі артықшылығы болып табылады. 
... оқулықта балалар үшін қарапайым түрде және мағынада барлық топтарға 
арналған есептер кіргізілген» [24] делініп, оқулықты мектептерде кеңінен 
пайдалану ұсынылды.

яғни, алаш қозғалысының лениндік кезеңі ресейдегі 1917 жылғы 
ақпан буржуазиялық-халықтық революциядан кейінгі Қазақстандағы 
азаттық ілімі жетекшілерінің бағдарламаларын іске асырудағы қызмет 
әдістерінің күрделеніп, орын алған жағдайға орай бағыттарын өзгертуге 
мәжбүр болуларымен ерекшеленеді.

Бұл  уақыттағы ресейдегі саяси партиялардың шиеленісті әрекеттері-
нің арты осы жылдары қарулы қақтығысқа дейін барған жағдайдағы 
ғасырлар бойы отарлықта болып келген халқына еркіндік әперу жолына 
түскен алаштың жоспарларының орындалуы ленин бастаған кеңестік 
ресейде іске асырылды.

сондықтан да нақты тарихи деректерге сүйенетін болсақ, алаш 
қозғалысы тарихының кеңестік кезеңінде:

- ленин бастаған большевиктер партиясы тарапынан алаш 
қозғалысы Қазақстандағы ірі де ұйымдасқан саяси күш ретінде танылды. 
олардың жетекшілері және кеңес өкіметі басшыларымен арада іскерлік 
тұрғысындағы қатынас қалыптасты. алаш қайраткерлерінің халқының 
болашағын ойлаудағы қызметтері ұғыныстық тұрғысында бағаланды;

- Қазақстандағы сол мерзімдегі барша саяси оқиғаларға ұлтымыздың 
азаттық қозғалысы өкілдерінің, соның ішінде алаш жетекшілерінің 
көзқарастары, тұжырымдары арқылы баға берілді;

- осыдан барып лениндік кеңес үкіметі тарапынан оларға 
өткен қызметтеріне қарамастан толық сенімділік көрсетілді, Қазақ 
автономиясындағы шешуші саяси, білім, ғылым, шаруашылық 
салаларындағы ұйымдастырушылық істерге тартылды;
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- қандай баға беріліп, тұжырымдама жасалса да в.и. ленин бастаған 
большевиктер партиясы, кеңес өкіметі басшылары алаш жетекшілерінің 
бағдарламалары мен ұсыныстары арқылы қазақ халқының еркіндікке, 
теңдікке деген ұмтылысын ұға білді. олардың қазақ халқына деген саяси 
бағасы да алаш қозғалысы жетекшілерінің қағидалары, бағдарламалары 
арқылы қалыптасты;

- қаншама сынға алсақ та лениндік жүйе қазақ халқының хх ғасырдың 
басындағы кеңестік мемлекеттігін негіздеді. Өз тарихында алғаш рет 
халқымыз ұлттық мемлекеттіліктің негізгі нышандарына ие болды. Қазақ 
тілі республика аумағында тұңғыш рет  мемлекеттік тілге айналды;

- саяси көзқарастарына, шығу тектеріне, кеңес үкіметіне деген 
бұрынғы көзқарастарына қарамастан ұлттық басқару кадрларын оқыту, 
тәрбиелеу, дайындау жұмыстары жүйелі түрде қолға алынды. Нәтижесінде 
кеңестік Қазақстанның дамып, өркендеуіне үлес қосқан хх ғасырдың 30-
50 жылдардағы партиялық, кеңестік басшы қызметкерлерінің басым бөлегі 
лениндік басқару мектебінен өтті;

- осы кезде халқымыздың бұған дейін іске асырылып көрмеген 
мәдени, әлеуметтік дамуы, өнері, білімі, ғылымының өркендеуінің негізі 
қаланды. Қазақстандағы сауатсыздықты жою ісі бастау алды. Қазақстанның 
халық шаруашылығын заман талабына сай негіздеп, дамытудың жоспары 
жасалынып, іске асырыла бастады. соның ішінде ЖЭс Қазақстанның 
экономикасының одан ары өркендеуінің негізін жасады. 

- алаш қозғалысы жетекшілері және қазақ коммунистері қайраткерлері 
дәлелдеген, бірлесіп дайындаған, оны в.и. ленин қолдап, заңдылық 
тұрғыда танылған Қазақ акср-ның тарихи байтақ территориясы қалып-
тасты. осының негізіндегі территориясының басқа елдермен тікелей 
шектесуі, жер қойнауының байлығы, т.б. жағдайлар Қазақ акср-ның  
кейін одақтас республикаға айналуының басты себебі болды.

аталған мазмұндағы а.Байтұрсыновтың жазуынша: «...лениннің 
тұтқан жолы-жоғарыны төменге түсіріп, төменді жоғары шығарып, 
теңестіру. Зорлық қылғандардың зорлығын жоғалту, қорлық көргендерді 
қорлықтан құтқару, адам баласының арасында туыс жағынан болсын, 
түскен түрлі жіктерді жоғалтып, алыс-жақын дегенді қойғызып, бәрін бір 
адамның  баласындай ету» [25] болды.

ал, Қазақстандағы репрессия, соның ішінде алаш жетекшілерін 
жаппай жазалау, осы ғасырдың 30-жылдарындағы қолдан жасалған аштық 
т.б.   одан арғы жалғастырылған алапаттар в.и. ленин қайтыс болғаннан 
кейін жүзеге асырылғандығы белгілі. тіпті сталиннің өзі лениннің 
тірі кезінде ол негіздеген ұлт саясатын іске асырушыға айналғандығы 
баршаға айғақ. міне сондықтан да елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: «хх ғасыр 
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Қазақстанға бірқатар игіліктерін де берді. индустрияландыруды, әлеу-
меттік және өндірістік инфрақұрылымдардың  құрылуын, жаңа интеллиген-
цияның қалыптасуын осыған жатқызуға болады» [26] деген сөздері  
аталған ғасырың 20 жылдарының ортасына дейінгі кезеңдегі Қазақстан-
дағы атқарылған істерге берілген баға екендігі белгілі.
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ТАРИХ ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ БАСТЫ МӘСЕЛЕ

Х.К. Ермұханова, 
Қр Ғк БҒм мемлекет тарихы институтының 

ғылыми қызметкері

«Біз тарихтағы тұлғаларға өте мұқият қарағанымыз абзал. 
...болашаққа тағылым боларлықтай саяси портретін жасауымыз керек

Бұл біз үшін емес, болашақ тарих үшін керек». 
М.Қ. Қозыбаев, академик.

Аннотация
автор мақаласында қолданыста жүрген кейбір оқулықтарда тарихи 

оқиғалар жалпылама баяндалып, жеке тұлға туралы деректердің аз 
кездесетіні туралы мәселе көтереді. Қазақстан тарихын жазуда ұлт тарихын 
тұлғаландыру басты орын алады. сондықтан тарихшы ғалымдарымыздың 
бұрын айтылмай келген халқымыздың ардақты азаматтары туралы 
зерттелген еңбектерін мектеп оқулықтарына енгізу уақыт талабы болып 
отырғандығына тоқталады.

Түйін сөздер: заманауи білім кеңістігі, ұлттық тәрбие, ұлттық 
тарихи сана,  тұлғатану, тарихи тұлға,ұлттық сананы жаңғырту, Ұлы дала 
тұлғалары, өмірдеректер.

Қазіргі таңдағы білім беру саласы қоғамның даму үдерісі, 
ақпараттардың үздіксіз ағыны және ғылымның өзгерістер енгізуімен 
байланысты болып отыр. Қоғамда қалыптасып отырған осы жағдайлар 
және әлемдік білім беру кеңістігіне ұмтылыстар өзгерістерге бейімделу 
қажеттілігін туындатуда. Заманауи білім кеңістігіне өту жағдайында 
бәсекеге қабілетті және жаңарған ұлттық санаға ие тұлға дайындау - әр 
тарихшы ұстаздың басты міндеті саналуда.Ұлттық сананы жаңғырту 
дегеніміз ұлттық салт-дәстүрімізді, тіліміз бен мәдениетімізді, қазақи 
рухымызды, тарихи санамызды жаңғырту болып табылады.

Осындай кезеңде оқытудың жаңа технология түрлерін меңгеріп, 
жаңаша ойлайтын, сонымен бірге, білімді ұлттық тəрбиемен 
ұштастыра білетін ұстаз еңбегі ақталары анық. Әрине, қандай істі де 
жаңадан бастау, жаңа соқпақ жол ашу қиындық туғызады. соған қарамастан 
жаңалыққа ұмтылған ұстаздарымыз оқытудың әдіс-тәсілдерін жаңа арнаға 
бұрып, шығармашылықпен еңбек етуде. 

Ал, мектеп оқулықтары қазіргі заманауи талапқа сай келе ме? - 
деген сұрақ туындайды осындайда.
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тарих оқулығы ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды 
байланыстыра отырып жазылуы керек екендігі белгілі. тек бір жақты, 
бүкіләлемдік бағыт деп шетелдік оқыту тәсілдерінің барлығын алуға 
ұмтылудың қажеті жоқ. Әлемдік үздік тəжірибемен қоса халқымыздың 
ұлттық дəстүрлерін тарихи тұрғыдан көрсетуді ұштастыра білу 
парызымыз.

