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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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Мемлекет тарихы институтына 10 жыл

Институту истории государства 10 лет

астана, 2019

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ:                                                                                            
ТАРИХИ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

 халықаралық ғылыми конференциясы 
материалдарының жинағы                                                                                                                       

7 желтоқсан 2018 жыл                                                                                         

Сборник материалов 
Международной научной конференции                                                                                                            

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ФОРМИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ                                                                                                    

7 декабря 2018 года
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«Мəңгілік Ел»Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясының ашылу салтанаты, 11 қыркүйек 2015 жыл

Торжественное открытие Международной научно-практической 
конференции «Мəңгілік Ел», 11 сентября 2015 год
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ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының 70 жылдығына арналған                 
салтанатты іс-шарасындағы кітап көрмесі, 22 ақпан 2017 жыл

Книжная выставка на торжественном мероприятии посвященном  
70-летию Национальной Академии наук РК, 22 февраля 2017 год
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Институт ұжымы-Коллектив Института

2008
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Институт ұжымы-Коллектив Института

2011

2012
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Институт ұжымы-Коллектив Института

2013

2014
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2015

Институт ұжымы-Коллектив Института

2017
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Институт ұжымы-Коллектив Института

2018

2019
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Институт ғалымдарының еңбектері
Труды ученых Института
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ВКЛАД КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ В РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Историческая память и «белые пятна» истории (1988-1996 гг.). 
крушение общественно-политической системы советского государства 
в конце 1980-х, начале 1990-х годов, поставило на повестку дня вопросы 
изучения отечественной истории, как неотъемлемой части мировой 
истории, выявления с подлинно научных позиций «белых пятен» в истории 
колониального периода и тоталитарного режима. Подъем национального 
самосознания, требовал кардинального изменения места и роли ис-
торической науки в жизни общества. во главу угла ставились политическое 
и экономическое созидание, возрождение истинных ценностей, новые 
жизненные ориентиры общества, изучался исторический опыт народов. 
следует отметить что в первые годы независимости возросший интерес 
к историческому прошлому создал ситуацию, когда к перу прибегали и 
профессиональные историки и непрофессионалы. количество историков 
возрастало   неизмеримо,   буквально  каждый  вуз  начинает издание собствен-
ных учебников истории. в некоторых, встречались опусы характеризовав-
шие происхождение названия рода и подрода, Балталы – Баганалы, от 
названия топора (балта) и жилища (багана),  или же, представитель      
технических  наук объявлял себя знатоком «истории  гуннов»1. в то же 

ЕриМБЕтовА К.М., 
кандидат исторических наук

Институт истории государства 

Б.Ғ. АЯҒАН,
мемлекет тарихы институтының 
директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор
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время, именно в этот период разворачивается широкая деятельность 
этнографических и антропологических экспедиций, открываюших древние 
артефакты для новых исследований, так как постижение исторической 
истины не ограничивается только теоретическими изысканиями.

в зоне особого внимания находилось краеведение. На основе новых 
методологических подходов изучалась история саков, гуннов, древних 
уйсуней. история  великой степи рассматривалась в контексте событий 
истории древнетюркского периода, и более поздних времен сосуществования 
народов евразийского континента. 

ассамблея народа казахстана, научные центры и институты 
проводили исследования по формированию полиэтнической структуры 
населения, истории малых этносов республики. Это время характеризуется 
и перегибами, когда  возникают попытки ряда исследователей, расчленить 
историю, приватизировать историческую память по своим отдельным 
суверенным «квартирам»2. Наряду с этим, возникла нехватка кадров 
по специальностям, развитие которых ограничивалось, или же было на 
втором плане, в советский период: востоковедение, источниковедение, 
социология, этнология, религиоведение, демография и другие. в контексте 
перестроечных процессов, получили новое прочтение «белые пятна» 
отечественной истории: насильственная коллективизация и голод в 
казахстане, политические репрессии, лагерная система, издавались труды 
известных исторических деятелей (е. Бекмаханов и др.). возвращались 
многочисленные источники, новое наполнение получила казахстанская 
историографическая база. так, академик м. козыбаев стал организатором, 
идейным вдохновителем новых процессов, акцентировал внимание 
исследователей на актуальные проблемы истории казахстана, ученый 
также явился инициатором разработки стратегии научных исследований, 
определивших место нашей страны в истории мировой цивилизации. 
историческая наука в контексте новых концептуальных подходов провела 
объективный пересмотр устаревших  догм и воззрений на ряд исторических 
событий: в том числе, такие, как формирование территориальной 
целостности казахского государства, освободительные движения, 
вхождение казахстана в состав российской империи, положение народных 
масс казахстана в эпоху «казарменного» социализма и др. 

возрос интерес зарубежных исследователей к истории казахстана. 
исследователями заслушивались доклады на международных 
конференциях в москве, Париже, Шанхае, стамбуле, тегеране и других 
городах. ученые казахстана проводили совместные исследования с 
историками сибири, урала, Центральной азии. огромную значимость 
имела состоявшаяся в ноябре 1988 года всесоюзная научная конференция 
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«история коллективизации сельского хозяйства в республиках средней 
азии и казахстане». в рамках конференции отечественные и зарубежные 
исследователи  провели всестороннее обсуждение  актуальных проблем при-
нудительной коллективизации сельского хозяйства в казахстане и регионе 
средней азии.  впоследствии,  м. козыбаев и другие казахстанские ученые, 
опубликовали на страницах общесоюзного журнала  «вопросы истории» 
(1989) ряд статей, выявивших «белые пятна», масштаб казахстанской 
трагедии, ее чудовищные последствия; опубликованные  материалы  стали 
достоянием мировой общественности. в этот период также проводится 
ряд мероприятий, круглые столы, дискуссии, участниками которых стали 
ученые-обществоведы, представители периодических изданий: газеты 
«казахстанская правда», «социалистік Қазақстан», журналов «Жалын», 
«мысль», «акикат» и т.д.

в этот же период институт истории и этнологии  им. Ч.Ч. валиханова, 
приступил к изданию научного  журнала «отан тарихы» (отечественная 
история), в полном соответствии с международными требованиями. одним 
из первых масштабных мероприятий в данный период стал проведенный 
институтом истории партии при Цк кП казахстана, круглый стол «алаш-
орда: пайда болуы, қызметі және күйреуі» (алаш-орда, возникновение, 
деятельность и распад).  в его работе принимали участие ученые-историки, 
философы, преподаватели и сотрудники научных учреждений: м. козыбаев, 
Н. джагфаров, а. сармурзин, в. осипов, в. григорьев, к.Н. Нурпеисов, м.х. 
асылбеков, м. Бурабаев, а. елагин, а. такенов, м. койгелдиев. По следам 
прошедших обсуждений, в план научных исследований института истории 
и этнологии им. Ч.Ч. валиханова, вводилась тема: «хх ғасырдың басындағы 
Қазақстанның қоғамдық өміріндегі алаш партиясының рөлі мен орны» 
(роль и место партии «алаш» в общественной жизни казахстана начала 
хх века). руководство проектом осуществлял известный ученый, академик 
к. Нурпеисов. результатом научных исследований, стало возвращение 
общественности имен выдающихся деятелей алаш: а. Бокейханова,                    
а. Байтурсынова, а. ермекова, х. досмухамедова, м. тынышпаева, Ж. ай-
маутова, м. дулатова. ученые института также  проводили обстоятельное 
исследование истории национально-освободительного движения кенесары 
касымова, Жанходжи Нурмухамедова, исатая тайманова, сырыма датова, 
абдыгафара Жанбосынова и др., обстоятельно изучалось национально-
освободительное восстание 1916 года, история казахского ханства, 
отечественная война казахского народа против джунгарского вторжения, 
жизнь и деятельность абылай хана и другие актуальные проблемы 
отечественной истории.

в целях привлечения талантливой молодежи была запущена новая 
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программа «аспиранты», на учебу принимались молодые соискатели, 
издавался сборник трудов аспирантов и соискателей. осуществлялась 
деятельность  специализированного совета по защите докторских 
диссертаций, имевшего высокий международный авторитет. Здесь про-
ходили защиту соискатели ученой степени из турции, монголии, россии, 
туркменистана, кыргызстана и узбекистана. в целом, за период 1989-1993 
годов, было защищено 19 докторских и 73 кандидатских диссертаций3. 
При выборе приоритетных направлений изучения отечественной истории, 
исследователи нацеливались на новые приоритеты, новые научные 
выводы. Первые научно-исследовательские темы, раскрывали подлинную 
суть событий истории казахстана. «ежелгі және орта ғасыр кезеңіндегі 
орталық азиядағы қыпшақтар (III–XIIIғғ.)» (кыпчаки Центральной азии 
в древний и средневековый период (III –XIII вв.), «алтай қазақтарының 
антропологиялық зерттеулері» (антропологические исследования казахов 
алтая). в программы вузов вводились следующие предметы: «история 
казахстана», «казахстан в начале хх века: методология, историография, 
источниковедение», «антропология древнего и современного населения 
Юго-восточного казахстана», «исторический опыт защиты отечества: 
проблемы и уроки», «тоталитаризм и культура казахского народа». 
активизировалась общественная деятельность ученых. так, 3 ноября 1990 
года, Народный депутат казсср, академик манаш козыбаев, в письме 
на имя Председателя верховного совета казахской  сср е. асанбаева, 
предложил на обсуждение ноябрьской сессии верховного совета проект 
резолюции «о преступлениях сталина против народа казахстана». 
таким образом, определялись приоритетные направления модернизации  
исторического сознания. в 1990 году 13 августа был опубликован указ 
Президента ссср м.с. горбачева «о восстановлении прав всех жертв 
политических репрессий 20-50-х годов». в 1991 году 12 ноября, на основании 
Постановления Президиума верховного совета республики казахстан, 
была сформирована специальная комиссия Президиума верховного со-
вета рк, составленная из авторитетных ученых, общественных деятелей, 
руководителей правоохранительных органов, с целью изучения архивных 
материалов, касательно «белых пятен» отечественной истории. 

По-новому были рассмотрены архивные материалы и документы 
по делам жертв политических репрессий, пострадавших в результате 
сфабрикованных дел, незаконно вынесенных приговоров тройками 
огПу-Нквд и «особых комиссий». в работе комиссии Президиума при-
нимали участие сотрудники архивов, ученые-историки, представители го-
сударственных учреждений и общественных организаций. вышеназванная 
специальная комиссия при верховном совете рк одновременно проводила 
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работу по выявлению и проведению исследований секретных материалов и 
документов Цк вкП (б) и  Цк кП казахстана.  комиссия работала до ноября 
1992 года, в декабре итоги проведенных исследований были опубликованы 
на страницах периодических  изданий. в ходе работы, вновь  был пос-
тавлен вопрос о разработке новых концептуальных подходов в изучении 
отечественной истории и историографии4. восстанавливая историческую 
справедливость, были объявлены утратившими силу, направленные против 
народа,  указы, акты, постановления: по конфискации 1928-1932 годов, 
коллективизации. главным результатом проделанной работы стало приня-
тие Закона «о реабилитации жертв политических репрессий», от 14 апреля 
1993 года. Проведенные исследования, новые теоретические разработки, 
выпуск методической литературы, актуализировал ряд вопросов, в том 
числе: возвращение на историческую  родину потомков жертв политических 
репрессий, а также представителей казахской диаспоры, проживающей за 
рубежом в соответствии с общепризнанными нормами международного 
права5. 

в первое пятилетие независимости, в духовной жизни общества, 
социальной сфере, происходили сложные процессы, формировались 
предпосылки модернизации национального самосознания. Несмотря 
на то, что на первоначальном этапе, у государства  и общества не было 
возможности быстрой реализации многих  проблем, оно всегда оставалось 
на позициях равноправия этносов, толерантности, сплоченности.  
духовное возвышение, ориентиры высокой человечности способствовали 
формированию новой ситуации в обществе. Не секрет, что «белые пятна 
истории», в свое время оказали негативное воздействие на историческую 
память. Например, в советский период, учащиеся изучали общую для всех 
республик «историю ссср», при этом в стороне оказалась история своего 
отечества. долгое время замалчивались преступления сталинского режима, 
трагические страницы депортации народов.

многие исторические события, образование казахского ханства, имена 
великих ханов, славных батыров, постепенно стирались из исторической 
памяти народа.  Не говоря уже о памятниках казахским ханам и батырам, 
учреждений образования и культуры, названных их именами, не было 
даже улиц, названных в их честь. При упоминании казахских ханов, им 
чаще всего давалась негативная оценка, в контексте классового подхода, 
навешивались надуманные обвинения. сейчас сложно поверить, что 
подобная дискриминационная политика, направленная на  уничтожение 
исторической памяти народа, проводилась всего четверть века назад. На 
деле, горькая правда советского прошлого, действительно такова. в то 
время, как бережное отношение к истории требует сплоченности, единства 
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и общественного согласия. Закономерно, что залогом совершенствования 
общественного сознания является сопричастность каждого гражданина к 
созиданию истории, гордость за историческое прошлое. 

в эпоху глобализации несомненную значимость имеет воспитание 
молодого поколения на фундаментальной основе многовекового духовно-
культурного наследия мировой цивилизации. Принятый в 1989 году Закон 
«о языках» провозгласил казахский язык государственным, а русский – 
языком межнационального общения. данный статус языков был закреплен 
в конституции республики казахстан от 1993 года.  возрождение 
многовековых традиций и обычаев, праздника «Наурыз», празднование 
«ораза айта», «курбан айта», способствует возрождению духовной памяти. 
в 1995 году в новую конституцию республики казахстан, впервые введены 
нормы не только гражданского права, но и неотъемлемые права и нормы, 
принадлежащие человеку от рождения. так в историческом документе 
подчеркнуто: «мы, народ казахстана, объединенный общей исторической 
судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая 
себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам 
свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом 
сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и 
будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем 
настоящую конституцию». в конституции рк, ст.7 определен статус 
казахского языка «в республике казахстан государственным является 
казахский язык». в эпоху рыночных отношений, в обществе возникла острая 
необходимость, в формировании  совершенного нового типа отношений, 
когда каждый должен полагаться на себя, нести личную ответственность 
за свою семью. Постоянные изменения, конъюнктура  мирового рынка 
ставят новые задачи. При этом каждый современный гражданин должен 
быть готов к происходящим изменениям, четко ориентироваться в 
происходящих процессах, выбирая свою стезю и сферу деятельности. тем, 
кто находится на государственной службе, верное направление дается в  
ежегодных Посланиях Президента рк народу казахстана. действительно, 
Президент Н.а. Назарбаев постоянно подчеркивает важность изучения 
опыта ведущих стран мира, исследуя историю которых можно постигнуть 
суть происходящих процессов и событий6. светлое будущее, слава ожидает 
народы, чьи потомки приумножают славу отцов и дедов, возвышают 
авторитет страны в мире.