оқулық жазуда тарихи жалғастық пен танымдық қағидаларын ұстану 
қажеттілігі туындайды. Біздің мемлекетіміздің Ұлы дала төсіндегі сақ, 
түрік, Қазақ хандығы дәуірлеріндегі даңқты мемлекеттердің жалғасы 
екендігі ғылыми тұрғыда баяндалып, ұлттық тарихи сананы тәрбиелеуге 
жұмылдыру міндетіміз. осылайша жас ұрпақтың санасын, рухы мен 
жігерін көтеретін тарихи мәліметтер көбірек көрініс тапқаны дұрыс.

Қазақстан тарихын жазуда ұлт тарихын тұлғаландыру басты орын 
алады. Сондықтан қазіргі ерекше көңіл бөлетін жағдай – тарихи білім 
берудегітұлғатану мəселесі. себебі қолданыста жүрген кейбір оқулықтарда 
тарихи оқиғалар жалпылама баяндалады да, жеке тұлға туралы деректер 
өте аз кездеседі. 

Әдіскер-ғалым т.тұрлығұлов: «...жеке тарихи қайраткерлерді 
өткенде, олардың өмірі мен халыққа қызметінен неғұрлым көбірек мәлімет 
келтірсек, соғұрлым оқушылардың түсінігі мен білімі арта түседі, олардың 
сезімі мен санасы соғұрлым өзгереді» [1, 17-б] - деген әдіс ұсынады. Тарихи 
тұлға туралы дерек бере отырып, оқушыны тұлғаның өнегелі өмірі 
мен ел үшін жасаған ерекше еңбегін үлгі етіп тəрбиелейміз. 

тұлғатану мәселесіне байланысты елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» еңбегінде:«Ұлт мақтанышы біздің бұрынғы 
өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен жырауларымыз ғана 
болмауға тиіс»- деп атап көрсеткен болатын [2]. Бұдан шығатын қорытынды, 
ел игілігіне өздерінің өмірлері мен еңбегін арнаған азаматтардың 
өнегелі істерін де тарихоқулығына енгізу қажеттілігі туындайды.  
тарихи тұлғалар туралы жазылған еңбектердегі мәліметтер мен деректерді 
мектеп оқулықтарына енгізу уақыт талабы болып отыр.

міне, сондықтан да, қазіргі таңда тарихшы ғалымдарымыздың ал-
дында мектептегі тарих оқулықтарына нақты деректер негізінде енгізілмей  
қалған халқымыздың ардақты азаматтарының еңбегін зерттеу міндеті тұр.

тарихи тұлғалар тақырыбына кеңірек тоқталар болсақ, әрине, қазақ 
халқының даңқты ұлы – Бауыржан Момышұлы алғашқы болып ойға 
оралады. Батырдың «Қанмен жазылған кітап» туындысы кейін «Соғыс 
психологиясы» деген атпен баспадан шыққан болатын. «Бұл сирек 
басылым тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан мемлекетінің жаңа буын 
жас толқын ұрпақтарын ата дәстүрін қастерлеп, Отан сүю рухында 
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тәрбиелеудің рухани қазына көзіне айналар деген сенімдеміз», - деп баға 
берді м.мырзахметұлы [3, 9-б]. Осы еңбекті мектептердегі əскери іс 
сабағында оқытып, оқушылырымызды ер намысын, адамгершілік 
арын жоғары ұстауда жауынгерлік рухта неге тəрбиелемеске?!

танымал жазушы Медеу Сəрсеке «Ермұхан Бекмаханов» және 
«Ноқталанған тарихшы» ғұмырнамасында тарихшы Ермұхан 
Бекмахановтың өмір жолы мен шығармашылығын жабық мұрағаттардан 
алынған нақты деректер арқылы сипаттаған. е.Бекмахановтың алғашқы 
еңбектерінің бірі - «тарих мұғаліміне көмекші» әдістемелік оқу құралы 
болып табылады [4, 97-б]. оның авторлығымен шыққан «Қазақ кср 
тарихы» алғашқыда ғылыми деңгейі озық, жазылу үлгісі соны делініп, 
и.в. сталин атындағы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. кейін бұл еңбек 
ұлы орыс халқына қарсы жазылған туынды, мұндай кітапқа мемлекеттік 
сыйлық беру - ұлтшылдық ниетті құптау болады деген айып тағылды 
[4, 141-142-б]. е.Б. Бекмахановтың «Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 
жылдарында» монографиясы тарих ғылымының докторы м.П. вяткиннің 
редакциясымен 10 мың дана таралыммен жеке кітап болып, 1947 жылдың 
қазан айында орыс тілінде жарық көрген [4, 195-б]. алайда өкінішке орай 
осы еңбегі үшін ғалымның қудаланып, бас бостандығынан айырылғанын 
тарихтан білеміз.

медеу сәрсекенің е.Б. Бекмахановқа арнап жазған еңбектерінде 
талантты ғалым қаламынан көптеген іргелі ғылыми еңбектер жазылып, 
тарих ғылымына өлшеусіз үлес қосылғандығы баяндалады. Осы аталған 
монографиядан алынған мəліметтер тарих оқулығына енгізілсе, 
оқушы ғалымның ғылыми ізденісімен қоса, өмір дерегімен жете 
танысар еді.

Біз тек бір-екі ғана еңбек туралы сөз етіп отырмыз, ал мұндай 
мысалдарды көптеп келтіруге болады. Қазақстан тарихнамасында жеке 
тұлға өмірі аз зерттеліп, аз айтылып жүрген кемшін тұстар көптеп сана-
лады. Бұл істе мемлекет тарихы институты ұжымы да біршама ғылыми 
ізденістер атқарып, «Ұлы Дала тұлғалары» сериясы бойынша еліне  
еңбегі сіңген, қайраткерлік қарымымен танылған ірі тұлғалар жайындағы 
зертеу еңбектерді жарыққа шығара бастады.

тарихшы-ғалым, профессор Б.Ғ.Аяған «Әбілқайыр Шайбан – 
Дешті Қыпшақтың соңғы билеушісі» еңбегінде Әбілқайыр Шайбан-
ның XV ғасырдың ортасында дешті Қыпшақтың ең құдіретті хандарының 
бірі болғандығы жайында нақты деректер келтірген. еңбекте Әбілқайыр 
Шайбан хан өзбек-қазақтардың ортақ билеушісі болған және ол туралы 
махмуд кухистани жазған деп көрсетілген [5, 4-б]. Cонымен бірге,  
ол туралы мемуарлық жазба әдебиеті парсы және шағатай тілдерінде 
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жазылған орта азия ғалымдарының еңбектерінде сақталған [5, 10-б] деген 
құнды мәлімет берілген. Профессор Б.Ғ. Аяған бұл еңбегін ортағасыр-
лық əдебиет, отандық жəне шетелдік ғалымдардың соңғы зерттеулерін  
қайта қарастыра отырып, тарихи тұрғыдан тың деректерді пайдала-
нып жазған.

еңбекте көрсетілгендей Әбілқайырды дешті Қыпшақ патшасы, ақ 
орда билеушісі, Әбілқайыр ұлысының негізін салушысы, кейде «көшпелі 
өзбектердің» ханы, сондай-ақ «Бузуруг ханы» (орысша Үлкен хан) деп 
атаған [5, 28-б]. Әбілқайыр хан шын мәнінде дешті Қыпшақтың соңғы 
билеушісі болғаны және ол қайтыс болғаннан кейін сібірден орта азияға 
дейінгі ірі мемлекет ыдырағаны баяндалады. автордың пайымдауынша, 
кейінгі хандардың ешқайсысын да қыпшақтар мемлекетінің толық 
билеушісі деп атамаған [5, 152-б].

Белгілі ғалымдар а.айталы мен Қ.ахметов қоғам қайраткері Жұма-
бек тәшеневке XX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ тарихындағы 
феномен тұлға деп баға берген болатын [6]. Ж. тәшенев өмірі мен 
қызметін зерттеу нәтижесінде институт ғалымдары С.Ж. Дүйсен мен  
Қ.А. Еңсенов «Жұмабек Тəшенев» еңбегін жазып шықты.

Ғылыми зерттеуде сол тоталитарлық заманның өзінде ұлтжанды 
азаматтың Мəскеу өктемдігінің бетін қайтара білгендігі айқын 
көрсетілген. ол Қазақстанның солтүстігіндегі бес облысты, яғни еліміздің 
1/5 бөлігін ресейге қосудан сақтап қалды [7, 173-б]. еңбекте сипатталғандай, 
атамекенді саудаға салуға республикадағы жоғары басшылар арасында 
жалғыз Ж.тәшенев қана ашық және табанды түрде қарсы шыға білген. 

Басқа еңбектерін айтпағанда, теңдессіз осы ерлігінің өзі-ақ Жұмабек 
ахметұлы есімін Қазақ тарихына мәңгілікке қалдырды деп бағалайды 
авторлар [7, 275-б]. 

Ал осы тұлғаны қазіргі жас буын толық танып отыр ма? Соңғы 
жылдары оқулықтарға Ж.Тəшенев туралы аз ғана мəлімет енгізілгені 
болмаса, өкінішке орай бұл сұраққа «жоқ» деген жауап аламыз. 