в целях достижения исторической справедливости 1997 год был 
объявлен в казахстане «годом памяти жертв политических репрессий и 
общественного согласия». Преступления советского тоталитарного режима 
были подвергнуты осуждению. в соответствии с указом главы государства, 
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стало традицией, каждый год, 31 мая, посвящать памяти жертв политических 
репрессий, проводить мероприятия, приуроченные к этой трагической дате. 
сохранивший межнациональную сплоченность казахстан, с 2016 года 1 
марта отмечает «день благодарности»  казахскому народу, уже вошедший 
в историю. с обретением независимости, определились основные факторы 
объективного подхода к историческим событиям. в их числе обозначены 
- сохранение межнационального единства и согласия; формирование 
государственного и исторического сознания, суверенитет страны, 
укрепление государственности, развитие новых форм совершенствования 
государственности, воспитание гражданственности и патриотизма.

Модернизация исторического сознания. особенностью развития 
казахстана в начале 1990-х годов, была насыщенность различными 
историческими событиями. Проводилась работа по преобразованию 
экономики страны в соответствии с реалиями современности, этот период 
также стал временем определения, основных направлений развития 
исторической науки казахстана7. время требовало создания новой формы 
социально-экономических отношений, трансформации общественной 
системы в соответствии с новыми экономическими факторами, 
формирования качественной парадигмы хозяйственной деятельности, 
в соответствии с мировыми стандартами. При проведении масштабных 
реформ, следовало учитывать уровень материально-технической базы, 
историю общественных процессов и геополитическую ситуацию, 
специфику национальной и социокультурной структуры общества и 
множество других факторов. Формирование рыночной экономики в 
казахстане, происходило на фоне общего кризиса экономики, крушения 
традиционных форм хозяйственной деятельности, усиления  инфляции. 
На данном этапе необходимо было определить собственные социально-
экономические, общественно-политические приоритеты, в соответствии с 
требованиями рыночных отношений, в период перестройки экономической 
системы. в период радикальной трансформации экономики, ее основным 
фундаментом становились:  рыночный, государственный, частный секторы, 
структурирование частной собственности8.

становилось ясно, что основным условием вхождения казахстана 
в число ведущих государств мира, является демократическое развитие.  
кардинальная трансформация общественной системы, возрождение 
и расцвет государственности, внедрения новой системы управления, 
становятся привычными атрибутами повседневной жизни казахстанского 
общества. в этой ситуации рассматривались меры, по недопущению 
кризисных явлений в духовно-культурной и политической жизни общества, 
успешному развитию рыночных преобразований. уход советской империи 
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с исторической арены, оказал определенное воздействие на общественные 
отношения, сознание людей. 

в начале 1990-х годов в казахстане действовало более 200 научных 
учреждений. всю исследовательскую работу курировала академия наук 
республики казахстан. Несмотря на сокращение финансирования и 
экономический кризис, государство уделяло особое внимание развитию 
фундаментальной науки. в 1992 году функции руководства сферой 
экономики переходят к вновь организованному министерству науки и 
новых технологий.

важным событием в деле подготовки казахстанских научных кадров, 
явилось Постановление Правительства «о  высшей аттестационной 
комиссии», от 23 июля 1992 года. соискатели впервые в республике 
начали получать дипломы о присвоении научной степени нового образца. 
Начинается подготовка в аспирантуре по ряду новых специальностей. 

в 1993 году, в соответствии с новым указом главы государства, 
казахстанские научные учреждения получили высокий статус, были 
структурированы в Национальной академии наук. Формировались 
научные центры по отдельным научно-техническим направлениям. 
историческая наука расставалась с прежними идеологическими догмами 
и стереотипами. Первым результатом фундаментальных научных ис-
следований, представленных широкой общественности, после обретения 
независимости стала работа «история казахстана с древнейших времен 
до наших дней» (очерки). Большую помощь в выпуске книги оказал 
Фонд развития «казахстан». При написании этого произведения авторы 
ставили цель, создать объективное исследование, способствующее 
пробуждению исторического  сознания общества в новых реалиях. де-
лались первые попытки определения роли и места казахстана в системе 
мировой цивилизации. Здесь же была дана  объективная оценка сложных 
и противоречивых событий прошлого, многие из которых имели гриф 
секретности, возвращены на историческую сцену славные имена борцов 
против колониального режима, тоталитарного порядка, показавшие 
примеры самоотверженности в борьбе за независимость, но ставшие 
жертвами  политических репрессий. в то же время учитывалось, что необ-
ходимы новые факты, новые методологические подходы, которые станут  
логическим продолжением научных поисков. в данном исследовании также 
учитывались итоги и выводы дискуссий, имевших место в работе ряда на-
учно-практических конференций. если акцентировать внимание на особой 
важности данного издания, можно отметить следующее. Например, в первой 
и второй главе издания, анализируются проблемы, считавшиеся «белыми 
пятнами истории казахстана», с новой точки зрения характеризуются 
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история происхождения казахского народа, проблемы антропологии, 
этнические процессы на территории  казахстана и формирование казахской 
народности характеризуются на  основе персидских, арабских, русских 
источников. важно то, что в издании обзор исторических периодов 
подкрепляется данными археологических исследований, находками 
археологических артефактов, при характеристике эпохи камня, бронзы, 
сакского периода, ранних государств на территории казахстана,  история 
средневековых городов и городской культуры, то есть фактов и событий, 
вызывавших ряд вопросов исследователей. характеризуется история 
средневековых государств казахстана раннего и развитого средневековья 
(VI-XIII вв.), на основе арабских письменных документов. всесторонний 
анализ, в контексте событий мировой истории, проведен по  проблемам, 
вызывавшим  бурные дискуссии в среде научной общественности, на 
протяжении ряда лет:  «казахстан в составе российской империи», в дан-
ной главе характеризуется процесс присоединения казахстана к россии, 
военного подчинения, национально-освободительная борьба казахского на-
рода, в том числе восстание сырымадатова, восстание под руководством 
кенесары касымова, исатая  тайманова и махамбета утемисова, Жанход-
жи Нурмухамедова, социально-экономические отнощения в казахстане во 
второй половине XIX  века, положение народных масс.

одним из сложных периодов в истории казахстана, считается 
период XVIII - XIX вв., особенности социально-экономического развития 
казахского общества на данном этапе характеризуются на основе сис-
тематизированных новых материалов, архивных документов9. отдельная 
характеристика дана своду исторических событий начала хх века. 
социально-экономическая ситуация данного периода, события революции 
1905-1907 гг., первой мировой войны, казахстан в период Февральской 
революции, гражданского противостояния, общественно-политическая 
жизнь, утверждение тоталитарной системы, коллективизация в казахстане, 
перегибы и просчеты, допущенные властью в период коллективизации,  
получили всестороннее освещение на основе введенных в научный 
оборот новых архивных документов и материалов. в исторических 
очерках сделаны важные выводы, на основе фундаментальных научных 
исследований характеризуются события: великой отечественной войны, 
общественно-политической жизни казахстана в период 1956-1970 годов, 
развитие промышленности, сельскохозяйственная реформа, развитие 
транспортной системы, социальной структуры общества, основные 
направления социально-экономического развития казахстана в период 
1970-1980 годов, культурное развитие,  демографические процессы на 
протяжении длительного периода 1917-1992 годов. 
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в разделе «казахстан суверенное, независимое государство» 
анализируются важнейшие события и факты современного развития 
республики10. в период независимости, в казахстане впервые начали 
проводиться международные форумы по проблемам демографии, отдельно 
рассматриваются проблемы населения страны в количественном и струк-
турном разрезе. Проводился сравнительный анализ социального статуса  
населения казахстана. Новое поколение исследователей проблемы, на ос-
нове введения в научный оборот материалов и документов отечественных  
и зарубежных архивов характеризует следующие актуальные проблемы: 
историография миграционных процессов, социально-демографическая 
структура населения, репатриация, этнополитика, история казахской 
диаспоры.  в годы независимости в казахстане получает развитие, 
вводится в государственные стандарты особая общественная дисциплина 
– «социология». По мнению социологов, общество всегда готово к 
изменениям, в соответствии с достижениями человеческой мысли. Поэтому 
в исследованиях представителей казахстанской социологической науки, 
поднимались самые актуальные проблемы развития общества. в советскую 
эпоху данная отрасль науки не получила признания, на современном 
этапе социология развивается вкупе со многими общественными 
дисциплинами. 

Научное изучение показывает, что общество имеет огромный 
социальный потенциал. Поэтому в определенные исторические периоды 
возрастает роль социальных групп и структур в развитии государства. 
Повышение потенциала социальных групп, способствует развитию  
общества в целом. Появляются первые труды по исследованию социальной 
структуры и социальной стратификации общества (проф. м. аженов), 
становлению и развитию социологической науки в казахстане (Н. аитов), 
региональные  этнокультурные связи в исследовании социальных проблем 
(проф. м. тажин). в данных исследованиях впервые  рассматриваются 
актуальные проблемы социальной структуры общества, отдельных 
социальных групп. обращалось внимание на необходимость активизации 
изучения языковой политики в регионах, в контексте развития культурных 
и политических отношений. в этот период выходят в свет такие издания, 
как социология, социология труда, справочники-словари, книги по 
прикладной социологии (под ред. проф. к. габдуллина). актуальные темы 
взаимоотношений предпринимателей и работников, в эпоху перехода к 
рынку, политическая культура общества, поднимались в работах проф. 
к. Биекенова, формирование политических партий в казахстане, в трудах 
с.сейдуманова, развитие социальной сферы  общества в работах е. раисова,  
а также ряде других исследований. обозначены важные факторы, касательно 
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труда рабочих в переходный период. в разных сферах социологических 
исследований известны работы докторов социологических наук: Б. 
алдашева, о. Нускабаева, м. садыровой, Ш. джаманбалаевой, З. Шау-
кеновой, м. абишева и других. 

Основные направления развития политологии. история XXI века 
богата глобальными политическими и геополитическими изменениями, 
поэтому в исследованиях общественных наук, необходимо было брать 
во внимание историю политических систем. При этом необходимо было 
учитывать, что политическая наука имеет такие отрасли, как геополитика, 
политическая психология, политическая семиология и др. в переходный 
период демократических преобразований,  опираясь на казахстанский 
опыт, проводились исследования следующей проблематики: разделение 
властей и оптимизация управления; экономический кризис и социальное 
государство, противоборство и консенсунс политических сил; политическая 
элита и социальные основы демократии; легитимность демократических 
структур; выходили научные исследования  мировых процессов в эпоху 
глобализации; анализировались их различные формы и характеристики, 
как региональный, электоральный порядок, медиаполитика, безопасность, 
внутренняя и международная политика, политическое изменение и 
обновление, политическая система и многопартийность, демократия и 
гражданское общество. 

в 1989-1990 годах в вузах вводится курс  политической истории хх 
века, «современная теория социализма», позднее «теория социально-
политических отношений». Затем стали создаваться кафедры политологии. 
Например, в казНу открылась первая кафедра политологии под 
руководством профессора т. мустафина. Не только в алма-ате, но и в 
регионах открывались подобные центры. в целях повышения квалификации 
региональных кадров преподавателей, их подготовки в соответствии с 
новыми требованиями, при казНу им. аль-Фараби открылся институт 
повышения квалификации преподавателей общественных дисциплин. 
возглавил институт профессор м. аженов. Здесь читали лекции 
профессора: а. турсынбаев, с. ковальский, а. соловьев, т. мустафин, 
в. козьменко, а. ишмухамедов, г. козлов, Н. масанов, Ж. абылхожин 
и др. многие выпускники данных курсов, позднее защитили докторские 
диссертации по политологии. Начали выпускаться методические пособия 
и справочники. рекомендации политологов восполняли потребности 
государственных органов. с середины 1990 года  развитие политической  
науки активно дополняется деятельностью научно-экспертных центров. 
информационно-экспертный центр при администрации Президента рк  
(м. тажин), верховном совете (м. аренов), казахстанском институте 
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стратегических исследований (о. касенов), институт развития (е. арын), 
казахстанский институт социально-экономического прогнозирования 
(с. Жусипов). Позднее было создано Центрально-азиатское агентство 
политических исследований (е. карин, д. сатпаев).

Фундаментальные научные исследования выполняли сотрудники 
института философии и политологии (а. Нысанбаев). Финансирование 
осуществлялось Фондами: «евразия», «сорос-казахстан», имени Ф.Эберта 
и др. Формировались общественные объединения, академия политических 
наук (Б. Бектурганова), объединение преподавателей политологии. в 
журналах «мысль», «саясат», «евразийское сообщество», «континент», 
«евразия», «аналитик» печатались научные статьи по актуальной 
тематике.

в 1988 году под редакцией профессора т. мустафина, увидела свет 
«Политическая энциклопедия казахстана». в 2001 году состоялся Первый 
конгресс политологов казахстана, образована ассоциация политических 
наук казахстана. в обществе получает развитие жанр политической 
публицистики, приобретают известность имена (с. дуванова, Н. кузьмина, 
с. куттыкадама, а. омарова, Э. Полетаева, Н. еримбетова, а. сарыма, 
а. тойганбаева, а. хана и других). в 2001-2009 годах ставилась задача 
закрепить роль политологии в системе общественного образования. в 
2009 году состоялся II конгресс политологов казахстана, развиваются 
связи с всемирной ассоциацией политологов. 21 января 2014 года, с 
целью координации и объединения деятельности политологов казахстана 
формируется общественное объединение – конгресс политологов. в 
регионах республики возникают его отделения и филиалы. При данной 
организации действуют Экспертный клуб политологов казахстана, 
Политическая школа астаны.

Концепция становления исторического сознания. обретение 
государственной независимости, изменение общественно-политической 
ситуации, оказало особое воздействие на общественное и индивидуальное 
сознание. открытые границы, поток новой информации, изменили взгляд 
на мир, народы, историю. история казахстана трактовалась не как часть 
истории ссср, а в контексте мировой истории, истории евразии, кочевой 
цивилизации, истории тюркских народов, развития народов Центральной 
азии. в июне 1995 года Национальный совет по государственной политике 
при Президенте республики казахстан принял новую «концепцию 
становления исторического сознания в республике казахстан». в концепции 
поднимались актуальные проблемы преподавания истории, приоритеты 
исторического сознания, ряд проблем исторической науки и перспективы 
развития исторических исследований. 
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в документе ставились задачи достижения поставленных целевых 
ориентиров. самое главное, необходимо было определить основные 
направления исторического образования; выявить главные проблемы 
исторической науки в переходный период; обозначить основные пути 
реформирования исторического образования и просвещения11. Президент 
Н. Назарбаев в своей работе «Эра независимости», подчеркивает 
особую преданность ученых, преподавателей своей работе во имя 
будущего, веру в новые перспективы образования, несмотря на сложную 
ситуацию. На данном этапе возникла настоятельная необходимость 
комплексных исследований ряда проблем отечественной истории. в том 
числе, происхождение этнонима «казах», этногенез казахского народа, 
формирование казахской государственности, эволюция кочевого общества. 
ставилась задача разработать периодизацию истории казахстана, 
воспринятую большинством профессиональных историков. история 
формирования и развития казахского этноса,  вхождения казахских ханств 
в состав российской империи, развитие казахстана в составе ссср, де-
портированные в казахстан народы, история их расселения на территории 
страны, все эти проблемы ставились на повестку дня, требовали своего 
изучения.   в «концепции» учитывалась важность идеи о принадлежности 
культуры казахстана истории и культуре евразийского ареала.

изучение исторических процессов государствообразующего этноса, 
одновременно предполагало изучение истории и культуры этносов, в 
разное время и по разным причинам прибывших на территорию казахстана. 
казахская государственность рассматривалась как наследие великих 
кочевых империй, существовавших на территории казахстана в период 
ранних государств. в целом, конкретизировались основные тенденции 
исторического образования, проблемы исторической науки, перспективы 
исторического образования и просвещения. Было предложено сформировать 
региональные отделения и ассоциации историков республики казахстан, 
решено подготовить государственную  программу по выпуску литературы 
по истории казахстана, народов Центральной азии, всеобщей истории, 
организация и выпуск научных и научно-популярных исторических 
журналов, использование материалов архивных фондов, а также выпуск 
ими своих научных изданий. в годы независимости активизируется 
научно-исследовательская деятельность. изданы собрание сочинений 
Чокана валиханова в 8 томах, собрание сочинений мустафы Шокая в 12-
томах. На протяжении длительного периода велись научные исследования 
по истории казахского ханства, изучались письменные источники истории 
и культуры средневекового казахстана и Центральной азии, истории 
малых этносов казахстана. На основе историографических исследований 
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и архивных материалов, характеризовалось социально-экономическое 
развитие, политическая и духовная жизнь,  в период кардинальных 
трансформаций. в рамках программы «Народ в потоке истории», «гылыми 
казына», увидели свет 16 книг и монографических трудов. Проводилась 
огромная работа по формированию Электронного цифрового каталога, 
материалов привезенных из зарубежных архивов, в том числе артефакты по 
истории и культуре  казахстана и Центральной азии, письменные, устные, 
эпиграфические источники. в рамках международного сотрудничества 
подписано более 40 меморандумов о сотрудничестве с зарубежными 
партнерами (китай, россия, восточная европа, Центральная азия, индия 
и другие).

Современная история Казахстана. За четверть века наука казахстана 
прошла сложный путь реформирования. вышли в свет множество 
исторических трудов. современная история казахстана стала важным 
объектом исторических исследований. в целях разработки теоретических 
основ и создания истории  современной государственности казахстана, 
научно-экспертного обеспечения процесса формирования исторического 
сознания, ученые осуществляли большую работу по формированию 
исторического сознания казахстанского общества, анализу историко-
культурного наследия казахского народа, формированию теоретико-ме-
тодологических принципов  изучения отечественной истории. Проводятся 
фундаментальные и прикладные научные исследования по проблемам 
современной истории казахстана, результатом которых стало издание целого 
ряда научных трудов. также прошли первые методологические семинары по 
проблемам  истории формирования казахской государственности. в ноябре 
2008 года, в астане был проведен семинар «Периодизация национальной 
истории: новые методологические подходы», начинается подготовка 
учебника «история современного казахстана».

республиканская научно-теоретическая конференция «актуальные 
проблемы исследования истории независимого казахстана» рассмотрела 
важные проблемы изучения современной истории, научной систематизации 
материалов, введения нового курса в учебные программы вуЗов. 
общеизвестно, что историческая наука, в силу специфики, не может 
быть отделена от политической сферы. Поэтому ее развитие ученые 
тесно связывают с конкретными событиями в обществе, учитывается 
взаимовлияние исторических событий и политики. На данном этапе 
исторической науке требовался новый импульс развития, в соответствии 
с перспективами национально-государственного строительства и 
уровнем мировой исторической науки. в данном контексте проводилась 
целенаправленная подготовительная работа на государственном уровне. 
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24 февраля 2009 года с участием известных ученых-историков прошло 
совещание «современная история казахстана и историческая роль 
Первого Президента казахстана Н.а. Назарбаева». Научное мероприятие 
рассмотрело вопросы объективного анализа исторических событий, в 
частности, истории независимости, теоретико-методологические проблемы 
изучения истории, роль источников, а также обсуждались предложения 
ученых. Поднимались вопросы создания  научно-методологического центра 
историков республики, изучения выдающихся персоналий отечественной 
истории, создания объективной истории, в русле исторической 
преемственности событий,  в центре внимания участников совещания 
стояли вопросы изучения жизнедеятельности Президента, «феномена 
Назарбаева».   

Значимым событием стал выход статьи Н.а. Назарбаева «ключи 
от кризиса», в которой анализировались причины мирового кризиса, 
пути выхода из кризисной ситуации, программные положения статьи 
стали творческим импульсом и для историков, показали необходимость 
модернизации творческого процесса. «Что нужно сделать для этого?», этот 
вопрос волновал всех ученых. в данном контексте, на совещании обсужда-
лись проблемы  кардинального изменения  методологических подходов в 
изучении истории, осмыслении глобальных проблем исторической науки. 
Необходимо прослеживать историческую взаимосвязь событий с историей 
средневековой государственности, событиями советского периода  при 
изучении истории независимости, определении границ суверенного 
государства. во главу угла ставились судьбоносные инициативы главы 
государства: об  идее независимого государства, евразийская инициатива, 
проблемы безопасности, международные проблемы, вопросы духовной 
модернизации общества. в то же время ученые считали необходимым, при 
освещении событий учитывать национальную специфику, кардинальные 
изменения, происходившие в обществе в период независимости, 
мнение зарубежных исследователей, привлечение опубликованной ими 
информации. ученые утверждали, что сложно давать взвешенную оценку 
событиям недавнего прошлого, в то же время не так много государств, 
которые достигли таких результатов, которых добился казахстан за годы 
независимости.

в 2009 году, 25 февраля состоялась встреча государственного 
секретаря республики казахстан к. саудабаева с  историками казахстана, 
где обсуждались вопросы развития  исторической науки казахстана в 
реалиях современного дня,  изменения, происходившие в стране. казахстан 
был признан мировым сообществом, как независимое государство, поль-
зующееся авторитетом на международной арене. в 2010 году казахстан, 
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первый среди стран сНг, становится председателем организации по 
безопасности и сотрудничеству в европе, объединяющей в своем составе 
56 государств. в этом же году институт истории и этнологии им. Ч.Ч. 
валиханова, а также институт археологии им. а. маргулана в издательстве 
«атамұра», выпустили в свет пятитомное издание истории казахстана 
(с древнейших времен до современности). в редакционную коллегию 
издания вошли известные ученые, длительное время проводившие 
фундаментальные научные исследования. данный труд был первым мно-
готомным академическим изданием периода независимости. в первых-
третьих томах освещались вопросы формирования и развития казахской 
государственности, история казахского ханства, миграционные процессы 
в период XIX-XX вв., коллективизация, принудительное оседание, 
основные тенденции культурного развития и формирования политических 
партий, также вводились в научный оборот новые архивные документы 
и материалы, касательно представителей алашской интеллигенции. в 
ходе фундаментальных исследований по подготовке четвертого и пятого 
томов, изучалась история казахстана советской эпохи, первых десятилетий 
независимости, при этом также исследовались актуальные проблемы 
развития археологической, этнографической, демографической, социально-
экономической, политической, культурно-духовной сферы, определялись 
современные методологические подходы, вводились новые архивные 
источники. результатом данных фундаментальных исследований, стали 
важные выводы ученых, в русле модернизации исторического сознания.

в 2008 году, в столице республики, астане, был открыт институт 
истории государства кН моН рк. ученые института проводят научные 
исследования по актуальной тематике. главная задача, чтобы быть 
объективными исследователями эпохи необходимо избавиться от 
стереотипов прошлого, ответственно подходить к изучению исторических 
событий. в данном контексте проводились исследования полиэтнической 
структуры населения, проблем методологии и историографии казахской 
государственности, ими же изучались актуальные проблемы современной 
истории, история независимости и обретения суверенитета, современная 
интеллигенция в эпоху инновационных компьютерных технологий. 
особое внимание уделялось исторической роли Президента Нурсултана 
Назарбаева в  созидании независимого государства, новым инициативам и 
практической деятельности главы государства по созданию евразийского 
союза,  реализации программы «Путь в европу», также изучались истоки 
государственности и национального самосознания, и ряд других проблем. 
На основе вышеуказанных научных исследований, были изданы первые 
монографии, биографические энциклопедии, учебники и хрестоматии для 
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школ и вузов, справочники, словари терминов и понятий, методические 
пособия, сборники материалов и другие труды. 

Актуальные проблемы изучения национальной истории. 
действенным импульсом для развития научных исследований в первое 
десятилетие независимости становится доступность зарубежных 
источников.  Появляются фундаментальные исследования по проблемам 
этногенеза казахов и генезиса казахской государственности: монографии 
академика о. исмагулова «Этническая антропология казахстана» (со-
матологическое исследование), труды известного историка З. кинаятулы 
«Формирование казахской государственности», т. смагулулы «развитие 
государственности у древних тюрков в VI-VIII вв.».  Появляются исследования  
по истории казахского ханства: Ж. касымбаева, к. Пищулиной, к. абуова, 
а. исина, Б. аяғана, Б. карибаева и а. муктара, е. сыздыкова и др. ученые: 
к. Байпаков, З. самашев, в. Зайберт, профессора у. Шалекенов, м. елеуов, 
Ж. таймагамбетов, а. досымбаева возглавили  представительную когорту 
археологов-исследователей. Получили признание научного сообщества 
следующие  результаты археологических  исследований:  «Қазақстанның 
палеолит кезеңі» (Палеолит казахстана), «орал-ертіс өзен аралығындағы 
энеолит дәуірі» (Эпоха энеолита междуречья урал-иртыш), «ортағасырлық 
қалалар және Шу-талас өзен аралығы тұрақтары (VI - XIII ғ. басы)» 
(средневековые города и поселения междуречья Чу-талас (VI-н.XIII вв.), 
«Жетісу тұрғындарының мәдениеті (б.д.д. IIғ. – б.д. Vғ.)» (культура населения 
Жетысу (II в.до н.э. – V в. н.э.). изданы труды ученых исследователей:                                                                                                                                  
с. ажигали, а. токтабая, д. маргулана, р. мустафиной, Ш. тохтабаевой, 
а. толебаева, а. калыша,  м. алпысбеса, а.оразбаевой, т. картаева и 
других, в которых, в контексте междисциплинарных подходов, исследуются  
язык и верования, искусство, традиции и обычаи, социально-культурное 
развитие традиционного казахского общества. в рамках государственной 
программы «мәдени мұра» (культурное наследие), только в  2001-2004 гг., 
в целях возрождения исторической памяти, восстановления исторической 
справедливости, реализовано 26 научных проектов, по истории казахстана, 
археологии и этнографии.  На основе зарубежных историографических 
исследований (к.л. есмагамбетова, Б. садыковой)  изучены неизвестные 
грани истории казахстана. история кыпчаков, куман и кимаков, на основе 
арабских источников, древнетюркских памятников, воссоздана в трудах 
Б.е. кумекова, к.З. турсынхана; стратегия казахских правителей, казахско-
цинские отношения исследуются в трудах к.хафизовой; жизнь и быт 
городов Центрального мавераннахра (II-VII/VIII-XIII вв.) освещены в 
исследованиях а.к. муминова; подготовка профессиональных военных 
кадров в казахстане в трудах а.Б. тасболатова; история военного дела 
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казахов (XVII-XVIII вв.) в исследованиях а.к. кушкумбаева. вводятся в 
научный оборот архивные документы, раритетные издания, в исследованиях 
по истории движения алаш (к.Н. Нурпеис, к.с. алдажуманов, м.к. 
кой-гелдиев, с. аккулулы и др.), исследуется идея единого туркестана                  
(д.к. кыдырали), жизнь  казахов по материалам периодических изданий в 
начале хх в.  (с.о. смагулова), историография миграционных процессов  
(с.и. ковальская), миграционная политика советского государства          
(к.м. еримбетова). Получают известность труды, в которых история 
казахстана исследуется в тесной взаимосвязи с всемирной историей. 
Например, актуальные проблемы развития древнегерманского общества 
до эпохи великого переселения народов (к.т. Жумагулов), голлизм в 
политической мысли Франции (Ж.о. ибрашев),  объединение союзных 
республик (к.каражанов), восточный дешт-и-кыпчак в составе 
улуса джучи, некоторые аспекты политической истории ак-орды (с. 
акимбеков), казахско-кокандские отношения последней четверти XVIII 
в. – до 70-х гг. хІх в. (о. кожаков), история взаимоотношений народов 
туркестана в период XVIII – н. XX вв. (с. мадуанов, м. Шалекенов), 
восточный регион казахстана и алтайский край (З.е. кабульдинов,                                                                                                                          
г.м. карасаев). актуальные проблемы отечественной истории  исследуются 
в трудах  турсын х.м., у.Ш. исмагулова, Н. мухаметханулы, в.в. галиева, 
а. кузембайулы, с.к. Шилдебаева, к. алимгазинова, г. кокебаевой, Ф.т. 
кокеева, т.с. колбаева, Б. койшыбаева, р.м. Жумашева, о.х. мухатовой, 
т.а. толебаева, к.р. Несипбаевой, р.Ж. кадысовой, д. сатбай, г.м. ка-
кеновой, г.к. кенжебаева, р.м. таштемхановой, д. махат, м. ансатовой, 
а. оразбакова, а. алпеисова и др.

важным объектом источниковедческого и историографического 
анализа, выявления «белых пятен» становятся актуальные проблемы 
общественно-политической, экономической жизни казахстана хх века, 
судьбы исторических персоналий характеризуются в трудах известных 
ученых (м. койгелдиева, т. омарбекова, Ж. Қуанышева, о. озганбая, 
г. халидуллина,  к. атабаева, а. мухтар, л. гуревича, с. мажитова,                        
Н. Шаяхметова) и других. возрастает интерес к отечественной истории, 
изучаются вековые традиции предков в деле защиты своей земли, своего 
народа.  Происходят кардинальные трансформации в духовной сфере. в 
соответствии с положениями «концепции становления исторического 
сознания», казахстанцы стремились к высоким духовным помыслам. 
возросла  потребность в проектировании новой модели познания мира 
для будущих поколений, возникла необходимость утверждения главных 
ценностей и приоритетных тенденций.  

в целях исполнения поручения главы государства Н.а. Назарбаева 
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5 июня 2013 года, а затем 25 сентября того же года состоялись 
расширенные заседания межведомственной рабочей группы - мврг  
по вопросам изучения национальной истории. Заседания проходили 
под руководством  государственного секретаря республики казахстан 
марата муханбетказиевича тажина.  в работе заседания 5 июня 2013 года 
приняли участие представители администрации Президента рк, члены 
Правительства, представители ассамблеи народа казахстана, заместители 
руководителей местных органов власти, ведущие ученые-историки 
республики. 