келесі тарихи тұлғаның бірі Нұртас оңдасынов туралы профессор 
д.а.махат ғылыми-зерттеу еңбегінде былай деген болатын: «Қылышынан 
қан тамған өктем саясатына қарамастан ұлттың рухын көтеруге үлес 
қосқан Н.Дәндібайұлы есімі жалпы зиялы қауымға таныс болғанымен 
жеке тұлға ретінде қоғамдық-саяси қызметі, шығармашылығы әлі ғылыми 
тұрғыда өз бағасын толық алып болған жоқ»[8].

осыған сәйкес ғалым Қ.А. Еңсеновтың «Нұртас Оңдасынов» атты 
еңбегі жарыққа шықты. Ғылыми-зерттеуде қоғам қайраткерінің Қазақ кср 
Ғылым академиясының салынуына, Қазақ қыздар педагогикалық және 
шет тілдер институттарын ашуға мұрындық болғандығы, мойынты-Шу 
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темір жолы, Іле, Шу өзендеріне көпір, сырдарияға бөгет және Бөген су 
қоймасы, арыс-түркістан каналдарының салынуына ұйытқы болғандығы 
жазылған [9,4-б].

сонымен қатар, кітапта тұлғаның ел басшылығында болған кездегі 
көптеген жарқын істерінен басқа адамды тани білу қасиеті дараланып 
көрсетілген. Жезқазғанға барған сапарында Қаныш сәтбаевты кездестіріп, 
оны басынан төніп тұрған қауіптен арашалап, Қазақстан Ғылым 
академиясына президентікке ұсынған. келесі бір сапарында лениногор 
кенішінде жүрген дінмұхаммед Қонаевты шақырып, саяси басшылыққа 
тағайындаған [9, 346-б]. Нұртас дәндібайұлы халық алдында өзінің 
перзенттік борышын адал атқарған адам. Оның ұрпаққа үлгі боларлықтай 
үш анық даналық сөзі қалды: «Біріншіден, қанша жыл қолымда билік 
болса да, біреуден бір тиын да пара алмадым – Қолым таза! Екіншіден, 
үштіктің бірі болып, біреудің сыртынан қол қойған емеспін, яғни 
ешкімнің қаны мойнымда жоқ – Арым таза! Үшіншіден, адамдарды 
атаға, руға, жүзге бөлген де, тіптен ешкімнің ешқашан жүзін сұраған да 
емеспін - –Жүзім таза!» [9, 348-б] Міне, жемқорлыққа, жүзге, аймаққа 
бөлінуге тəрбиелеу құралы осы емес пе?! 

институт ғалымдары С.Ж. Дүйсен мен Ж.Н. Қалиевтің «Кəрім 
Мыңбаев» атты ғылыми-танымдық еңбегінде тұлғаның өмірі мен 
қоғамдық-саяси қызметі жан-жақты баяндалған. оның ғылым саласындағы 
рөлін былайша пайымдайды: XX ғасырдың 40 жылдары ғылыми еңбек-
тері Кеңес Одағында ғана емес, әлемде мойындалған Қаныш Сәтбаевпен 
қатар қазақ ғалымы Кәрім Мыңбаев деуге болады.олардың ағылшын 
тіліне аударылған ғылыми мақалалары аҚШ пен Ұлыбританияның 
ғылыми журналдарында басылған [10, 5-б]. Ғалым Бетпақдаланы мал 
бағуға, егін, бау-бақша, көкөніс т.б. ауыл шаруашылық дақылдарын өсіруге 
болатын Бақдалаға айналдыру жолында идея көтеріп, іске асыру жолында 
аянбай еңбек етті [10, 211-б]. авторлар ғалымның ғылыми ізденістегі 
басты жаңалығы – өнеркәсіпке қажетті көксағыз өсіру болғандығын баса 
көрсетеді. сонымен қоса, кәрім мыңбаевтың васхНил-ді басқарып,  
осы ғылыми мекемені ауыл шаруашылығы ғылымы салалары зерттеулерін 
үйлестіруші, бағыттаушы орталыққа айналдыруға күш салып, ел эконо-
микасын дамытуға өлшеусіз еңбек еткені сипатталған [10, 211-б].

Кəрім Мыңбаев - XX ғасырдың ортасында биология ғылымы 
бойынша қазақ ұлтынан шыққан тұңғыш ғылым докторы. ол 
сонымен қатар қазақ халқының ғылымы мен жоғары мектебінің дамуына, 
мәдениетінің өркендеуіне зор үлесін қосты. алайда, өкінішке орай қазіргі 
жас буын өкілдері ғалымның жетістікті еңбектерін біле бермейді?! 
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институт ғалымы Н.С. Лапин өзінің орыс тілінде жазған 
«Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев жəне 
қазақстандықтардың тарихи санасының қалыптасуы» еңбегінде 
қазақстандықтардың тарихи санасын қалыптастыру үдерісінде Қазақстан 
республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың рөлін ғылыми тұрғыдан 
түсіндіру мақсатын ұстанды. «Учитывая роль Президента РК – Лидера 
нации Н.А. Назарбаева в формировании массового исторического сознания 
казахстанцев, становится актуальным вопрос о введении в учебную 
программу по истории Казахстана спектра вопросов об изучении вклада 
Президента Н.А. Назарбаева в становление и развитие исторического 
сознания казахстанского общества и модернизации национальной 
истории. Целесообразно в национальных учебниках истории представить 
материал, в котором будет существенно выделена роль Президента 
РК Н.А. Назарбаева в процессе формирования исторического сознания 
граждан Республики Казахстан» [11, 227-б].

осы еңбегінде автор «можете ли вы сказать про себя, что вы знаете 
историю своей страны в XX веке» анкеталық сұранымының нәтижесін 
анықтайды. сұралғандардың 67%-ы қысқаша ғана мағлұмат беріп, тарихи 
сауаттылықтан гөрі тарихтан қысқаша мәліметі барлығына қанағаттанатын 
білдірген [11, 190-191-б].

Ғалым А.Н. Қашқымбаев өзінің «Ілияс Есенберлин» еңбегін 
ұлттық тарихи тұрғыдағы құндылығымен барша қауымды таң қалдырған 
«көшпенділер» атты трилогияның авторына арнап жазды. Еңбектің 
ерекшелігі – тарихи шығармалары арқылы жұртшылықтың Қазақ 
мемлекеттілігінің құрылуы тарихына деген қызығушылығын оята 
білген Ілияс Есенберлин тұлғасын жан-жақты ашып көрсете білуі. 

автор жазушының кереметтігін бірде-бір руды қарама-қарсы қоймай, 
керісінше олардың бірлігі мен бас қоса жасаған әрекеттерін «алмас 
қылышқа» теңеп, дәріптегендігін ризашылықпен жазады [12, 153-б]. 
кітапта жазушының XX ғасырдың 60-жылдары алғашқылардың бірі болып 
Алаштың азаматтарын ақтауда үлес қосқандығы және Өзбекстанның 
құрамына өтіп кеткен қазақ жерлерін тарихи отанына қайтару, 
тың және тыңайған жерлерді игеру туралы идеяның авторларының 
көзі тірісінде-ақ осы бір ірі бастаманың зардаптары туралы ащы 
шындықты айтуы баяндалған. еңбекті оқи отырып, І.есенберлин туралы 
тың деректермен танысасыз.

Белгілі орыс тарихшысы анна Панкратова: «...туысқан, бауыр-
малдығы ғажап қазақ халқын, олардың қаһармандығы көрсетілген 
айтулы оқиғалардан айыра, «тарихы жоқ халық» ретінде, көшпенділікпен 
күнелткен тобыр етуді өз басым түсінбеймін», «...бұл халықтың бай 
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тарихы бойынша үш ғылыми институт жұмыс атқарды» [13, 20-б] - деген 
болатын. Кеңестік дəуірдің өтпелі кезеңінде өрлік танытып, ғылыми 
ортада бүкпесіз қазақтың бай тарихының мүддесін қорғаған, оған əділ 
баға берген, ұстанымы берік жан - Анна Панкратова туралы не білеміз? 
оқулықтарда а.Панкратова туралы мәлімет тек қана е.Бекмахановқа 
байланысты оқиғада берілген.

осы сұраққа жауап табу мақсатында ғалым Қ.М. Ерімбетова 
Қазақстан тарих ғылымын қалыптастыруда ерен еңбек еткен және 
белгілі тарихшы е.Бекмахановты 25 жылдық түрме азабынан құтқарған  
академик анна Панкратованың өмір жолына арнап «Қалдырған ізі 
мəңгілік. Қазақтың тарих ғылымы. Академик Анна Панкратова» атты 
2 томдық сүбелі еңбек жазды. 

Ендігі міндет - осы тұлғалардың өмірдеректерін мектеп 
оқулықтарына енгізу. Оқушыларымыз тарихи тұлғалардың халқына 
сіңірген еңбектерімен таныса отырып, отаншылдыққа, елге адал 
қызмет етуге тәрбиеленеді.

Жаһандану дәуірінде тарих арқылы жастарымыздың ұлттық санасын 
көтеру уақыт күттірмейтін мәселе болып отыр. Ғалым х.м. Әбжанов: 
«Егер кешегі отарлау мен тоталитаризм бір мемлекеттің ғана күшімен 
жүзеге асса, жаһанданудың артында әлемдік әлденеше алпауыт 
мемлекеттер тұрғанын бір сәтке қаперден шығармау керек» - деген 
болатын [14]. сондықтан да жаһандану заманындағы әлемдік мәселелер 
және Қазақстанның ерекше даму жолы туралы таныстыруды аса бір 
жауапкершілікпен орындау міндеті жүктеліп отыр.