в своем докладе м.м. тажин особо подчеркнул: «сегодня к 
исторической науке предъявляются совершенно новые требования, а в 
мировой историографии произошла критическая переоценка методов 
познания» 12. 

Эти перемены, отметил автор, «связаны с влиянием французской 
исторической школы первой половины хх столетия, прежде всего с 
именами люсьена Февра и марка Блока. «современная история стала 
междисциплинарной наукой, а исторические исследования перестали 
замыкаться на изучении исключительно письменных источников и работе 
в архивах». современная историческая наука использует методы многих 
смежных научных дисциплин - политологии, социологии, антропологии, 
права, культурологии и так далее.

изменилась и  стала иной роль самого ученого.  теперь историк не 
простой регистратор событий, который фиксирует и описывает факты. 
ученый должен достигать «понимания» ценностей, правил, морали 
конкретного общества. далее оратор призвал отказаться от желания 
«втиснуть национальную историю в какие-то жесткие рамки неких 
универсальных закономерностей и призвал понять, «как развивается ее 
живой, уникальный организм».

логически продолжая тему, м.м. тажин предостерег историков 
принимать без критического анализа, источники, «пропитанные 
европоцентризмом» и переосмыслить все источники. Безусловно, 
отечественная историография должна серьезно изменить свой методический 
и языковой инструмент. Перед казахстанской исторической наукой стоит 
реальный вызов, ответ на который вполне может быть найден.

главные цели, предложенные Н.а. Назарбаевым, были озвучены в 
программе «Народ в потоке истории». главные ее цели – создание условий 
для качественного скачка исторической науки казахстана на базе передовой 
методологии и методики; расширение горизонтов национальной истории 
казахов; формирование нового исторического мировоззрения нации; 
осмысление десятилетий новейшей истории казахстана. 
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глава государства призвал, обратить особое внимание на тот 
факт, что основой национального исторического сознания должна 
стать – общеказахстанская идентичность. утвердить новые ценности 
современного дня, посредством укрепления национальной идентичности, 
схранить в глобализирующемся мире свой национально-культурный код, 
то есть язык, духовность, традиции, культуру, эти вопросы также стояли на 
повестке дня. в утверждении национальной идентичности особое значение 
имеет историческая наука, следовательно, возникла потребность внести 
изменения в концепцию развития исторической науки. в период, когда в 
мировой историографии наступила пора критического обновления, ставятся 
новые задачи и перед казахстанской исторической наукой. определяются 
следующие задачи:

Первое: современная история превратилась в междисциплинарную 
науку, в данном контексте, исторические исследования, не должны ог-
раничиваться использованием лишь письменных источников, необходимо 
проводить изучение на междисциплинарной основе, применяя приемы и 
методы таких наук, как  социология, социальная психология, география, 
этнография, антропология, культурология, история права.

второе: на современном этапе историк должен быть не просто 
«регистратором» событий, ученый должен проникнуться ценностями, 
правилами, нормами  современного общества. Национальная история со 
своими сложностями, спецификой должна стать основой повседневной 
жизни. Задача историков, понять, как развивается данная повседневность. 
конкретизируются новые задачи исторической науки. в том числе: 
критический анализ архивных документов и материалов, модернизация 
методов исследования и научной терминологии, системность в 
исследовании, создание полновесной картины национальной истории, 
объективный анализ процесса формирования полиэтнической структуры 
населения казахстана.

в то же время, масштабы и историческая значимость событий, про-
исходивших в последней четверти столетия, требует системного подхода. 
для историков конкретным объектом научных исследований являлась 
роль Президента казахстана, важная составляющая казахстанской модели 
государственного управления. государственный секретарь также обратил 
внимание ученых-историков на необходимость новых подходов в изучении  
деятельности  главы государства. требует системного и объективного 
рассмотрения стратегическая прозорливость елбасы, решение конкретных 
проблем населения, блестящее владение инновационными методами 
управления, интеллектуальный потенциал феноменальной личности. 
требуется системное и объективное рассмотрение указанных  аспектов.
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выступая на расширенном заседании  межведомственной группы 
по изучению национальной истории республики казахстан, директор 
института истории государства кН моН рк, доктор исторических 
наук, профессор Б.г.  аяган,  в докладе «методологические проблемы 
исследования современной истории казахстана», обратил внимание на 
особую роль Первого Президента казахстана Нурсултана Назарбаева в 
развитии отечественной исторической науки. докладчик остановился на 
деятельности    предыдущих    поколении  ученых-историков.  осветил  
создание первых научных объединений и общественных организаций ис-
ториков в годы независимости, работу над научными проектами, выпуск 
первых книг серии «Ұлы дала тұлғалары» (выдаюшиеся личности великой 
степи), инициированной министерством образования и науки рк. 

На заседаниях межведомственной рабочей группы были определены 
и утверждены планы на ближайший период. 

в русле принятых решений в течение 2013-2016 годов были проведены 
следующие работы. материалы по итогам экспедиций в зарубежные страны 
обобщаются и размещаются на электронных ресурсах: Национальная 
библиотека, портал «мәдени мұра», ао «казконтент», «Электронный 
каталог» (www.ncai.kz). 

к началу 2013-2014 учебного года во всех государственных вузах 
были открыты кафедры истории казахстана, увеличен госзаказ на 
подготовку кадров с высшим образованием по специальности «история» с 
послевузовским образованием, а также докторов PhD. в учебные программы 
были внесены изменения, отражающие достижения казахстана в мировом 
сообществе, проработаны вопросы материально-технического оснащения 
кафедр, пополнения библиотечного фонда. модернизирован ряд сайтов 
университетов и Нии13.

группой ученых была проведена большая работа по подготовке 
базовых учебников по национальной истории с древнейших времен до 
современности. По завершении  программы исторических исследований 
«Народ в потоке истории» в 2014-2016 годы на имя главы государства 
был подготовлен доклад, где определялось новое видение концепции 
национальной истории. Национальный конгресс историков проделал 
большую работу по модернизации исторической науки.

в 2014 году в шести регионах были проведены кустовые совещания 
историков, в которых приняли участие ученые, представители вузов, 
акиматов, НПо, сми. в многочисленных тематических мероприятиях 
приняли участие члены партии «Нур отан», ассамблеи народа казахстана, 
конгресса молодежи, ассоциации молодых историков и других 
общественных и научных организаций. НПо представили 16 спецпроектов 
в рамках государственного заказа, которые прошли необходимую  
экспертизу.
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совместно с мид развернулась работа по подготовке статей о 
результатах поездок зарубежных ученых в казахстан и их участии в 
археологических экспедициях, а также переводу и публикации материалов 
по истории казахстана в зарубежных рейтинговых научных журналах 14. 

в 2014 году были организованы научные командировки казахстанских 
ученых в фонды десяти стран, это иран, индия, китай, египет, турция, 
монголия, великобритания, германия, узбекистан, россия. ими была 
проделана большая работа по выявлению, фотофиксации и копированию 
тюркских камнеписных и рукописных источников по истории становления 
и развития тюркского каганата, выявлены сведения по существованию 
исторической преемственности и единых этногеографических связей 
тюркских племен до эпохи Чингисхана.

из монголии, китая и германии привезены копии исторических 
свидетельств по истории ранних кочевников на основе античных, тюркских 
рунических камнеписных, древнеиндийских, китайских источников, 
которые дают представление о прото-, древне- и среднетюркском периоде 
истории предков тюркских (в частности, казах ского) народов. огромный 
импульс дальнейшему развитию науки дало празднование 550-летнего 
юбилея образования казахского ханства (2015 г.).

в рамках программы «Народ в потоке истории», была подготовлена 
Программа прикладных и фундаментальных научных исследований по 
древней, средневековой, новой, новейшей истории, истории казахстана 
периода независимости, а также по истории культуры. институт истории 
государства в соответствии с протоколом расширенного заседания мврг 
продолжил исполнение поручений. в контексте данной программы 
междисциплинарных исследований осуществлялась большая работа в 
период 2014-2016 гг. исследовалась деятельность Первого Президента 
республики казахстан, его роль в формировании и укреплении казахстан-
ской государственности; разрабатывались учебник и хрестоматия история 
казахстана (с древнейших времен до периода независимости), учебник 
и хрестоматия история современного казахстана, республика казахстан 
в мировых и региональных интеграционных процессах, исторические 
личности современного периода, этносы и культуры казахстана, участие 
казахов в событиях второй мировой войны на территории Западной 
европы.

 ученые института истории государства в рамках программы «рухани 
жаңғыру» (духовная модернизация), при разработке фундаментальных 
и прикладных исследований актвизировали деятельность по сбору и 
систематизации архивных документов и материалов в республиканских и 
областных архивах, развиваются связи с региональными вузами15.

На сегодняшний день основополагающей методологической основой 
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для отечественных исследователей стала работа главы государства «Эра 
независимости», в ней показана суть «казахстанской модели развития», ее 
эволюция, принципы, механизмы, характеризуются этапы строительства 
суверенного государства с момента его основания, отражается авторский 
взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. 

19 января 2018 года, в евразийском национальном университете 
имени л.Н. гумилева, состоялся V конгресс  историков казахстана                                          
«Н.а. Назарбаев «Эра независимости» и задачи отечественной исторической 
науки», на котором обсуждались основные направления модернизации 
общественного сознания, проблемы духовной модернизации нации, по 
итогам обсуждения была принята резолюция, в которой подчеркивалось: 
«Путь, пройденный независимым казахстаном, на фоне сложных мировых, 
цивилизационных процессов является методологической основой, которую 
необходимо взять на вооружение историкам». участники единогласно 
поддержали необходимость внедрения идей и важных инициатив главы 
государства в деятельность учреждений образования всех уровней, в 
качестве основы духовного развития и модернизации. 
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Бурабай, 6 қазан 2009 жыл
Боровое, 6 октября 2009 год

Халықаралық Карнеги бейбітшілік қолдау қорының (АҚШ) жетекші 
ғылыми қызметкері Марта Брилл Олкотт 

Халықаралық ғылыми конференциясында, 2012 жыл
Ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир 

(США) на Международной научной конференции, 2012 год

Ақын О. Сүлейменовпен кездесу, 2010 жыл
Встреча с поэтом О. Сүлейменовым, 2010 год
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Алапат ашаршылықтың 80 жылдығына арналған «Қазақстандағы 
ашаршылық: халық қасіреті жəне тарих тағылымы» атты 

Халықаралық ғылыми конференция. 
Мельбурн университетінің əлеуметтік ғылымдарының профессоры,                                      
Австралия академиясының мүшесі Стивен Уиткрофтың  сөз сөйлеуі,

  1 маусым 2012 жыл
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«Бірінші Назарбаев оқулары «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан»  атты 
Халықаралық форумға қатысушылар, 29 қараша 2012 жыл

Участники Международного форума «Первые Назарбаевские чтения 
«Новый Казахстан в новом мире», 29 ноября 2012 год
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Қазақстан Республикасының ұлттық тарихын зерделеу жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысы,                               

5 маусым 2013 жыл
Расширенное заседание Межведомственной рабочей группы по                        

изучению  национальной истории Республики Казахстан,                                                                                                                                 
5 июня 2013 год

«Пути обновления методологии и научных подходов к исследованию 
национальной истории» тақырыбындағы Халықаралық-ғылыми 

методологиялық конференциясы,
4 ақпан 2014 жыл



45

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

 «ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Мəңгілік Ел» идеясының 
аясында Қазақстан тарихын зерттеу мəселелері» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы,                                                           
30 қыркүйек 2014 жыл 

Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы изучения истории Казахстана в                                                                                  

русле идеи  Президента РК Н.А. Назарбаева «Мəңгілік Ел»,                                                                                                   
30 сентября 2014 год
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Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Қазақ 
хандығынан Тəуелсіз Қазақстанға дейін» атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясына қатысушылар,                                       
25 мамыр 2015 жыл 

Участники Международной научно-практической конференции
«От Казахского ханства к независимому Казахстану»,

посвященной 550-летию Казахского ханства,                                                   
25 мая 2015 год
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ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықованың «Мəңгілік Ел» 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында сөз сөйлеуі, 

11 қыркүйек 2015 жыл
Выступление Государственного секретаря РК Г. Абдикалыковой на 
Международной научно-практической конференции «Мəңгілік Ел», 

11 сентября 2015 год
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ                                                                        
25-ЖЫЛДЫҒЫ: ТАБЫСТЫ МЕМЛЕКЕТ,                                                                                                    

ТАБЫСТЫ ЕЛ» Халықаралық ғылыми конференциясында,                                                                                                                    
2 сəуір 2016 жыл

На Международной научной конференции                                                    
«25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ  РЕСПУБЛИКИ                                                                                                        

КАЗАХСТАН: УСПЕШНОЕ ГОСУДАРСТВО,                                                                        
УСПЕШНАЯ СТРАНА»,  2 апреля 2016 год

АСТАНАДА ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИННІҢ 100 ЖЫЛДЫҚ 
МЕРЕЙТОЙЫН АТАП ӨТУ, 12 қараша 2015 жыл

100 ЛЕТИЕ ИЛИЯСА ЕСЕНБЕРЛИНА ОТМЕТИЛИ В АСТАНЕ,              
12 ноября 2015 год
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: АЛАШ ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ 
САБАҚТАСТЫҒЫ» Халықаралық ғылыми-тəжирибелік 

конференциясының пленарлық отырысы, 10 қараша 2017 жыл
Пленарное заседание международной научно-практической 

конференции на тему: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБщЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ: АЛАШ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ», 10 ноября 2017 год
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Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні 
мен Тəуелсіздік күніне арналған «ЕЛБАСЫ– ЕЛ ТІРЕГІ!»                                                                                                             

тақырыбындағы дөңгелек үстел,                                                                           
30 қараша 2017 жыл
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ                                                                                                                                 
25-ЖЫЛДЫҒЫ: ТАБЫСТЫ МЕМЛЕКЕТ,                                                    

ТАБЫСТЫ ЕЛ» Халықаралық ғылыми конференциясы,                                                                
2 сəуір 2016 жыл

На Международной научной конференции                                                        
«25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                         

КАЗАХСТАН: УСПЕШНОЕ ГОСУДАРСТВО,                                                                
УСПЕШНАЯ СТРАНА»,  2 апреля 2016 год

«Нурсултан Назарбаев: человек у власти» кітабының тұсаукесері,   
16  шілде 2015 жыл

Презентация книги «Нурсултан Назарбаев: человек у власти»,
16 июля 2015 год
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А.Ж. Ғабдуллина Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 
«Қазақ хандығынан Тəуелсіз Қазақстанға дейін» Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастырып 
өткізгені үшін Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым                                  

вице-министрінен алғыс хатпен марапатталды.  
Вручение Габдулиной А.Ж. благодарственного письма вице-министра 

образования и науки Республики Казахстан за организацию и 
проведение Международной научно-практической конференции            

«От Казахского ханства к Независимому Казахстану»
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«АБЫРОЙ МЕН ПАРЫЗ (ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕГІ ЕКІНШІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЖӘНЕ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНА 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҚАТЫСУЫ) Атты ұжымдық                           
монография тұсаукесері,  5 мамыр 2015 жыл 

Презентация коллективной монографии – ЧЕСТЬ И ДОЛГ                     
(УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНЦЕВ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ И                        

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ),                           
5 мая 2015 год

«Бірлік пен Жасампаздықтың 25 жылы»  Халықаралық ғылыми-
тəжірибелік конференция, 8 желтоқсан 2016 жыл 

Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері 
Құндызай Мырзашқызы Ерімбетованың «ҚАЛДЫРҒАН ІЗІ 

МӘҢГІЛІК.» Атты монографиясының тұсау кесер рəсімі өткізілді
Автор книги «Историческая наука Казахстана. Академик                      

Анна Панкратова» ведущий научный сотрудник ИИГ                             
К.М. Еримбетова презентует монографию, 8 декабря 2016 год
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«Рухани жаңғыру: Алаш жəне азаттық идеясының сабақтастығы»
Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясы, 

Әзербайжан Республикасының Мəжіліс депутаты, профессор               
Муса Гасымлы, 10 қараша 2017 жыл

Пленарное заседание Международной научно-практической 
конференции на тему: «Модернизация общественного сознания: 

Алаш и преемственность идеи независимости»,  депутат 
Азербайджанского Парламента, профессор Муса Гасымлы,                         

10 ноября 2017 год
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ТАРИХИ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
 Халықаралық ғылыми конференциясы                                                                                     

7 желтоқсан 2018 жыл                                                                                         
Международная научная конференция РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ                                                                            
7 декабря 2018 года
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Әзірбайжан Мəдениет министрлігі Мəдениеттану ғылыми-
əдістемелік орталығының директоры, саяси ғылымдарының докторы                                             

Усубалиев Асифтың баяндамасы.        
Выступление Усубалиева  Асифа, директора Научно-методического 

центра культуроведения Министерства культуры Азербайджана,                                            
доктора философии по политическим наукам

Т. Шевченко атындағы Киев ұлттық университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы, Сергийчук Владимир Ивановичтың баяндамасы. 

Выступление Сергийчук Владимира Ивановича, профессора Киевского  
национального  университета  им. Т. Шевченко,  

доктора исторических наук
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Гафуров Абдулло Мутиллоевич, 
Тəжікстан Республикасы 
Ғылым академиясы А. Дониш 
атындағы Тарих, археология 
жəне этнография институты 
Қазіргі заман тарихы 
бөлімінің меңгерушісі, тарих 
ғылымдарының кандидаты, 
доценті

Выступление Гафурова Абдулло 
Мутиллоевича, заведующего 
отделом Новейшей истории 
Института истории, археологии 
и этнографии им. А. Дониша 
Академии наук Республики 
Таджикистан, кандидата 
исторических наук, доцента 

Абдулхаиров                                                                               
Абжемиль Закерьянович,

Қырым Республикасының 
инженерлік-педагогикалық 
университетінің педагогика 

ғылымдарының 
кандидаты, доценті

Выступление Абдулхаирова                                                                               
Абжемиля Закерьяновича,

Крымского инженерно-
педагогического университета,

кандидата педагогических наук,
доцента
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Абазов Рафис, əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-ның 
Пан Ги Мун атындағы 

Тұрақты даму институтының 
директоры, PhD докторы

Выступление Абазова Рафиса, 
директора Института 
устойчивого развития                      

им. Пан Ги Муна при КазНУ                        
им. аль-Фараби, доктора PhD

Қазақстан Республикасы 
Ғылым Академиясының 
корреспондент-мүшесі, тарих 
ғылымдарының докторы, 
«Р. Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институтының» 
профессоры Абусеитова 
Меруерт Хуатқызының 
баяндамасы 

Выступление Абусеитовой 
Меруерт Хуатовны, Члена- 
корреспондента Национальной 
Академии наук Республики 
Казахстан, доктора 
исторических наук, профессора 
Института востоковедения    
им. Р. Сулейменова»
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Конференцияға қатысушылар, 7 желтоқсан 2018 жыл              
Участники конференции, 7 декабря 2018 год              
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«Қазақстанның Еңбек Ері», халық жазушысы, ақын,
көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері                                                                                

Олжас Омарұлы Сүлейменовтің жəне белгілі                                                                          
ғалым-түркологтар, тарихшылар, археологтардың 

қатысуымен өткен «Қазақстан Республикасы Президенті                                                                                                                     
Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры»  мақаласындағы 

инновациялық тұжырымдар» атты дөңгелек үстел                                                                               
Астана, 15 қаңтар 2019 жыл

Круглый стол «Инновационные концепции в работе                  
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
«Семь граней Великой степи» с участием видного                       

государственного и общественного деятеля,
«Қазақстанның Еңбек Ері», народного писателя,                                      

поэта Олжаса Омаровича Сулейменова
и известных ученых-тюркологов, историков, археологов

Астана, 15 января 2019 год
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Олжас Омарұлы Сүлейменовтің дөңгелек устелде сөз сөйлеуі,
Выступление Олжаса Омаровича Сүлейменова на круглом столе 
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Дөңгелек үстелдің қатысушылары, 15 қаңтар 2019 жыл
Участники круглого стола, 15 января 2019 год



63

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

КүзЕМБАйұлы А.,
Қостанай мемлекеттік 

педагогика университетінің профессоры,
тарих ғылымдарының докторы, 

профессор

ТҰЛҒАТАНУДЫҢ  МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ  ПРОБЛЕМАЛАРЫ

соңғы жылдары тұлғатану тарих ғылымының оқырман қызығарлық 
жанрына айналып кетті. Жер жерлерде белгілі де белгісіз тұлғаларға 
арналған көлемі әртүрлі кітаптар мен кітапшалар жарық көруде. олардың 
ғылымилығы мен спасы да әр деңгейде екендігі айтпаса да түсінікті. 
сондықтан да ғылымның осы саласы бойынша зерттеуші қауымға 
арнап методологиялық нұсқау жазудың орайы туған сияқты. тұлға тану 
ғылымы тарихтың еңбір көне жанрларының бірі. естеріңізде болса антика 
заманының ғұлама ғалымы Плутарх «біз тарих емес, өмірбаян жазамыз»-
деп жазып еді ғой [9,7б.]. 

Қазақ тарихнамасында тұлғатану жанрның негізін қалаған академик 
м.Қ. Қозыбаев.тәуелсіздік алған жылдары ол баспасөз бетінде қазақ тари-
хында елеулі із қалдырған тұлғалар мен қатар өз замандастарына арнап 
мақалалар жазды. олардың көпшілігі кейін іргелі монографиялардың 
арқауы болды [3,4,5,6]. академик ағамыздың «Заман-Қазақстан» газетінің 
1999 жылғы  15 қыркүегіндегі санында «тұлға» деп «азаматты» айтамыз, 
ал «азамат» деп кімді айтамыз? [6]. деген сұраққа жауап іздейді.

Белгілі бір тұлға халықтың өкілі. ал халық сол мемлекетті құрайтын 
тұрғындар.тарих ғылымы белілі бір мемлекеттің немесе этностың өткені 
мен бүгінін зерттейтін ғылым. олай болатын болса тарихи зерттеулерде 
пайдаланатын әдіс-тәсілдер жеке тұлғаның да тарихын зерттеуге де 
жарамды.

дегенмен де жеке тұлға тарихын зерттеудің өз ерекшеліктері бар:
1.Жеке тұлғаның өмірі шытырман уақиғаларға толы. Зерттеуші оның  

ықылым заманда өтіп кеткен, өшіп қалған өмірбаянын қайта жаңғыртуы 
қажет. Нақтылы ғылымның өкілі сияқты тарихшыда эксперимент жасайтын 
прибор, аппарат жоқ. сондықтан ол ойлау арқылы эксперимент жасайды, 
уақиғаның моделін құрастырады. 

2.тарихшы өз заманының перзенті, ал оның зерттеу обьектісі өтіп 
кеткен заман. Зерттеуші мен зерттеу обьектісі арасында уақыт алшақтығы 
жатыр. екеуі екі мәдениет, екі заман, екі менталитет өкілі. сондықтан 
тарихшы болған уақиғаны бүгінгі күннің түсінігінше сипаттайды. 



64

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

3. тарихи тұлға ,әлбетте,өз заманының мәдени процесінің жемісі. Әр 
заман өз мәдениетінің даму деңгейімен  ерекшелетіндігі белгілі.. оған сол 
заманның әлеуметтік-экономикалық, саяси-идеологиялық факторлары әсер 
етеді. тарихшы көбіне осылардың ықпалынан шыға алмай қалады.

4.тұлғатанудың келесі бір ерекшелігі тарихшы өмір сүріп отырған 
мем-лекеттің формасына байланысты. тоталитарлық, гуманитарлық 
қоғамдардың өз коньюктурасы бар. тарихшы оны ескеруі қажет. кейде 
тарихи зерттеулер тапсырыс бойынша жазылады. Әсіресе кеңес заманын-
да тарих ғылымы идеология шырмауынан шыға алмады. сондықтан 
да тарихи зерттеу нәтижесінің обьективті болуы өте қиын еді. мәселен, 
осыған байланысты презентистер заман талабына сәйкес жазылған тарихи 
шығармаларда обьективтілік болмайды деп есептейді.

5.тұлғатанудың бесінші ерекшілігі –тарихшының сол заманның 
әлеуметтік сұранысын орындауы. мәселен соғыс жылдары сол елдің 
әскербасылары, батырлары жөнінде немесе соғыс тактикасының тарихын 
зерттеуге тапсырыс түсуі мүмкін. Экономикалық реформалар жасалып 
жатқан елдерде тарихшы-лар шаруашылық тарихынан оң тәжірибе 
іздейді.

табиғаттан гөрі қоғамда адамдар ерекше рөл атқарады олар белгілі 
мақсаттар қояды, оларға өздері қол жеткізеді. егерде жаратылыстану ғы-
лымдарында субьект пен объект бір-біріне қарама қайшы келсе, тарихта 
олардың қатынасы өте күрделі болып келеді. Зерттеу субъектісі сырттай 
ба-қылаушы емес - өзі тарихи процестің қатысушысы болады. адамның 
өзін өзі тану процесі жүріп жатады. Ғалым құнды қызымет әкелетін адам 
тарихы-мен, айналысқандықтан, таным баға беру сипатында болады. 
тарихшы тарихи оқиғаларға және процестердің маңызын анықтап, адам 
әрекетін бағалайды. Бұл тарихтың ерекшелігі. и. ковальченконың айтуы 
бойынша тарих екі рет субьективті [2,241 б.]. тарихшы субьективті 
деректерді қолданады және факті-лерді, оқиғаларды интерпретациялағанда 
оның өзі де субьективті элементерді енгізеді.

объективті шындыққа жетуге мүмкіндігі өте қиын. себебі әрбір тарих-
шы субъективті  деп есептейді кейбір ғалымдар. мұндай пікір де талас 
туғызады. Өйткені,керісінше, субьективтілік қасиет ғасырлар арасынан 
өтіп шын-дыққа жетуге талпынады. оған дәлел ретінде әйгілі тарихшы 
геродотты алайық. оның еңбектері әлі күнге дейі сұраныста. Әрине, қазіргі 
заманғы тарих орында тұрмайды ол да даму, жетілу, өзгеру үстінде.

тарихшылар  таласында плюрализмге жол берілуі қажет Бір мәселе 
бойынша әртүрлі пікірлердің, концепциялардың қатар өмір сүруі оны 
ше-шімін тезірек табылуының кепілі.тарихшылар әртүрлі,олар әртүрлі 
әдістер мен тәсілдерді пайдаланады, деректері де әртүрлі. олар әр елдің, 
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әр мәдениеттің,әр заманның өкілдері. Барлық  тарихшы қолдайтын 
бір аксиома жоқ. ол түгіл, тарихшылар арасында ең маңызды тарихи 
түсініктер мен кате-гориялар туралы да ортақ пікір жоқ. осыдан барып 
оның полисемантігі көрініс табады. міне осыдан барып өткен оқиғаларды 
әркім әрқалай және за-ман өзгерген сайын қайта қарастырылу қажеттілігі 
туындайды. Бұл тарихи таным процесінің шексіз екеніндігінің белгісі..

Ал енді тұлғатанудың  бір күрделі саласы тарих таным принциптері. 
олар сан-алуан. тәжірибесі аз, жас зер т    теу ші  лер оларды кей  де ғылымның 
әдіс-терімен шатыстырады. Прин  циптерді дұ рыс пайдалану объективті 
та рих жазудың айнымас ке пілі. Бірақ әрбір та рих шылар мектебі, 
философиялық ағым дар өк іл де рі әртүрлі принциптерді пай даланады. 

Қандай тарихшы болмасын өз зерттеуінде тарихи тұлғаның объктивті 
болмысын жасауға тырысады. Шығарманың объективті болып шығуы 
үшін, әлбетте, таным принциптерін толық пайдалану қажет. тұлғатану 
принциптерінің ең негізгісі, әрине, объктивтілік. абсолютті объктивтілікке 
қол жеткізудің мүмкіншілігі бар ма деген сұрақ тарихшыларды көп 
уақыттан бері мазалап келеді. олардың бір тобы «таза шындықты айту 
мүмкін емес» десе,екіншілері «объективті деректі пайдалан отырып 
шындыққа жақындауға болады» дейді. деректері шын дыққа жанаспаса, 
дәйектері жа на  ма болса зерт теуші тарихи процестің шын дығына жете 
алмайтындығы белгілі. 

еуропада тарихи білімнің  ғылымға айналуына барынша ат салысқан 
ел алмания болатын. Прусияның ресми тарихнамашысы  леопольд фон 
ранке кез кел ген та рихи уақиғаларды қалпына келтірген кезде об ъектив ті-
лік принциптерін қатаң ұста ну дың қажеттілігін ескерткен болатын. «тарих 
жаз ған да «... бұл қа лай болып еді?»деген сұраққа жауап бер ген де ғана 
зерттеуші өз мақ са  ты на толық жете алады» [10,199 б.] деп жазды 
ол. дегенмен де сол заманда герман елінде тарихшылардан объек тив тілік 
прин ципін қол дау  шылар аз болды. Бұл елде бірігу, халық бо лып ұйысу, бір 
ор та лыққа бағынған мем ле кет құру үрдістері бас та лып кеткен болатын. 
сондықтан, бұл іске көп болып жұмылу қа жет ті лі гі ту ды. осы процестің 
идео ло гия лы қ жағын қамтамасыз ету та рих шыларға тапсырылды. Неміс та-
рихшылары «ғы лы м ның барлық мүм кін   ді  гін өз елі нің қажетіне жаратуды 
керек» деп, ғалымдарды осы мақ сат  ты ор ын  дау ға шақырды. кейін неміс 
тарих шы лар ының тәжірибесін ке  ңес ғалымдары  да тиімді пай  да ланып, 
объек тив ті лік принципінен гөрі тархи тұлғаға деген пар  тия лық, таптық 
көзқа рас    басымдылық танытты. кешегі тәуелсіздігіміздің алғашқы 
жылдары да біздің елде тұлға тануда ,не жасыратыны бар, проблеманың 
объктивтілігіне көңіл аудара бермедік.