осылайша, жоғарыда тоқталып өткен ұстанымдарға негізделіп 
жазылған оқулықтар ұлттық тарихи сана мен патриоттық сезімді 
қалыптастыруға қызмет ететін болады деген сенімдеміз.
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Резюме

в написании истории казахстана особое место занимает исследование 
персоналий национальной истории. Поэтому в статье рассматриваются 
проблемы внедрения в школьные учебники научных трудов об историчес-
ких личностях.

Summary
In extending horizons of the history of Kazakhstan, a special place is 

occupied by the study of personalities of national history. Therefore, the article 
considers the problems of introducing scientific works on historical figures in 
school textbooks.
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ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

удк: 94 (574.24)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАЖИРОВКА
В ГОРОДЕ СТУДЕНЧЕСТВА АЛИМХАНА И КАНЫША

Аканов К.Г., 
научный сотрудник 

института истории государства кН моН рк,
магистр гуманитарных наук

Аннотация 
статья составлена на основе материалов, собранных им во 

время прохождения научно-исследовательской стажировки в На-
циональном исследовательском томском государственном универ-
ситете (город томск, российская Федерация). данная стажиров-
ка была пройдена на втором курсе обучения в PhD докторантуре им.  
л.Н. гумилева (г. Нур-султан, республика казахстан).

Ключевые слова: стажировка, сотрудничество университетов, 
история томского государственного университета, томск, г.Н. Потанин, 
к.сатпаев, научная библиотека тгу, архивы, государственный архив том-
ской области, казахстанско-российское сотрудничество. 

с 12 сентября – 15 декабря 2016 года докторант евразийского на-
ционального университета им. л.Н. гумилева аканов куаныш газизович, 
обучавшийся по целевому гранту института истории государства кН моН 
рк проходил научно-исследовательскую стажировку в Национальном ис-
следовательском томском государственном университете (далее – тгу). 
докторант был приглашен ректором университета Э.в. галажинским. 
руководителем стажировки выступила д.и.н., заведующая лабораторией 
социально-антропологических исследований, профессор кафедры совре-
менной отечественной истории исторического факультета тгу – и.в. Нам, 
являющаяся зарубежным научным консультантом докторанта. стажировка 
проходила в рамках научного исследования – аканова к.г. по теме PhD 
диссертации: «история столиц казахстана в XX веке: опыт создания, пере-XX веке: опыт создания, пере- веке: опыт создания, пере-
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дислокации и вопросы нациестроительства». Научным руководителем док-
торанта является ковальская с.и. – д.и.н., проф. кафедры истории казах-
стана евразийского национального университета   им. л.Н. гумилева. ста-
жировка в томске стала возможна благодаря действующе-му между двумя 
университетами меморандуму о сотрудничестве.  

Первое историческое название тгу – императорский сибирский уни-
верситет. основан он был в томске 16 (28) мая 1878 года, в период цар-
ствования александра II и стал девятым университетом на территории тог-II и стал девятым университетом на территории тог- и стал девятым университетом на территории тог-
дашней российской империи. впервые идея о создании сибирского уни-
верситета возникла в 1803 г. еще при императоре александре I, а графом 
П.г. демидовым было вложено 50 тыс. рублей в его строительство. однако, 
воплотиться этой идее было суждено, много позже при другом правителе 
александре II, который поручил специальной комиссии приготовить про-II, который поручил специальной комиссии приготовить про-, который поручил специальной комиссии приготовить про-
ект сибирского университета. в составе комиссии были такие выдающие-
ся ученые, как в.м. Флоринский и д.и. менделеев [1, с.3]. 

в 1875 г. министр народного просвещения граф д.толстой получил 
поручение от императора александра II подготовить проект создания им-II подготовить проект создания им- подготовить проект создания им-
ператорского сибирского университета. Члены комиссии активно взялись 
за воплощение поручения. в.м. Флоринский подготовил отчет в 300 стра-
ниц, где обобщил мировой и российский опыт классического универси-
тетского образования. д.и. менделеев разработал проект устава универ-
ситета, план размещения и оснащения кабинетов и лабораторий. в состав 
комиссии были также привлечены академик архитектуры а.к. Бруни и ди-
ректор департамента министерства народного просвещения м.е. Брадке 
[2, с.32-33] За право иметь первый университет сибири, помимо томска 
боролись такие города как омск, иркутск, красноярск. в декабре 1876 года 
«комиссия для изучения вопроса об избрании города для сибирского уни-
верситета» пришла к выводу, что город томск является наиболее подходя-
щим местом для учреждения сибирского университета. 26 августа 1880 
года произошла торжественная закладка главного здания университета, 
проектировщиком которого назначили известного архитектора а. Бруни. 
открытие университета состоялось 22 июля 1888 г., а сами занятия нача-
лись с 1 сентября [3, с.22]. 

16 мая 1878 г. было опубликовано высочайшее утверждение государ-
ственного совета «об учреждении сибирского университета». импера-
торский сибирский университет был учрежден в городе томске. в соста-
ве университета было заявлено 4 факультета: историко-филологический, 
физико-математический, юридический и медицинский. Первым ректором 
университета был назначен профессор кафедры общей физики с физиче-
ской географией и метеорологией Н.а. гезехус [4, с.12]. однако, несмотря 
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на это постановление, вначале в университете действовал только один ме-
дицинский факультет. в 1898 г. открылся юридический, в 1917 историко-
филологический и физико-математические факультеты [5, с.4]. 

уже в год открытия университета в приемную комиссию было пода-
но более 230 заявлений и 72 человека зачислено на первый курс. в целом 
первый выпуск составил 32 выпускника, из которых 8 стали профессорами 
[1, с.6]. в течение первых 10 лет, было подготовлено 300 врачей, большая 
часть которых осталась работать в сибири. в это же время был заложен 
Ботанический сад, который стал базой для исследований в области ботани-
ки [3, с.22-23]. вплоть до революционных событий 1917 г. университетом 
было подготовлено и выпущено более 1500 медицинских работников и 740 
юристов [6, с.115].

уже в первые годы существования университет начал приносить 
пользу государству. в наши дни тгу – является ведущим классическим 
университетом исследовательского типа. в 2013 г. университет вошел в 
топ-15 ведущих университетов россии. в тгу обучается 16 тыс. студен-
тов по 135 направлениям и специальностям, 800 аспирантов и докторантов. 
в структуре университета действует 21 факультет и учебный институт, 1 
филиал, 38 центров довузовской подготовки и профориентации в городах 
сибири и казахстана. Профессиональную и педагогическую деятельность 
осуществляют 500 докторов и 1000 кандидатов наук, 51 лауреат государ-
ственной премии рФ в области науки и техники, успешно функционируют 
22 докторских диссертационных совета. каждый год защищается около 20 
докторских и 100 кандидатских диссертаций [7].

Главный корпус Томского государственного университета



119

мемлекет тарихы     история государства    № 2, 2019

красива  и необыкновенна университетская роща, окружающая глав-
ный корпус тгу. роща была заложена известным ученым профессором бо-
таники П.Н. крыловым [8, 90]. обилие природных красок золотой осени, 
сочетание разных видов деревьев и цветов придает особый колорит и под-
черкивает красоту картины местной природы. внутри рощи расположены: 
мемориал студентам и сотрудникам томского государственного универси-
тета, погибшим в годы великой отечественной войны и памятник извест-
ному ученому и этнографу г.Н. Потанину. личность Потанина одинаково 
дорога для народов казахстана и россии, который сделал многое для их 
сближения. географ, востоковед, этнограф, фольклорист григорий Нико-
лаевич Потанин провел около 40 лет в научных экспедициях и издал более 
230 трудов по истории и культуре азиатских народов российской империи. 
г.Н. Потанин был дружен со многими видными представителями казах-
ской интеллигенции: м. Чормановым, Ч. валиханов и Ш.Ч. валихановым, 
а. ермековым, а. Букейхановым  и др. которым неоднократно оказывал 
содействие [9, с.34-35]. имя Потанина сегодня носят улицы в столице ка-
захстана городе Нур-султан (астана), в др. городах и населенных пунктах 
севера республики, открыты музеи, установлены памятники и бюсты, из-
даются избранные труды великого ученого, проводятся международные на-
учные конференции [10, с.81-82; 11, с.107].

Мемориал студентам и сотрудникам 
ТГУ, погибшим в годы ВОВ

Памятник Г.Н. Потанину
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Недалеко от университета находятся аллея геологов, где установлен 
памятник выдающемуся казахскому ученому к.и. сатпаеву и его настав-
нику м.а. усову. как известно, каныш имантаевич получил образование 
на горном факультете технологического института г. томска (ныне Нацио-
нальный исследовательский томский политехнический университет), где 
его научным руководителем был известный русский геолог михаил ан-
тонович усов, академик аН ссср. тема обучения каныша имантаевича 
в томске подробно рассматривается в трудах его биографа м. сарсекеева 
[12]. в память об учебе в томске в здании института геологии и нефтега-
зового дела томского политехнического университета была ус-тановлена 
мемориальная доска и была открыта аудитория к.и. сатпаева. в местном 
геолого-минералогическом музее хранятся привезенные казахским ученым 
образцы минералов. в музее истории университета имеется уголок, по-
священный научной деятельности нашего соотечественника. При томском 
университете (ныне – Национальный исследовательский томский государ-
ственный университет) к.и. сатпаевым был организован кружок по изуче-
нию культуры восточных народов [13]. в память об этом в находящемся в 
стенах тгу музее археологии и этнографии сибири им. м.в. Флоринского 
хранится домбра, по данным местных экскурсоводов, оставленная самим 
сатпаевым. в память об обучении в томске был установлен памятник к.и. 
сатпаеву, работы скульптора З.соболевой и архитектора и.соболева [14]. 
данный памятник, созданный в казахстане установленный в россии, явля-
ется наглядным результатом дружеских взаимоотношений обоих соседних 
государств.