хх ғасырдың басында еуропа ғалымдары тарихтың объек  тив ті лігін 
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мойындаудан бас тартқандығы белгілі. сол заманның  қоғамдық ой-пікірін-
де субъек тив ті лік пен реля ти визм идеялары кең етек жайды. осы ға сыр-
дың 70-жылдары пост модернизм ағы мын ұстанған зерттеушілер тарихи 
про-цестердің та за шындығын анықтау мүм кін емес деген тұжырымға 
келді.  сондықтан тарих көркем әде би еттің бір саласы деп танылды. та ри хи 
шын дық зерттеуші ырқына бағынбайды, оның шегіне жету мүмкін емес деп 
дәлелдеуге тырысты. дегенмен де осыған қарап тарихи зерттеулердің шын-
дығы жоқ де ген қо ры тын дыға ке луге болмайды. л. ренке «... та рихи уа қи-
ға қалай өрбісе, сол күйінде жа зылуы ке рек» деп дәлелделі. оның ай туын-
ша тарих әлемі объективті факті лер дің тіз бегі [10,199б.] екен. тарихи 
шы ғар  ма жазу барысында зерттеуші өзінің жеке ба сының көзқарасынан 
арылуы керек. яғни, автордың саяси, ұлттық, коор по ра тив  тік мүдде лері 
шығармаға әсер етпеуі керек. тарихшы болған уақи ғаны сы нап-мінемей, 
ыж даһатты түрде, мұқият баяндауы керек. Өкі  нішке орай, л. ренке сияқты 
объективизм ұра нын ұста ған тарих шы лар өмірде тым аз кез деседі.  

тарихи объективизмнің жеңіске жетуі үшін бірнеше фактор лар дың 
әсер е туі мүмкін. Бі ріншіден, белгілі бір тарихи уақиғаны баян дау үшін 
де рек тер корпусы толық болуы қа жет. Бірнеше ғасыр бұрын бо лып өткен 
қоғам дық құбылысты шындыққа жақын етіп көр се ту үшін деректердің 
бірнеше ти пін, әр алуан түрін кешенді түрде пайдалан ған жөн. Бұл жөнінде 
не містің белгілі ғалымы марк Блок «та рих тың әрқилы куәлігі – шексіз. 
Әрбір адам  ның айтқан сөзі, жазғаны, қо лымен жасағаны, қолы тиген 
жерінің бәрі ол туралы де рек бе руі ке рек»[1,38б.]- деп жазды. міне, сон-
дық тан да дерегі жоқ тарихи тұлға болмауы ти іс ті. Екін ші ден, тек қана 
белгілі бір топ  е мес, со-нымен қатар қоғамның өзі тұлға жөнінде шын дық-
ты білу ге мү д делі. оны бұр бұрмалау, жете бағаламау немесе асыра мақтау 
ғылым үшін де, бүгінгі өм ір үш ін де қиянат екендігін естен шығармауымыз 
керек.

үшін шіден, та рих   шы  лар қауымы көп жылдар бойы қалыптасқан ел 
есіндегі тұлғалар туралы білімнің  объективтілігінің кепілі болуға тиісті. 
кейде ғылымда қалыптасқан, көпшіліктің құлағы үйренген, ак си о маға 
ай налған тарихи тұжырымдар өзгеріске ұшырап жатады. абай немесе 
Жамбыл  жөнінде тарих ғылымында белгілі бір түсінік қалыптасты. 
олардың беделіне көлеңке түсірген ғалымдарға қоғамда жағымсыз 
пікірлер айтылады. кеңес дәуірінің белгілі тұлғалары жөнінде қазір жаңа 
материалдар мен мәліметтер жария болуда. американ ға лы мы томас кун 
мұндай жағдайды «жа ңа пара-дигмаға ауысу - ғы лымдағы революция» 
деп атайды [7,22 б.]. сон дықтан, объек-тивтілік түсінігіне де әр заманда 
әртүрлі көзқарас бо луы мүмкін.  

Қорыта айтқанда, тарих шындыққа жету жолында мына тө мен де гі-
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дей шарттарды ор ын дау қажет деп есептейміз. алғашқы ескеретін жағ дай 
зерттей тін проблема жөнінде жан-жақты, толық ақпарат бе ре тін материал 
жинап алу қажет. Зерттелер уақиға бүгеші ге сі не дей ін шағылып, талданып, 
оның сол заманның тарихи үрдісімен үндесіп жа туы негіз гі міндет. келесі 
айтар-ымыз таңдап алынған тақырыптың зерт телу деңгейін толық анық тау 
ғалым-ның әріптестер алдындағы абы ройы. тақырып бойынша ғылымның 
жеткен же тіс тіктерін толық игер ген жағдайда зерттеу жұмысы нәтижелі 
аяқ талады. 

та ри хи зерттеудің шығармашылық жұмыстың бір түрі екен ді гін  де 
еске саламыз. кез келген ғы лым сияқты тарих ғылымының да өз әдіс тері 
бар. Жалпы ғылыми және тарих ғылы мы на тән әдістерді ке шен ді пайдалан-
ған да ғана зерттеу жұмысының шындыққа жақын жа зы  луы хақ. 

Әл бетте, осы жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаған жағ дайда 
та-рихи уа қи ға жөнінде объективті білім алу мүмкіндігі туа ды. дегенмен 
де мәскеу университетінің про фессоры и.д. кова ль чен ко өзінің көпшілікке 
белгілі еңбегінде «...объективность источника знания, и заинтересован-
ность субъкта в получении истинного знания, и возможность истин-
ного пути познания обеспечивают получение объктивного знания» 
[2,242 б.] дей келе тарихи шындық зерттеушінің жеке басына байланысты 
де ген пікір ай та ды. 

Жо ғары да айтылғандардан түйгендеріміз – жеке тұлға туралы тарихи 
шығар ма ның құн ды лы ғы ондағы шындықтың дең гейіне байланысты 
екендігі. та ри хи о бъектив тілікті сақтау кез келген зерттеушінің қа сие-
тті міндеті. Зерт теу  ба ры сында бүгінгі саясат пен жеке тұлғалардың теріс 
көзқарасын ес ке ру абы рой әкелмейтін шаруа.

* келесі бір тұлғатануда пайдаланатын негізгі принцип тердің бі рі 
тарихилық (историзм).  Бұл принцип хІх ғасырда еуропа ғалымдары 
кеңінен пай-даланды. тіпті жара  ты лыстану және руханият ғылымдарында-
ғы жалпы әдінамалық дәрежеге дей ін көтерілді. осы күнгі қоғамдағы 
әлеуметтік және саяси құбылыстардың тамыры те реңде екендігі белгілі. 
сондықтан бүгінгінің күрделі де сабақтасқан мә се лелерінің шешімін 
тарихтан іздеу керектігін айтпаса да түсі нік ті. тар и хи лық ты әрі таным 
принципі, әрі ойлау әдісі ретінде қарастыруға бо ла ды. 

кез келген этностың бүгінгі рухани мәдениеті мен оның ба ба лар ы ның 
өт  кен жылдарда жасап кеткен өркениеті арасындағы са бақ тас тық ты та ри-
хи  лық принципін пайдалана отырып анықтаймыз. сон дық тан, тарихилық 
прин ципі жалпы философиялық, әрі әдіснамалық ұс таным болып есеп теле-
ді. Зерттеу бағдарламасы ретінде тарихилық прин ципі мына төмендегі ша-
ра  лады іске асыруға міндетті: та ри х на ма  лық ізденіс; мұқият талдаудан өт  -
кен дерек көздерін пай да ла ну; зерт теу объектісін жан-жақты не гіз деу ; осы-
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ларды пайдалана отырып жеке тұлғатуралы та рихи шындықты анықтау.
*тұлғатануда жиі пайдаланылатын ұстанымдардың бірі де  тер-

минизм принципі. кез келген тарихи тұлғаны заманыны туғызады.  
тарихи уақиғалар тек қана белгілі бір себептерге бай ланысты ту ын дайды. 
сол себептер белгілі-бір тұлғаны әкеледі. сондықтан да белгілі тұлға 
себептер мен сал дар лардың жи ынтығы. детерминизм принципі бойынша 
тарихи уақиғалар мен құбылыстар бірімен бірі тығыз байланыста өрбиді. 
тарихшы әрбір құ бы лыстың се беп-салдарлық байланысын, оны туғызған 
факторларды мұ қият са ра лау нәтижесінде шындыққа көз жеткізеді. 

Әлбетте, детерменизм принципін сынаушылар да бар. олар кө бі не 
та  ри хи тұлғалар ешқандай себепсіз пайда болуы мүмкін, та рих та кез дей -
соқ тық жиі кездеседі. Болып өткен уақиғалардың се беп-салдарлық ба-
йланы сын тол-ық ашу мүмкін емес. көп жағ дай лар да олардың ту ын дау ына 
толып жат қан факторлар әсер етуі мүм кін деген пікірді ұс танды. Позити-
вис тердің «бір-біріне тең факторлар» теориясы бой ын ша тарихи уақиға-
ларды тудыратын се бептер (саяси, экономикалық, идео ло гиялық) бірімен 
бі рі тең. олар дың бір-іне бірінің бағыныштылығын, не ме се негізгісін іздеу 
қа те деп  ашып айтты.

Бірақ, зерттеу барысында тарихшы көптеген ірілі-уақты себеп тер дің 
жи  ын  ты ғымен кездеседі. себептердің өздері де негізгі және қо сым ша, же-
ке  л еген, ерекше, жалпы себептер болып жіктелуі мүмкін.  кейбір та рих-
шылар ең бегінде осы себептердің кейбір тобына ерекше көңіл ау  да ры-
лып, ба сымдылық беріледі. сондықтан да жеке тұлғаға әр түр лі көз  қарас 
қалыптасады.

ерекше бір қиындық туғызатын мәселе –тарихи қайраткерлерге ба-
ға бе ру.  Белгілі бір мемлекет, қоғам қайраткерлерінің қызметін ашу да 
оған   ә сер еткен толып жатқан факторларды ескеруге тура ке ле ді. Қо рыта 
айтқанда, тарихи уақиғалардың себеп – салдарлық бай ла ны сын та  нып – 
білу ғылыми шығарманың негізгі мақсаты. таным про цесінің шегі бол -
майды. сондықтан да әрбір тарихи зерттеулер аяқ талмаған процесс, та рих -
шылардың әрбір ұрпағы бұл іске өз үлес те рін қосады.

*тарихтану теориясына жаратылыстану ғылымынан кірген кейбір 
ә діс  тер бар. солардың бірі – тарихи процеске жүйелік тұрғысынан қа-
рау. Әрбір жеке тұлға сол қоғамдық жүйенің бір кішкене бөлшегі. Жүй е лік 
категориясы – элемент, байланыс, бүтін, бірлік, жіктелу сияқ ты түсі ні к  тер 
жиынтығы. егер тарихи тұлғаны біртұтас құ бы лыс деп есептесек, оның 
өмірі, қоғамдық әрекеті то  лып жатқан ұсақты-ірілі элементтерден, эпи зод-
тардан тұрады. тарихи уа  қиғаны көз алдына елестетіп, ре кон с трук ция жасау 
үшін әрбір элементті мұ қ ият зерттеп, олардың ара сын да ғы байланысты 
анықтап, оның ішкі ме ха низ мінің функционалдығын аш ып көрсете алу 
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мүмкіндігі туады. адамзат тари хы белгілі бір жүй е ге бағынады. оның ішін-
де негізгі белгілі бір тарихи уа  қи ғаны ту ды ра тын құбылыс – элемент болады, 
оған толып жатқан қо сым  ша эле менттер қызмет көрсетуі керек. мәселен, 
қазақ этносының қа лып  тасуындағы негізгі жүйені құрайтын элемент – ол 
этностың өзін-өзі та нуы. ал енді тілдің, мәдениеттің, әдет – ғұрыптың, 
шару а шы лық тың, тер ритория бірлігі – бұлар қосымша элементтер. Негізгі 
және қо сым ша э ле менттерді біртұтас зерттеп, бір-бірімен байланыстыра 
оты рып, қазақ этно сы  ның қалыптасу тарихын білуге қол жеткізуге бо ла-
ды.  

*соң ғы жылдары тарихын ұ лт тық мүдде тұр ғы  сынан қарастыру 
қажет деген пікір қалыптасуда. Шын мәнің де, әр бір ха лық тың тарихы сол 
халыққа қажет. Өз тарихын зерттей о ты ра жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 
береді, өткенін таразылап, келешегін бол   жайды. Бұл принцип әлі толық 
зерт-телмеген, шешімін тап па ған. кез кел ген халықтың тарихын тек қана 
сол хал-ықтың көзімен қа рап, он ың мұң-мұқ та жы мен сәйкестендіру қажет. 
сондықтан да келешекте жа зылар Қа зақстан туралы еңбектер о сы ұлт тық 
мүддені көздейтін принцип не гі зінде пайда болар деп ойлаймыз.  

кенесары,Жоламан,есет,махамбетпен исатай басқа елге жау болғаны-
мен халқымыздың тәуелсіздігі мен бостандығы үшін күрескен тұлғалар. 
сондықтан ғасырлар бой оларға отаршылдар жаққан күйеден аршып алу 
осы ұлттық прициппн қаруланған зерттеушілердің міндеті.

Бүгінде қазақ тарихнамасы әлемдік тарих ғылымының құрамдас 
бөлшегіне айналуда. Шетел тілдерін меңгерген тарихшылардың жас буыны 
өсіп шығуда.Әрине бұл процесс тым баяу журуде. дегенмен келешекте бұл 
үрдіс өз жемісін береді ғой деген ойдамыз. 
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КАЗАХСТАН И КИТАЙ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПО ПРОГРАММЕ «ШёЛКОВЫЙ ПУТЬ»:                                                           

НА ПРИМЕРЕ ГУМАНИТАРНЫХ ОБМЕНОВ

Аннотация
инициатива китая «один пояс - один путь» развивается уже на 

протяжении пяти лет. казахстан с самого начала активно участвовал в 
создании и продвижении различных форм этой стратегии, адаптируя ее к 
собственной инициативе «яркий путь». ключевым компонентом «Пояса 
и пути» являются «пять связей», нацеленным на укрепление дружбы 
между нашими народами. одним из аспектов реализации этой задачи 
являются гуманитарные обмены между странами. китайско-казахстан-
ские отношения подтверждают эффективность такого сотрудничества, 
но есть и некоторые проблемные аспекты. Например, у казахского народа 
попрежнему есть негативные стереотипы о китае и китайцах, боязнь 
«китайской иммиграции». Поэтому необходимо укреплять гуманитарное 
сотрудничество и обмены между китаем и казахстаном и содействовать 
стабильному и устойчивому развитию между нашими странами. в статье 
анализируются проблемы, возникающие в процессе гуманитарных обменов 
и сотрудничества между китаем и казахстаном.