Памятник К.И. Сатпаеву Памятник М.А. Усову
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в процессе своей научной деятельности докторант занимался в науч-
ной библиотеке томского государственного университета. история форми-
рования библиотеки началась в конце 80-х годов XIX века, одновременно 
со строительством университета. Первоначальную базу составили книж-
ные собрания г.а. строганова, с.м. голицына, а.в. Ни-китенко, в.а. Жу-
ковского. в 1998 году библиотека получила статус особо ценного объекта 
культурного наследия народов российской Федерации. сегодня книжный 
фонд библиотеки составляет 3,8 млн. ед. хранения, в том числе свыше 114 
тыс. рукописей и книжных памятников [15]. в библиотеке хранятся номе-
ра газет, издававшихся в сибири в первой четверти XX века, многие из 
которых хранят ценный материал о событиях, происходящих в казахстане 
в указанный период. Более подробно речь о них пойдет в дальнейших ста-
тьях автора.

Сертификаты Аканова К.Г., полученные по результатам стажировки

В залах научной библиотеки ТГУ
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Немаловажным результатом стажировки стало выступление доктор-
анта на международной научной конференции «антропология в поисках 
нового языка описания» (Первый антропологический форум) с докладом 
по теме «Нациестроительство и миграционная динамика астаны», который 
состоялся 15-17 сентября 2016 года. в конференции приняли участие более 
110 ученых из 8 стран мира. докторант принял участие во второй панели 
конференции именуемой «миграция и города», где помимо него участвова-
ли ученые из россии, таджикистана, Франции, австрии и великобритании 
[16]. За участие в данной конференции аканов к.г. был награжден специ-
альным сертификатом. другим сертификатом была отмечена деятельность 
докторанта по теме его (PhD) исследования в томске. 
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Программа международной научной конференции «антропология в 
поисках нового языка описания (I томский антропологический форум)», 
15-17 сентября 2016 года, г. томск – 48 с.

ТҮЙІН
мақала л.Н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінің док-

торанты, Қр БҒм Ғк мемлекет тарих институтының мақсатты грантының 
иегері – ақанов Қуаныш Ғазизұлының томск мемлекеттік ұлттық зерт-
теу университетінде өткен тағылымдама материалдарын және «антро-
пология в поисках нового языка описания» атты халықаралық ғылыми 
конференцияға (Бірінші антропологиялық форум) қатысқаның баяндай-
ды.

SUMMARY
The article covers the internship materials of PhD student of L.N. Gumi-

lyov Eurasian National University, holder of a targeted grant from the Institute 
of History of the State of Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan – Akanov Kuanysh Gazizovich in the Na-
tional Research Tomsk State University and his participation in the international 
scientific conference: “Anthropology in search of a new description language” 
(First Anthropological Forum).
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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЕЛБАСЫ ТАПСЫРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕПТЕ 
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

С.Ж. Дүйсен, 
Қр Ғк БҒм 

мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері,

педагогика ғылымдарының кандидаты
 

елбасы 2015 жылы наурызда елімізді алдағы 10-15 жылда өркендетуге 
арналған Ұлт жоспары болып табылатын 5 институттық реформаны 
(елімізді өсіп өркендетудің бес нақты жолын) және оны жүзеге жүзеге 
асыруға бағыттайтын 100 нақты қадамды белгілегені мәлім. Қазақстан 
халқы «елбасының «100 нақты қадам» - Ұлт жоспары Қазақстан халқын 
жарқын болашаққа бастайтын жол» – деп қабылдады және қолдады.

100 қадамның 76-қадамы (12 жылдық білім беру, мектептегі оқу 
стандарттарын жаңарту) және 79-қадамы (білім беру жүйесінде (Жоо-да) 
жастарды ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшіру, даярланатын 
кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру міндеті көзделген) білім 
саласын қамтиды. 

89-қадамда «Нұрлы болашақ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге 
асыру белгіленген. мектептік білім берудің қолданыстағы бағдарламала-
рына «мәңгілік ел» құндылықтарын енгізу» тапсырмасы берілген.

елбасы ұсынған міндет-«мәңгілік ел» идеясына жалпы білім беретін 
орта мектепте тарихты оықтуда орын беріп және оны  тарихи сабақтастық 
тұрғысынан қарастыру. ол үшін алдымен қоғамтанушы ғалымдар, оның 
іішнде тарихшылар қазақ ұлтының түп қазығы «мәңгілік ел» идеясы 
болғанын ғылыми түрде негідеулері керек. осыдан кейін мектептің тарих 
пәнінң мұғалімдеріосы идеяны жете түсініп, содан кейін шәкірттерге 
ұғындыра алады. 

орта   ғасырларда  еуразия даласында «мәңгілік ел» құруды 
армандаған, бірақ оны жүзеге асыра алмаған көне түркілер болса, солардың 
бір бұтағы саналатын қазіргі Қазақ елі тәуелсіздік алған соң сол идеяны 
жаңғырту мүмкіндігіне ие болып отыр. осы бағытта алғашқы қадамдар 
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жасалуда, президент ұсынған идеяны ғылыми түрде талдау, негіздеуге 
бағытталған жұмыстар қазақстандық философтар, әлеуметтанушылар, 
тарихшылар, филологтар т.б. тарапынан қолдау тауып, жоспарланып қолға 
алынуда.

мәңгілік ел бір қарағанда абстрактылы ұғым болып көрінеді. дүниеде 
мәңгілік ештеңе жоқ. осы идеяны қолдаушы қазақстандық зиялылар 
«мәңгілік ел»-бір ғана мерзімде болып өтетін науқандық ұғым емес деп 
пайымдайды. елбасының «мәңгілік ел» идеясынның қазақстандық моделін 
алдымен өзіміз танып, сосын әлемге таныту міндеті тұр деп пайымдайды 
ұлт зиялылары.

Қазақстанның қазіргі заман тарихын оқытуда елбасымыздың жазған 
еңбектері тарихи дереккөзі болып табылады. «егемен Қазақстан» газеті 
бұрын «елбасы», «тәуелсіздік», «салтанат», «астана», «дінтұтқа» 
жинақтарын шығарса, биыл «Президент» жинағын шығарды. Президентіміз 
туралы «Өмір өткелдері» атты жинақ шықты. Зиялы қауым осы еңбектерді 
«елбасытану эпопеясына» теңеді. орыс жазушысы сергей Плехановтың 
елбасымыз туралы «Жібектей есілмеген жол» («Не шелковый путь») кітабы 
2015 жылы мамырда мәскеуде шықты.тарихшы мұғалімдер Қазақстан 
Президенті туралы жазған қазақстандық және шетелдік зерттеушілердің 
кітаптарынан өткен ғасырдың 40-шы жылдарынан бастап, қазіргі күнге 
дейінгі отан тарихын оқытуда мол деректік материалдар, талдаулар таба 
алады. 

мамандардың бағалауынша 100 нақты қадам заман талабынан 
туындаған бағдарлама, онда көрсетілген әрбір мәселе, барша 
қазақстандықтар үшін маңызды және олар ел экономикасының дамуына, 
әлеуметтік, мәдени-рухани саланың ілгерлеуіне зор ықпалын тигізері 
анық.реформаларды саты-сатымен жүйелі жүргізу мақсатында Президент 
жанынан Жаңғырту бойынша ұлттық комиссия құрылып жұмыс істеуде.

мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев: «2015 жылды ұлттық тарихымыз-
ды ұлықтау, бүгінгі белестерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер 
жылы деп есептеу керек»,-деп атап өткен болатын. Президент «мәңгілік 
ел» туралы бастама көтеріп, оны еліміздің ұлттық идеясына айналдыруды 
ұсынды.

мемлекет басшысы сонымен қатар ұрпақтарымызға «Біз Ұлы дала 
елінің перзенттеріміз» деп насихаттауды ұсынды. «Біздің бабаларымыз 
осы далада өмір сүріп, көкке табынған. тәңірі дегеніміздің өзі-көк аспан. 
Біздің көк туымыздың көк түсті болуының астарында да осындай сыр бар. 
Бірегей көк түс-еліміздің бірлігінің белгісі. Жапония-«күншығыс елі», 
«оңтүстік корея-«таң самалы елі», Қытай-«аспанасты елі», Нидерланды-
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«Қызғалдақтар елі» атауларымен жер жүзіне танымал. ендеше, біз неге 
өзімізді Ұлы дала еліміз деп атамасқа», - деген ой айтты.

Ұлы дала халқы еуропа мен азияның арасында жатқандықтан 
әрқашанда қарым-қатынастың көпірі қызметін атқарды. ал көпірдің рөлі 
зор. Қазақ жеріндегі көне дәуірді, 5 мың жыл бұрын энеолит дәуірінде өмір 
сүрген ежелгі адамдардың қоныстарын, соның ішінде Ботай мәдениетін 
белгілі археолог виктор Зайберт зерттеуде. осы ғалымның зерттеулері 
бойынша әлемде алғаш рет жылқыны қолға үйреткен, көлік құралы ретінде 
пайдаланған, сүтінен қымыз ашытқан, арбаны ойлап тапқан солтүстік 
Қазақстан өңірінің ежелгі тұрғындары. Ботайда 158 үйдің орны табылды, 
баспаналары киіз үйге ұқсас болған. Ботайлықтар дегеніміз солтүстік 
Қазақстанды мекендеген қазақтардың ата-бабалары. в.Зайберттің пікрін 
ағылшын-француз ғалымдары қолдауда. Қазір отандық тарих ғылымында 
қазақтар мәдениетінің пайда болу үдерісі мен еуразиялық дала өркениетінің 
қалыптасуы нақ осы жерден бастау алған деген пікір қалыптасуда. Бүгінгі 
таңда осы көшпелілер мәдениетінің іздері сібірден Үндістанға дейінгі 
аумақта кездеседі.

2000 жылдардың басында шетелдік генетик ғалымдар Шығыс 
Қазақстаннан табылған сақ патшаларының геномасын зерттеп, «сақтар 
көптеген еуразия  халықтарының ата-тегі» деген қорытындыға келіпті. 
ҚазҰу-нің тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты  
арман Жұмаділдің айтуынша сол кезде олардың қолында қазақтардың тектік 
(генома) үлгілері болмапты. (Қазақ тарихы. // 2015 жыл, №5) егер болғанда 
сақтар-қазақтың арғы ата-бабалары екені туралы теория дәлелденер ме еді, 
- деген ой туады.

дНк-ларын салыстырғанда хунну халқы қазақтың керей, уақ, 
сіргелі руларымен туыс болып шықты. Ғалымдар солтүстік Қытайдан 
табылған Эгин-гол, дүүрлік Наарс және Баркөл қорымдарына жерленген 
жауынгерлердің дНк-сын зерттеу арқылы осындай қорытындыға келді. 

солтүстік Қытайда хуннулардың орнын қидандар басты. Қуатты 
империя құрды. соңында чжуржендерден жеңілген соң Қазақстан аумағына 
қоныс аударады. Қазақтармен ассимиляцияға ұшырап, сіңіп кетті. олар 
өздерін «наймандар» деп атады. Найман моңғол тілінде «сегіз» деген 
мағына береді. Өйткені қидандар империясы гүлденген тұста мемлект 8 
ұлыстан құралыпты.

Shejire DNA жобасы бойыншабір топ тарихшылар зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, қазақтың жауынгер хунны халқының және андрон 
мәдениеті өкілдерінің дНк-сын салыстырған болатын. Нәтижесінде үш  
халықтың жақын туыстық байланысы бар екені анықталды.
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Жобаның  ғылыми жетекшісі Жақсылық сәбитовтың айтуынша осы-
дан 3-4 мың жыл бұрын Қазақстан аумағын мекендеген андрондықтардың 
гені қазақтың қазіргі табын руында кездеседі екен. Батыстың ғылыми  
тілінде бұл мәдениеттің өкілдері «арийлер» деп аталады.

кемінде 4 мың жыл бұрын болған арқайым қаласын тарихшы 
ғалымдарымызарийлер салған деген пікірдіқолдауда. ата-бабаларымыз 
ерте замандарда басқа да қалалар тұрғызғаны мәлім. 2016 жылы алматы 
қаласының әкімдігі қаланың 1000 жылдығын атап өтпекші. 

оған қоса 1500 жылдық тарихы бар түркістан, 2000 (2500 ж.) жылдық 
тарихы бар тараз қаласының қазақ жерінде көне заманда қала мәдениеті 
болғанын дәлелдейді.

Біздер, тарихшы ұстаздар түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып, осындай 
тарихи деректерді оқушылардың өздеріне талдатып, ой қорытқызып 
өскелең ұрпақ санасына Қазақстан-адамзат пайда болғаннан бастап 
қазақтардың атамекені және солай мәңгілікке жалғасады деген берік 
сенімді қалыптастыруымыз керек.

тәуелсіздік жылдары тарихшы ғалымдардың ізденістері арқасында 
шетел мұрағаттары мен мұражайлары және кітапханаларынан Қазақстан 
тарихына қатысты 5 мың құнды құжаттар әкелінді.

Өз елімізде осы жылдары 350 мың таралыммен 160-тан астам 
кітаптар шықты. мұның басым бөлігі 2004 жылы қабылданған «мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасының және Білім және ғылым министрлігі 
ұйымдастырған «Ғылыми қазына» жобасының аясында іске асқаны 
белгілі. мәдениет және спорт министрі арыстанбек мұхамедиұлының 
(ол кісі де тарих ғылымдарының докторы) бастамасымен «мәдени мұра» 
бағдарламасының жалғасы-«мәңгілік мұра» жобасы қолға алынып жатыр. 
(Асқаров Ә. Елдік дəстүрлердің сабақтастығы. // Айқын. 2015 жыл, 5 
тамыз).

соның бір нәтижесі 2015 жылы жазда қазақтың ортағасырлар 
тарихынан сыр шертетін «тайные знаки дешт-и кипчак» атты 2 сериялы 
деректі фильм шықты. астананың  «сарыарқа» сауда орталығының 
кинозалында  тұсаукесері өтті.

Биыл бірқатар танымал тұлғалардың 100 жылдық мерейтойлары 
атап өтілді. сатыбалды Нарымбетов е.Бекмахановқа арналған «аманат» 
фильмін шығарды. е.Бекмаханов воронеж қаласында тарих факультетінде 
оқып жүргенде х.досмұхамедов кенесары Қасымұлы қозғалысының 
тарихын зерттеуді аманаттаған екен. е.Бекмаханов азапқа толы өмір кешсе 
де алаш аманатын орындағаны белгілі. 

БаҚ-да «Қазақстан» деп аталатын электронды энциклопедия 
ашылғаны мәлім болды.
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тамыз айының басында мәдениет және спорт министрі арыстан 
мұхамедиұлын Қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелеуге қатысты 
қабылдаған кезде Президент бізге еліміздің шынай тарихы көрсетілуі керек 
деп тапсырды. Нақты айтқанда, тәуелсіздік жылдарында: «...мемлекет 
тарихы институты құрылды, көптеген ғалымдарымыз тарихи материалдар 
іздеп табу және және оларды жан-жақты зерделеу үшін шетелдерге шықты. 
ел болу үшін, сондай-ақ жастарды патриоттық тұрғыда тәрбиелеу үшін 
бізге Қазақстанның шынайы тарихы керек»-деп атап көрсетті. (Айқын. 
2015 жыл, 5 тамыз).

елбасымыздң осы ұсыныстарын тарихшы мұғалімдер «дүниежүзі» 
және «Қазақстан тарихы» пәні сабақтарында ретіне қарай сабақтастырып 
айтып отырулары керек деп білеміз.

2015 жылы еліміз Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтті. 
Бұл науқандық шара болып қалмай, одан сабақ алуымыз керек және 
алдағы жылдарда да мектепте Қазақ хандығы тарихын оқытуға жете мән 
беру керек. менің ойымша тарих мұғалімдері 7-8 сыныптардың Қазақстан  
тарихы курстарында Қазақ хандығы тарихын түсіндіргенде мына мәсе-
лелерді назарда ұстағандары дұрыс деп білемін.

1. Қазақ хандығы көшпелі мемлекет болған.
2. Қазақ хандығы ұлттық мемлекет болған.
3. Қазақ хандығы бірорталықтанған (ортақ территориясы, астанасы, 

әскері бар, ортақ заңы бар, сыртқы саясаты орныққан, яғни ресеймен, 
ауғанстанмен, иранмен, Үндістанмен, түркиямен саяси және сауда-саттық 
байланыстар орнатқан мемлекет болды.

4. Қазақ хандығында түркілерден бастау алған, дала демократиясына 
негізделген хандық басқару жүйесі болған. 250 жылда 15-17 хан 
басқарған.

5. Қазақ хандығында Әз тәукеден кейін ыдырау, құлдырау басталды, 
нәтижесінде тәуелсіздіктен айрылуға әкеліп соқты.

Бұлар еліміздің Қазақ хандығы тарихын зерттеп жүрген танымал 
ғалымдарымыздың (Бүркітбай аяған, ханкелді Әбжанов, талас омарбеков, 
Берекет кәрібаев, амантай исин және т.б.) тұжырымдары.

Бір айта кететін жәйіт, мерейтойға орай мемлекет тарихы 
институтының директоры профессор Б.Ғ. аяған бір топ тарихшы ғалым-
дарды бастап (2015 жылы 3-10 тамызда) «Қазақ хандарының жолдары»  
деген тақырыпта Ұлытаудан бастап (Жошы хан, домбауыл, алаша хан), 
созақ, түркістан, сығанақ, сауран, тараз, хантау, Балқаш, ақтоғай ауданы    
(алаш көсемдері - Ә.Бөкейханов, Әлімхан ермеков, Жақып ақбаев туған 
жер) өңірлеріндегі археологиялық және тарихи-мәдени ескерткіштер 
орналасқан жерлермен танысатын тарихи-этнографиялық экспедиция  
ұйымдастырды 
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тарихшы мұғалімдер «Қазақ тарихы» журналының 2015 жылғы 
№5 нөмірінен Қазақ хандығы тарихына арналған (ҚазҰу-нің тарихшы 
ғалымдарының дөңгелек үстелі) қажетті материалдар пайдалануларына 
болады. 