Ключевые слова: Экономический пояс Шёлкового пути,  китайско-
казахстанские отношения,   гуманитарные обмены.

в рамках формирования международных отношений любая страна 
вынуждена делиться с другими странами экономическими ресурсами в 
интересах своей же безопасности. однако при отсутствии консенсуса между 
культурами такое взаимодействие невозможно. «отсутствие понимания 
и доверия, даже если есть общие интересы или институциональные 
предпосылки, не может гарантировать долгосрочность и эффективность 
международного сотрудничества» [1, c.159]. 

в целях углубления взаимопонимания и доверия между странами 
и эффективного разрешения разногласий необходимо укреплять 
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гуманитарные обмены и сотрудничество. в 2018 г. исполняется 26 лет 
установления дипломатических отношений между китаем и казахстаном. 
Эти отношения выдержали испытание временем и прошли путь от 
налаживания добрососедских и дружеских отношений до развития 
всеобъемлющего стратегического партнёрства, достигнув высочайшего 
уровня. в 2013 г. председатель кПк си Цзиньпин представил в казахстане 
инициативу под названием «Экономический пояс Шёлкового пути», которая 
не только отражает дипломатическую концепцию китая, но подтверждает 
позицию казахстана в отношении китая. 

китайская инициатива «Пояса и пути» подразумевает активное участие 
казахстана, но также и адаптировалась под собственный казахский проект 
«яркий путь». гуманитарные обмены способствуют эмоциональному и 
рациональному познанию китайским и казахским народами друг друга, 
что способствует формированию общей культурной идентичности. ввиду 
важности гуманитарных обменов в китайско-казахстанских отношениях 
в процессе реализации экономического пояса Шёлкового пути между 
китаем и казахстаном, автор проанализировала достижения китайско-
казахстанских культурных обменов с момента старта проекта «Шёлковый 
путь.

I. состояние гуманитарных обменов и сотрудничества между китаем 
и казахстаном в рамках экономического пояса Шёлкового пути

в 2013 году, после анонса инициативы «Экономического пояса 
Шёлкового пути», лидеры китая и казахстана  активно продвигали гу-
манитарные обмены и сотрудничество между двумя странами. в статье 10 
«совместной декларации о новом этапе всеобъемлющего стратегического 
партнёрства между китаем и казахстаном», подписанной главами госу-
дарств в 2015 г., предусмотрено «осуществление и реализация различных 
форм гуманитарного обмена между китайской Народной республикой 
и республикой казахстан на основе «китайско-казахского соглашения 
о культурном и гуманитарном сотрудничестве». отмечалась также 
необходимость создания культурного центра между китаем и казахстаном 
и сотрудничества между научно-исследовательскими институтами 
для изучения возможности создания евразийского исследовательского 
центра по китайским вопросам [2]. в 2016 г. премьер-министр китая 
ли кэцян подчеркивал, что гуманитарные обмены являются связующим 
звеном китайско-казахстанских дружественных отношений [3]. в 2017 г. 
председатель кПк си Цзиньпин опубликовал статью в «казахстанской 
правде», в которой вновь призвал к более активным культурным 
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обменам [4]. По случаю 25-й годовщины установления дипломатических 
отношений между китаем и казахстаном в 2017 г. главы обоих 
государств выступили с речами, где подчёркивали важность углубления 
наших отношений. в свою очередь, в июне 2018 г. президент Назарбаев 
объявил на встрече с председателем си Цзиньпинем, что китай является 
дружественным соседом казахстана и важным торгово-экономическим 
партнёром. в совместном заявлении, подписанном главами государств, 
было подчёркнуто, что обе стороны призваны «укреплять гуманитарные 
обмены и   неправительственные контакты, расширять сотрудничество 
со средствами массовой информации, содействовать академическим 
обменам, укрепить взаимодействие и сотрудничество между писателями, 
режиссёрами, художниками, …в области образования, здравоохранения, 
спорта, туризма и молодежи» [5].

1. Эффективный механизм двустороннего гуманитарного 
сотрудничества.

1.1. деятельность подкомитета по культурному и гуманитарному 
сотрудничеству китая и казахстана.

в 2004 году был создан основной механизм китайско-казахстанских 
культурных обменов - подкомитет по культурному и гуманитарному 
сотрудничеству. он подчинён комитету по сотрудничеству при премьер-
министрах китая и казахстана. Это первый китайско-казахстанский 
двусторонний гуманитарный комитет. его создание способствовало более 
широкому и углубленному обмену и сотрудничеству в гуманитарной облас-
ти [6]. По итогам 2017 г. было проведено уже 12 заседаний подкомитетов, 
после которых подписывались «итоговые тезисы» [7].
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раз 
встречи

дата участники место содержание

1 2 июля 
2004 г.

Члены и 
представители 
казахстано-
китайского 
комитета по 
сотрудничеству

Пекин обсуждалось 
содействие 
прагматическому 
сотрудничеству 
между двумя 
странами в сферах 
экономики, торговли, 
транспорта, науки и 
техники, финансов, 
энергетики, геологии, 
полезных ископаемых, 
гуманитарных наук и 
безопасности[8].

2 14 июля 
2005 г.

Члены и 
представители 
казахстано-
китайского 
комитета по 
сотрудничеству

астана совещание 
определило, 
что следующей 
центральной задачей 
осуществление 
поручений, данных 
главами государств в 
отношении развития 
двустороннего 
сотрудничества в 
различных областях, 
в частности в 
осуществлении 
крупных проектов

3 17 
ноября 
2006 г.

Члены и 
представители 
казахстано-
китайского 
комитета по 
сотрудничеству

Пекин совещание подвело 
итоги сотрудничества 
между двумя 
сторонами в смежных 
областях и достигло 
широкого консенсуса 
в отношении 
следующего этапа 
работы
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4 8 ноября 
2007 г.

Члены и 
представители 
казахстано-
китайского 
комитета по 
сотрудничеству

астана стороны согласились 
с тем, что 
договорённости 
между главами 
государств должны 
быть тщательно 
реализованы, а 
двустороннее 
прагматическое 
сотрудничество 
должно эффективно 
способствовать 
всестороннему 
углублению 
взаимодействия в 
различных областях[9].

5 24 июня 
2009 г.

Заместитель 
министра 
культуры 
Чжао Шаохуа 
и заместитель 
министра 
культуры и 
информации 
Брихаев[10]

Пекин стороны обменялись 
взглядами по 
вопросам в области 
гуманитарных наук
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6 8 
декабря 
2010 г.

Заместитель 
министра 
культуры гао 
Шюсюном и 
заместитель 
министра 
культуры Брихаев

алматы со времени пятого 
заседания казахстано-
китайского 
подкомитета по 
культурному и 
гуманитарному 
сотрудничеству обе 
стороны обменивались 
мнениями в 
области культуры 
и гуманитарных 
наук и подписали 
новый редакцию 
ежегодного плана 
сотрудничества между 
двумя министерствами 
культуры по развитию 
в рамках Шос. в 
сотрудничестве с 
гуманитарными 
кругами обеих стран 
провели переговоры 
о реконструкции и 
охране памятника 
архитектуры синьхай 
города алматы, а также 
обменялись взглядами 
в других областях[11]
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7 8 
декабря 
2011 г.

Заместитель 
министра 
культуры 
Чжао Шаохуа, 
заместителя 
министра 
культуры, 
Брихаев, 
представители 
членов 
Подкомитета 
от китая и 
представители 
делегации 
по культуре 
правительства 
казахстана

Пекин министерства 
культуры обеих 
стран условились 
активно планировать 
празднование 20-
летия установления 
дипломатических 
отношений между 
китаем и казахстаном, 
а также развивать 
сотрудничество в 
области культуры 
и гуманитарных 
наук, определились с 
порядком проведения и 
содержанием будущих 
сессий[12]
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8 7 
декабря 
2012 г.

Председатель 
Подкомитета, 
заместитель 
министра 
министерства 
культуры 
Чжао Шаохуа 
и заместитель 
министра 
культуры, 
Брихаев, 
представители 
Подкомитета 
от казахстана и 
представители 
министерства 
культуры китая

Пекин Председатели 
подкомитета 
рассмотрели 
результаты 
сотрудничества после 
седьмого заседания и 
обсудили ключевые 
проекты и планы в 
области обмена и 
сотрудничества в 
будущем, включая 
исследования 
и подписание 
нового китайско-
казахстанского 
соглашения 
о культурном 
сотрудничестве, 
организации 
совместного фестиваля 
и проведения в 
казахстане Праздника 
весны, было затронуто 
сотрудничество 
в иных областях, 
таких как культурное 
наследие, достигнут 
консенсус в отношении 
сотрудничества в 
области образования, 
радиовещания, 
издательского дела, 
туризма, архивов, 
молодежи, спорта и 
других областях[13]
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9 4 ноября 
2013 г.

Заместитель 
министра 
культуры 
дин вэй и 
заместитель 
министра 
культуры и 
информации 
Брихаев

Пекин китайская сторона 
предложила казахстану 
активно рассмотреть 
возможность открытия 
китайского культурного 
центра в казахстане. 
Начиная с этого года 
страны условились 
организовывать 
совместные 
«дни культуры». 
казахстанская 
сторона выразила 
благодарность за 
поддержку «дня 
культуры казахстана» 
в китае[14]

10 25 
сентября 
2014 г.

Заместитель 
министра 
культуры сян 
Чжаолунь, 
заместитель 
министра 
культуры и 
спорта Брихаев

астана оценивая 
плодотворные 
результаты обмена 
и сотрудничества в 
области культуры, 
образования, туризма 
и архивов со времени 
девятого совещания, 
рекомендовано 
дальнейшее 
расширение 
сотрудничества на 
основе существующей 
модели коммуникации. 
обмен мнениями в 
области творчества 
для укрепления 
сотрудничества в 
области охраны 
и развития 
нематериального 
культурного 
наследия[15]
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11 21 
августа 
2015 г.

Заместитель 
министра  
культуры дин 
вэй, заместитель 
министра 
культуры 
и спорта 
аджиханов, 
представители 
министерства 
культуры китая 
и казахстана, 
Посольства 
китая и члены 
Подкомитета от 
китая.

Пекин стороны обменялись 
мнениями и пришли 
к следующему 
консенсусу: китай 
и казахстан будут 
поддерживать 
культурный обмен 
и совместные 
крупномасштабные 
мероприятия, 
поощрять 
установление 
прямых связей 
между культурными 
и художественными 
учреждениями, 
содействовать 
работе культурных 
центров, укреплять 
сотрудничество в 
области охраны 
и управления 
культурным наследием, 
организовывать 
международные 
культурные 
мероприятия по 
теме «Шёлковый 
путь», укреплять 
сотрудничество 
в области 
телерадиовещания 
и телевидения, а 
также организовывать 
мероприятия по 
скринингу фильмов[16]
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12 17 
апреля 
2017 г.

Заместитель 
министра 
культуры 
дин вэй и 
заместитель 
министра 
культуры 
и спорта 
лаймкулова

астана стороны рассмотрели 
обмены и 
сотрудничество в 
области культуры, 
образования, радио и 
телевидения, прессы и 
публикаций, молодежи, 
архивов и туризма[17]

1.2. ассоциация дружбы между китаем и странами Центральной азии 
и китайская национальная ассоциация дружбы с зарубежными странами 
являются важными платформами для развития китайско-казахстанских 
обменов. 

ассоциация появилась в 2007 г. для расширения взаимовыгодного 
сотрудничества между китаем и странами Центральной азии в различных 
областях, поддержания региональной безопасности и добрососедства. 
создание ассоциации дружбы между китаем и странами Центральной 
азии знаменует собой новый этап развития для негосударственных 
обменов между китаем и странами Центральной азии [18]. казахстан - 
самая большая страна в Центральной азии. 

На второй год после своего создания казахстан посетил председатель 
ассоциации китайско-азиатской дружбы Чжан дегуан. Чжан дегуан с 1993 
года курировал развитие китайско-казахстанских отношений, а с 2014 года 
и китайско-казахстанское сотрудничество в рамках экономического пояса 
Шёлкового пути [19]. в апреле 2018 года вице-президент ассоциации 
сунь Чжуанжи отправил послание молодёжи в китае и казахстане на 
молодёжном форуме «один пояс - одна путь», где выразил надежду, что 
молодые казахстанские журналисты и студенты смогут увидеть китай 
своими глазами. работа ассоциации помогла большому числу людей в 
казахстане понять китай и укрепить взаимопонимание между двумя 
народами [20].

в сентябре 2015 г. председатель ли сяолинь встретился с делегацией 
Народного собрания казахстана во главе с  е. тюгеновым. Народное 
собрание казахстана было создано в марте 1995 г. в соответствии с указом 
Президента. оно отвечает за координацию и регулирование этнических 
отношений, а Президент Назарбаев является его председателем. в ходе 
встречи стороны выразили готовность укреплять неправительственные 
обмены и прагматичное сотрудничество между двумя странами [21]. в 
сентябре 2016 г. в казахстан была приглашена рабочая группа ассоциации 
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дружбы. в ходе визита рабочая группа провела переговоры с руководите-
лями соответствующих ведомств, такими как Президентская библиотека 
казахстана, Национальный музей казахстана и Национальная библиотека 
казахстана, и обсудила совместное проведение Недели китайской культу-
ры в следующем году и другие проекты [22]. ассоциация дружбы создала 
платформу для содействия обмену и сотрудничеству между китаем и 
казахстаном в гуманитарной области.

1.3. китайско-казахстанские культурные обмены часто проводятся 
в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Примечательно, 
что создание университета Шанхайской организации сотрудничества 
(USCO) представляет собой новую платформу для содействия обмену 
между китаем и казахстаном и другими странами-членами в области 
высшего образования. Программа стипендий университета Шанхайской 
организации сотрудничества также оказывает поддержку китайским и ка-
захским студентам для обучения в соответствующих странах. университет 
Шанхайской организации сотрудничества был создан в августе 2007 года 
Президентом россии владимиром Путиным на саммите глав государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества в Шанхае. в настоящее 
время в университете Шос насчитывается 73 университета и колледжей, 
из них 14 казахских и 20 китайских [23]. создание университета Шос 
обеспечивает хорошую платформу и возможность для обмена между 
китаем и казахстаном в области образования. Проведение Национального 
кинофестиваля Шос также способствует углублению взаимопонимания 
между китаем и казахстаном. в июне 2018 года в Циндао состоялся пер-
вый в истории Национальный кинофестиваль Шанхайской организации 
сотрудничества. он укрепил дружбу между странами и способствовал 
прагматическому развитию сотрудничества и обменов между странами 
Шос, в том числе китаем и казахстаном, и будет способствовать 
проникновению цивилизаций [24].