Қазақ хандығы хандарының суреттерін (Б.аяған, х.Әбжанов, а.исин, 
т.омарбеков еңбектерінен м.Жолдасбеков, а.сейдімбек, Қ.салғариннің 
бірлесіп жазған «елтұтқа» кітабынан табуға болады. 

хандықтың 550 жылдық мерейтойына арналған іс-шараларға бірнеше 
шет мемлекеттер басшылары қатысты.2015 жылы 11-қыркүйекте астана қ., 
Назарбаев университетінде халықаралық ғылыми-теориялық конференция 
ұйымдастырылды. оған бірқатар шетел ғалымдары қатысты.  

«Қазақфильм» Қазақ хандығы тарихына арналған 10 сериялы 
телехикая түсірді. алғшқы сериялары экранға шығып көрермендер тара-
пынан тиісті бағасын алуда. кезінде елбасы «Қазақфильм» студиясына  
арнайы барып фильмнің түсірілу барысымен танысқан болатын.

Қазақ хандығының 550 жылдығы м.х. дулати еңбегі арқылы 
анықталғаны бәрімізге мәлім. оның «тарих-и рашиди» еңбегін әлем 
тарихшылары біледі және мойындап, сілтеме жасап отырады. 1999 жылы 
ЮНеско дулатидің 500 жылдығын атап өтілгені де мәлім жәйіт. 

1872 жылы парсы тілінен Эллиос росс деген зертеуші ағылшын тіліне 
аударғанда кітаптың атауында «дулати» сөзі болған екен. кеңестік заманда 
ташкенттегі Шығыстану университеті ғалымдары бұл кітапты орыс тіліне 
аударғанда «дулати» сөзін алып тастап, м.х. дулатиді өзбек тарихшысы 
деп жазып жібереді. 

Қазақ ғалымдары кейін бұл қателікті түзетті. 1997 жылы тарму ректо-
ры уәлихан Бишімбаев бастамашы болып тараз қаласында м.х. дулатиге 
арналған халықаралық конференция ұйымдастырды. оған еуропадан, 
ресейден, Өзбекстан, түрікменстан, Қырғызстаннан тарихшы ғалымдар 
қатысты. сонда дулатидің қазақ екенін, есімінің қателікпен  алынып 
тастағандарын өзбек ғалымдары мойындап «дулати-барлық түркіге ортақ 
тұлға» деген ұстанымға келеді. содан тарму-не м.х. дулати есімі беріліп, 
тереңдеп зерттеу басталады.

Әбсаттар дербісәлі мен уәлихан Бишімбаев бастаған делегация 
Үндістанға барып, кашмирден м.х. дулатидің зиратын тауып, Қазақстан 
елшілігі делиде конференция өткізеді. оған үнді ғалымдарымен бірге 
шетел елшілері де қатысады. сонда Үндістанның әлем таныған тарихшы 
ғалымы рам рахул: «Қазақстанның тәуелсіз ел және дулати сияқты ірі 
тұлғаларын іздегені бізді өте қуантады. дулати - қазақ. ол – әлем тарихы 
мен мәдениетінде үлкен із қалдырғансіздердің тікелей ұлы бабаларыңыз. 
дереккөздерден іздеңіздер, біздер көмектесеміз», - депті. 
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тарихшы ғалымдардың ашқан тың жаңалықтарын қалың бұқараның 
бірден біліп тануы қиындау іс. Өйткені тарих ғылымының жаңалығы 
нақты ғылымның ашқан жаңалығы сияқты тез арада өндіріске енгізіліп, 
экономика саласында пайдасы көрінетіндей емес.

тарихшы ғалымдар өз зерттеулері арқылы белгілі бір бағыттағы 
мәселелерді кеңейтеді, толықтырады немесе мәселені басқа қырынан 
қарастырады. мектепке арналған Қазақстан тарихы оқулығы отандық 
тарих ғылымы зерделеп, жүйелеген академиялық басылымдарға сүйеніп 
жазылатыны белгілі.

мәселен, Қазақстан тарихы ғылымында қимақтардың Қазақ мемлеке-
ті тарихына қатысы мәселесі XX ғасырдың 60-70-ші жылдарына дейін 
зерттелмеді. 

1949 жылы қазақ тілінде шыққан «Қазақ сср» тарихы кітабында 1957 
жылы шыққан 2 томдық «Қазақ сср тарихында» қимақтар мен қыпшақтар 
тарихы бар-жоғы бір-ақ беттік материал болды және оның өзі тайпалар 
бірлестіктері ретінде ғана айтылды. Бұл академиялық басылымдарда  қазақ 
тарихындағы қимақтар мен қыпшақтардың маңызды рөлі ашылмады.

ал, 1970 жылы 30 жастағы жас ғалым Болат көмеков ленинградта 
ксро Ғылым академиясының Шығыстану бөлімінде кандидаттық 
диссертация қорғап, ортағасырларда (9-11 ғ.ғ.) Қазақстан жерінде бұрын 
белгісіз болып келген Қимақ мемлекеті болғанын дәлелдеп жаңалық ашты.
ленинградтық ғалымдар мұны маңызды жаңалық деп бағалап, бірден 
докторлық атақ беруді ұсынады. ал Қазақстанның Ғылым академиясы әлі 
жас деп қарсы болып бергізбейді. Өйткені ол кезде ғылым докторы болу 
50-60 жаста жүзеге асатын еді.

Б. көмековтің жаңалығы нәтижесінде 1977-1981 жазылған 5 томдық 
«Қазақ сср тарихы» атты академиялық еңбекте Қимақтар мемлекеті туралы 
арнайы параграф (2-том, 4-тарау, 5-параграф, 363-375 беттер) енгізілді. 
Ғалымның ашқан жаңалығы уақытынан кешірек бағаланды. Қазір Болат 
ешмұхамедұлы көмеков 75 жаста, елімізге танымал академик, еҰу-де 
еңбек етеді. (кәрібаев Берекет. Қазақ тарихында жаңа мемлекетті ашқан 
ғалым. // айқын. 2015 жыл 5 тамыз).

тарихшы мұғалімдер 7-сыныпта Қимақтар мемлекеті тарихын 
түсіндіргенде, осыны тарих ғылымда ашқан кім екенін, осы ғалымдардың 
ашқан жаңалықтары, еңбектері туралы айтулары керек деп ойлаймын. 

елімізде қазақтың бас ақыны абайдың туғанына 170 жыл толуы да 
атап өтілді. астанада, алматыда, Қарағандыда, семейде көптеген іс-
шаралар өткізілді. 

енді тәуелсіз Қазақстанның экономикалық дамуын оқытуға қатысты 
деректер туралы мәселеге тоқталайық.
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Президентіміз Н.Ә. Назарбаев 8-ші астана Экономикалық форумында 
сөйлеген сөзінде:«жаңа экономика құрдық, ІЖӨ 24 есе өсті, оның жан 
басына шаққандағы үлесі 13 мың долларға жетті (бұл орта кірісі бар 
елдің көрсеткіші) кедейшілік деңгейі 20 есе (60 пайыздан 2,9 пайызға)  
қысқарды. Жүздеген мектеп, ауруханалар салынды.200 млрд доллар тікелей 
шетелдік инвестиция тартылды», - деп көрсетті.

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы 2009 жылы 
басталған еді. Қазір екінші бесжылдығындағы міндеттерді іске асыруда-
мыз. Басымдығы бар алты сала анықталды: мұнай өңдеу және металлур-
гия кешені, тамақ және химия өнеркәсібі, өнеркәсіптік жабдықтар және 
құрылыс материалдары өндірісі.

Экономиканың күретамыры саналатын жол қатынасы құрылыстары 
қолға алынуда: Батыс еуропа-Батыс Қытай, орталық-оңтүстік (астана-
алматы), орталық-Шығыс (астана-Өскемен), орталық-Батыс (астана-
ақтөбе-атырау-ақтау), алматы-Өскемен, атырау-астрахань жолдары 
салынуда.

2015 жылы тамыздың басында алғашқы транскаспий транзиті 
ашылды. Әзірбайжанның алят теңіз портына «Шихази (Қхр) – достық-
ақтау порты-алят порты-кишлы (Баку маңында) бағдарымен «Номад 
экспресс» контейнерлік пойызы пароммен өтті. Бұл да болашағы зор сауда-
саттық және қатынас жолы болады деп күтілуде. (интернетте бір қызық 
жоба туралы ғаламторда ақпарат тарады. Қытай мемлекеті каспий теңізі 
арқылы Қазақстаннан Әзірбайжанға көпір салу жобасын қарастырмақшы 
екен).

Әлемдік сауда-саттық халықаралық экономиканың маңызды саласы.
сауда қазіргі заманда тек қарапайым алыс-беріс емес. ол халықаралық 
нормаларға негізделген,арнайы талаптар мен ережелері бар ауқымды 
құбылыс. дсҰ негізгі мақсаты халықаралық сауданы дымыту болып 
табылады. 

Бір арнаға жұмылдырылған ортақ ғаламдық еркін нарық болуын 
талап ететін әлемдік экономика мен әлемдік сауданың дамуында, даму 
ағымдарына байланысты дсҰ үлкен маңызға ие. дсҰ 1995 жылдын 1 
қаңтарынан бастап жұмыс істей бастады. алғашқыда 77 мемлекет кірсе, 
қазіргі таңда 161 ел мүше болып отыр. Ұйымға мүше елдердің үлесі 
әлемдік тауар айналымының 95 пайызын құрайды. 20 жылда осы ұйымға 
34 ел мүшелікке қабылданыпты. Қазақстан енді әлемнің 161 еліментең, 
еркін сауда жасай алады.

елбасы 2015 жылы 23 маусымда дсҰ ға кіру жөніндегі келіссөздердің 
аяқталуына байланысты Қазақстан халқына үндеу жариялады. Нәтижеге 
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жету үшін 19 жыл табанды күрес жүргіздік. Бұл ұйымға мүше болу (2015 
жыл 22 маусым) еліміз үшін тарихи оқиға болады. Бұл еліміздің жаһандық 
экономиканың бөлінбес бөлшегі ретінде мойындалуының айғағы деп 
бағалады.

дсҰ беретін артықшылықтар да болады, оған мүше болу кейбір 
қиындықтарға да әкеледі. көп мәселе талқыланды. осы ұйымға мүше басқа 
елдер пікірлері де ескерілді.

дсҰ әсіресе ауыл шаруашыылығына берілетін субсидияларға қарсы 
болады, олардың пікірінше мемлекет осы арқылы сауда мен бәсекенің тең 
жағдайда жүргізілуіне бөгет жасайды деп есептейді. 

Экономистғалымдардың деректеріне сүйенсек 2013 жылғы қаржы 
дағдарысынан қыры сынбай 5 ел ғана шықты: олар-Қытай, Үндістан, 
Бразилия, оңтүстік корея және Қазақстан. дсҰ тек сауда-саттық ұйымы 
ғана емес, бұл халықаралық ынтымақтастық жолы да саналады.

Қазақстан рФ, Беларусь бірігіп еуразиялық Экономикалық одақ 
құрғаны белгілі. оған, кейін армения мен Қырғызстан қосылды. Бір одақта 
болған соң Қазақстан мен Қырғызстан арасында кедендік бақылау алынып 
тасталды.

Қазақстанның ендігі межесі Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымына (ЭыдҰ) мүше болу. халықаралық аренада еліміз үшін 
жасалған қадамдардың бәрі оңтайлы шешіле берген жоқ. 2020 жылы Қысқы 
олимпиада өткізу құқын жеңіп алу жолындағы күресіміз сәтсіз болды. Бұл 
Қытайдың Пекин қаласына бұйырды. дегенмен 2017 жылы алматыда 
универсиада өткізуге мүмкіндік алып, оны абыроймен атқардық. сол жылы 
елордасында «ЭксПо-2017» халықаралық көрмені де тиісті деңгейде 
ұйымдастырдық. соған арнап салынған ғимараттар енді ел игілігіне қызмет 
етуде.

Қазақстан республикасы 2017-2018 жылдарға БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайлауға өз кандидатурасын ұсынып, 
жеңіп шықты.

халықаралық қатынастарда «ислам мемлекеті» террористік 
ұйымы қауіп төндіргенімен кейбір жылылықтар дабайқалуда. БҰҰ-ның 
араласуымен Батыстың алпауыт елдері иранға қарсы санкцияларды алып 
тастауға келісті.

50 жыл бойы тіресіп келген аҚШ пен куба дипломатиялық қатынас 
орнатуға уағдаласты. аҚШ кубаны «зұлым елдер» тізімінен шығарды. 
рФ кешегі ксро кезінен келе жатқан 30 млрд доллар кубаның қарызын 
кешірді. Әлем тыныш болса барлық елге жақсы болатыны белгілі. Әлемдік 
саясаттағы мұндай жақсы нышандар елімізге сыртқы саясатын белсенді 
жүргізуіне септігін тигізетіні белгілі.
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осындай мәліметтерді 9-сыныптың «Қазақстан тарихы» курсында, 
атап айтқанда Қазақстан республикасының тәуелсіздік жылдарындағы 
саяси-экономикалық, мәдени және ғылымы мен білімінің дамуы тарихын 
өткенде тиімді пайдалануы керек.

Президент күн тәртібіне қойған Ұлт жоспары азаматтарды ізденіс пен 
серпіліске міндеттеді. институттық бес реформаны жүзеге асыру еліміздің 
таяу жылдардағы заманауи болмыс-бітімін айқындауға мүмкіндік жасады. 
елбасының «100 нақты қадам» - Ұлт жоспары кейінгі жылдарда ұсынған 
«рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» сияқты бағдарламалық 
мақалаларында жалғасын тапты. осы бағытта батыс елдерінің ғылым-білім 
беру саласындағы ең үздік оқулықтары іріктеліп 100 оқулық қазақ тіліне 
аударыла бастады. олардың алғашқылары еліміздің оқу орындарында 
пайдаланылуда. Қазақ елінің қасиетті мекендері анықталуда. Өлкетану 
жұмыстарына жаңа серпін берілді. 

еліміздің рухани-мәдени дамуы барысында тарихи сананы жаңғырту 
жолындағы алда тұрған өрелі жұмыстар асыру тарихшылар қауымына 
үлкен міндеттер жүктейді.
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КІТАПХАНА ЖӘНЕ ОҚЫРМАН

Ж.А. Жүнісова, 
Қр Ғк Ғм мемлекет тарихы нституты 

кітапханасының қызметкері

Кітап – сәуле, нұр берер шырағыңыз,
ешқашан сарқылмайтын бұлағыңыз.

 
«көркем әдебиет – өмір айнасы», «кітап – білім бұлағы» дейтін те-

ңеулерді хх ғасырдың ақын-жазушылардың үнемі айтқаны белгілі. ал, 
бүгін ақпараттық технология дамыған ххІ ғасыр. Әр үйде теледидар, 
радио, компьютер, интернет, яғни ақпарат алудың кітаптан басқа жүйесі 
қарқынмен дамып келеді. Бірақ, рухани өмірге тереңінен бойлайтын 
кітаптарды, соның ішінде тарих пен мәдениетке қатысты әдеби туындыларды 
ақпараттық технология арқылы таратылып жатқан жаңалықтар немесе  
ондағы қысқа хабарлармен теңестіруге болмайды. сондықтан кітапхана-
ның алар орны биік. 

институт құрылғаннан бері ғылыми кітапхана да жұмысын атқарып 
келе жатыр. кітапхана – мәдени-ағартушылық мекеме. кітапхана 
баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға 
баспасөз шығармаларын берумен, мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік 
жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады. кітапхана оқырманның 
кітапқа деген сұранысын орындау үшін жұмыс істейді, сонымен бірге кітап 
көрмелерін ұйымдастырады.

2000 жылы кітапхананың жалпы қоры – 5000 дана, 2010 жылы – 
7000 дана, бүгінгі күнде – 10000 дана, оның ішінде оқу, ғылыми, көркем 
әдебиеттер, институт ғалымдарының еңбектері бар. кітапхана жыл сайын 
республикалық және ресейлік 50-ден астам мерзімді басылымдарға 
жазылады. кітапхана жүйелі электронды «каБис» бағдарламасы бойынша 
жұмыс атқарады.

Ғылыми кітапхана оқырмандардың барлық сұраныстарын қамтамасыз 
ете отырып, профессорлар құрамы, магистранттардың ғылыми зерттеу 
жұмыстарына қажетті барлық тапсырыстарды орындайды. 

институт қабырғасында 2010 жылдан бастап осы күнге дейін жұмыс 
істеп, өз үлесімді қосып жүргеніме мақтан тұтамын.
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Ата-бабам жанын қиып қорғаған,
Тәңір қолдап, бақ-береке орнаған.
Қазақстан – еркін елсің сен бүгін,
Егемендік тарихыңды – сомдаған!
Халқымыздың дәстүрінен нәр алған,
Тарихшылар – ар-намыстан жаралған.
Ата тарих – Астанаға ту тігіп,
Атақ-даңқы бар әлемге таралған!

Қайырмасы:
Өткен күннен алыс бар ма?
Келер күннен жақын жоқ.
Тарихыңнан – терең бар ма?
Тарихшыдан – қалыс жоқ...
Тәуелсіздік – шам-шырағы,
Ғылым-білім – бұлағы.
Сәулесінен – түрілгендей,
Қараңғылық – мұнары!

Ұранымыз – алты Алаштың арысы,
Мұратымыз – мемлекеттің тарихы.
Ұлтымыздың – ұлықтайтын үмітін,
Тәуелсіздік шам-шырағы – тарихшы!
Ұлы Отаным – айбарым, Ән-ұраным, 
Күнге сәлем жолдаған қос пырағым.
Жаңа ғасыр – мыңжылдықтың көгінде,
Қалықтай бер, алтын қанат қыраным!

Қайырмасы:

Тарихшылар маршы!
Әні: Б. Мұсабеков
Сөзі: С. Мәдуани,

Б. Аяған
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Институт ғалымдарының еңбектері
Труды ученых Института
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Институт ұжымы-
Коллектив Института
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