2. диверсификация гуманитарных обменов и платформ 
сотрудничества.

2.1. Постоянное развитие культурных и экономических 
образовательных центров.

китай и казахстан развивают культурные и образовательные центры 
с библиотеками и университетами для развития взаимопонимания между 
народами. в 2004 г. был создан китайский Национальный культурный 
центр в Национальной библиотеке казахстана, который является первым 
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китайским культурным центром в Центральной азии. в свою очередь, 
эта библиотека предоставила читальные залы, регулярные выставочные 
площади и управленческий персонал, а китайская сторона отремонтирова-
ла зал культурного центра и предоставила более 2000 томов книг, 3000 
журналов, компьютеры, настенные телевизоры, DVD-плееры и другое 
оборудование. Центр открыт для посетителей весь день, и китай будет 
своевременно добавлять книги и проводить регулярные выставки, а также 
неделю китайского кино [25].

в то же время в китае казахстан к концу 2018 г. создал четыре 
исследовательских центра и один центр экономических и социальных 
исследований, который является крупнейшим, специализирующихся 
на изучении стран Центральной азии. Эти центры функционируют в 
рамках Центра казахских исследований при Шанхайском университете 
иностранных языков (открытого в ноябре 2015 г. ), [26] Центра казахских 
исследований при Пекинском университете иностранных языков (в декабре 
2015 г.)[27], Центра казахских исследований при даляньском университете 
иностранных языков (в январе 2016 г.), Центра казахских исследований 
при сианьском университете иностранных языков (в сентябре 2017 г.)
[28],и Центре экономических и социальных исследований казахстана при 
Чжэцзянском финансово-экономическом университете (в октябре 2018 
г.) [29]. Эти исследовательские центры будут играть ключевую роль в 
тесном торгово-экономическом сотрудничестве, сотрудничестве в области 
образования и гуманитарных обменов между китаем и казахстаном. они 
также являются важной учебной площадкой для китайских специалистов 
по казахскому языку.

2.2. совместные культурные мероприятия и фестивали. в 2001-2002 гг. 
китай и казахстан успешно провели совместный «день культуры». «Неделя 
казахстанской культуры» состоялась и в Пекине в 2001 г. в 2005 г. китай и 
казахстан совместно организовали «Шанхайский культурный фестиваль» 
и «культурный фестиваль в алматы». «культурный фестиваль китая» 
прошел в алматы в 2006 году. в 2007 г. в китае прошёл «казахстанский 
культурный фестиваль». с 2009 г. министерство культуры китая каждый год 
организовывало в разных городах казахстана очень популярный «Праздник 
весны». Фестиваль китайской кухни, состоявшийся в казахстане в 2016 
г., показал казахстанцам традиционную культуру питания, и прошёл с 
большим успехом. Эти мероприятия представляют собой масштабные, 
захватывающие и беспрецедентные события, которые очень полезны для 
народов наших стран, так как помогают понять национальные особенности 
и культуру друг друга.

2.3. организация тематических выставок. тематические выставки 
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также являются важной платформой улучшения взаимопонимания между 
народами китая и казахстана. в октябре 2013 г. в Пекине состоялась 
презентация китайского перевода документального фильма «Президент» 
(фильм о президенте казахстана Н. Назарбаеве), который был организован 
ассоциацией национальной дружбы и Посольством казахстана в китае 
[30]. в апреле 2016 г. представители президентской библиотеки казахстана 
посетили китай. Позднее китайская помощь была использована при 
организации первой выставки в центра Назарбаева [31]. Благодаря таким 
мероприятиям, как тематические выставки, народ китая и казахстана 
может улучшить взаимопонимание и прочувствовать уникальную культуру 
друг друга.

3. расширение китайско-казахстанского гуманитарного сотруд-
ничества.

3.1. сотрудничество между китаем и казахстаном в области 
образования достигло замечательных результатов.

Благодаря углубленному развитию нашего сотрудничества, китайская 
культура в казахстане пользуется большой популярностью. ее продвигает, 
в частности, институт конфуция. в настоящее время в казахстане 
действуют пять институтов конфуция [32], а именно в евразийском Нацио-
нальном университете, актюбинском региональном государственном уни-
верситете имени к. Жубанова, казахском национальном университете, ка-
рагандинском государственном техническом университете, казахском на-
циональном университете имени аль-Фараби. в то же время университеты в 
казахстане уделяют все больше внимания преподаванию китайского языка. 
развитие преподавания китайского языка в казахстане началось в конце 
1980-х и начале 1990-х гг. в 1989 г. казахский кировский национальный 
университет (ныне казахский национальный университет имени аль-
Фараби) основал департамент востоковедения на основе кафедры истории 
арабских стран и стран азии и африки [33]. После распада советского 
союза казахстан прошёл трудный период и стал самостоятельно развивать 
преподавание китайского языка. в марте 2013 года факультет иностранных 
языков евразийского университета казахстана создал «Центр китайского 
опыта». Центр позволяет преподавателям и студентам смотреть программы 
Национального учебного центра китайского языка, читать китайские книги, 
газеты и журналы, а также следить за медиа китая, видеоматериалами и 
т. д. [34]. в октябре 2014 г. во время встречи с  встретился с министром 
образования китая Юань гиженом заместитель спикера мажилиса 
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(нижняя палата парламента казахстана) дали хайнжарбаева предложила 
открыть колледж имени абая в лучших университетах китая [35]. кроме 
того, конкурс «мост в китай» также привлёк внимание народа казахстана. 
в 2018 г. победителями вышли представители института конфуция в 
казахстане. в мероприятии приняли участие более 100 чел. [36]. После 
внедрения инициативы экономического пояса «Шёлкового пути» знание 
китайского языка стало помогать казахстанцам в трудоустройстве [37]. 
даже семья президента казахстане продвигает изучение китайского языка, 
так дочь президента Назарбаева однажды сказала, что дети в казахстане 
должны изучать китайский язык в дополнение к казахскому, русскому и 
английскому языкам [38].

сегодня число иностранных студентов из казахстана растёт. 
казахстан - страна с наибольшим количеством студентов, обучающихся 
в Центральной азии. в 2014 году в китай приехало 11 764 иностранных 
студента из казахстана, [39] 13 198 в 2015 году и 13 996 в 2016 году [40]. 
многие из этих студентов учатся в китае по стипендии «Пояс и путь» 
или по стипендии Шос. господин Шахрат Нурышев, нынешний посол 
в китае, также очень гордится своим опытом обучения в китае. в 1991 
году он приехал в китай и стал студентом Пекинского университета языка 
и культуры [41]. Число казахстанских студентов, обучающихся в китае в 
последние годы, постоянно увеличивается. Более того, они проявляют всё 
большую активность [42].

3.2. сближение сми китая и казахстана. с момента установления 
дипломатических отношений между китаем и казахстаном средства 
массовой информации обеих сторон предпринимают активные усилия 
по содействию развитию двусторонних отношений, укреплению дружбы 
между народами и укреплению взаимопонимания. они сыграли важную 
роль в укреплении взаимных чувств двух народов. сми активно освящают 
реальные факты, что может компенсировать «дефицит информации», 
увеличить доверие и развеять сомнения, а также создать более 
благоприятную атмосферу общественного мнения для дружественного 
китайско-казахстанского сотрудничества. в последние годы между китаем 
и казахстаном всё больше и больше медиа-обменов. с одной стороны, 
освящение китайских медиа в казахстане растёт. в августе 2013 г. 
казахстан провёл «Неделю китайского документального кино». телеканалы 
транслировали документальные фильмы, такие как «сделано в китае» и 
«китай на кончике языка». китайские кино- и телевизионные драмы, такие 
как «семья вэньчжоу», также вошли в тысячи казахстанских семей [43]. с 
другой стороны, китай начал открывать своё медиа-пространство для сми 
из стран Центральной азии, в том числе казахстана. в 2016 г. в казахстане 
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открылась китайская выставка «джиши», а репортёрам крупных сми 
в казахстане были приглашены посетить Чэнду и Чунцин. репортёры 
предоставили своим зрителям картину китайской жизни такой, кокой они её 
видели своими глазами. в 2017 г. молодой музыкант из казахстана димаси 
стал популярен среди китайцев. он использовал музыку для преодоления 
разрыва между китаем и казахстаном [44.c.67] и получил высокую оценку 
от телекомпании CCTV  и титул «музыкального посланника пояса и пути» 
[45]. в фильме «музыканты», совместно продуцированном китаем и 
казахстаном, зрители стали свидетелями трогательной истории между 
китайскими и казахстанскими музыкантами синхайхай и Байкадамовым. 
можно сказать, что обмены и сотрудничество между сми помогли 
улучшить понимание развития китая среди казахстанских граждан. 
китайская пресса в казахстане также внесла свою лепту в это дело.

3.3. Прорывы в сфере туризма. туризм - это прямой способ общения. 
Поскольку государственный совет одобрил казахстан в качестве 
туристического направления для китайских граждан (в 2011 г.), это 
сотрудничество получило активное развитие. в декабре 2015 г. китай и 
казахстан подписали меморандум о содействии в посещении китайских 
граждан республики казахстан, что стало знаковым событием для развития 
китайско-казахстанского сотрудничества в области туризмом [46]. в июле 
2016 г. официально запущены китайские групповые туры по казахстану. 
в 2017 г. казахстан успешно провёл мероприятие «год китайского 
туризма». в рамках года туризма страны сотрудничали в организации 
«китайско-казахстанского туристического форума» и соответствующих 
деловых переговоров. синьцзян, Шанхай и другие города использовали 
платформу Astana Expo для проведения рекламных конференций в 
казахстане, подписания соглашений о сотрудничестве в сфере туризма 
[47]. туристические обмены привнесли новый импульс в непрерывное 
содействие всестороннему сотрудничеству в политической, экономической 
и культурной областях между китаем и казахстаном и ещё более укрепили 
основы общественного мнения для развития дружеских отношений [47].

II. Перспективы улучшения китайско-казахстанского гуманитарного 
сотрудничества.

культурные обмены между китаем и казахстаном достигли 
определённых результатов, но гуманитарные обмены и сотрудничество 
между китаем и казахстаном по-прежнему страдают от ряда проблем. При 
прагматическом развитии китайско-казахстанских отношений есть много 
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возможностей для улучшения китайско-казахстанского гуманитарного 
сотрудничества.

1. слабые места в сотрудничестве и обмене между китаем и 
казахстаном.

хотя сегодняшние китайско-казахстанские отношения находятся на 
высоком уровне, это не означает, что в гуманитарных связях отсутствуют 
слабые места. гуманитарное сотрудничество  между нашими странами 
по-прежнему уязвимо, в основном из-за несогласованности по поводу цен-
ностей и реальных интересов. За последние 40 лет реформ и открытости 
быстрый рост китая вызвал определённый разрыв в общей национальной 
силе китая и казахстана. в то же время, в процессе строительства 
экономического пояса Шёлкового пути между китаем и казахстаном, из-за 
растущих масштабов прямых инвестиций китая в казахстан, в последнее 
время также увеличился приток китайской рабочей силы (см. таблицу ниже), 
что заставляет некоторых казахстанцев опасаться китая и китайцев [48]. 
Некоторые  люди в казахстане даже обеспокоены военными амбициями, 
территориальными требованиями и энергетической зависимостью от китая 
[49]. иные считают, что китайские компании контролируют от 25 до 40% 
нефтяной промышленности казахстана, что угрожает его национальной 
безопасности [50]. Больше всего казахстанцев беспокоит проблема 
иммиграции из китая [51].

таким образом, хотя китайско-казахстанские отношения достигли 
самого высокого уровня в истории, определённое недоверие всё ещё 
существует. Поэтому и китаю, и казахстану необходимо провести 
тщательную работу по осмыслению приоритетов китайско-казахстанского 
сотрудничества. когда президент казахстана Назарбаев принял участие 
в четвертом мероприятии «астана-клуб», он публично опроверг так 
называемую «теорию китайской угрозы» [52]. в процессе создания 
«экономического пояса Шёлкового пути» между китаем и казахстаном 
общность людей является предпосылкой и основой эффективной 
коммуникации, связности объектов, драйвером торговли и потока 
капитала. Это и является ключом к глубокой интеграции между китаем и 
казахстаном.

таблица：статистика кНр по количеству контрактов между китаем 
и казахстаном и количеству трудоустроенных граждан кНр в казахстане 
[53] единица: люди
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год количество контрактов количество трудоустроенных граждан
2016 9550 611
2015 13588 1110
2014 9720 198
2013 7109 31

2. деятельность экстремистских и религиозных группировок повлияла 
на нормальное сотрудничество между китаем и казахстаном. в качестве 
важной основы гуманитарного общения встал, в частности, такой вопрос, 
как религия, который всегда был чувствительным во взаимодействии между 
китаем и казахстаном. в некоторых районах Центральной азии «три 
силы» по-прежнему активны, используя газеты, книги, аудиовизуальные 
продукты и т. д., для распространения антикитайской пропаганды. Это 
вызвало непонимание китайской политики народами Центральной азии, в 
том числе казахским [54]. 

сильная экономическая мощь китая ещё больше усугубила 
сопернические отношения с россии в Центральной азии, которая здесь 
традиционно обладает сильным культурным влиянием. Некоторые ученые 
считают, что целью развития гуманитарного сотрудничества между китаем, 
россией и Центральной азией является содействие реализации внеш-
неэкономических интересов путём устранения языковых и культурных 
барьеров. Поэтому китай придаёт большое значение обучению китайскому 
языку, уделяя особое внимание продвижению культуры китая и пропаганде 
самого образа жизни в этом регионе [55,c.74-75].

3. роль негосударственных субъектов в культурном обмене между 
китаем и казахстаном нуждается в дальнейшем развитии

американский политолог джозеф Най как-то отмечал, что самая 
большая ошибка в стратегии мягкой силы китая заключается в том, что само 
правительство является основной силой ее продвижения [56]. в настоящее 
время в китае есть уже много ресурсов, которые могут генерировать 
мягкую силу, однако правительство является почти единственным органом 
проецирования мягкой силы в китае. Будь то культурная дипломатия, 
институт конфуция, пропагандистский фильм, иностранная помощь 
или экономическая дипломатия, правительство по-прежнему является 
главным субъектом культурных обменов между китаем и казахстаном. 
однако суть гуманитарного взаимодействия заключается в том, чтобы 
повлиять на образ мыслей простых людей. Поэтому модель китайско-
казахстанской гуманитарной коммуникации должна быть сосредоточена 
на «низовых группах» в обществе. мы должны в полной мере обратить 
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внимание на поощрение активного участия неправительственных 
организаций, организаций гражданского общества и выдающихся 
общественных активистов. сегодня, с быстрым развитием глобализации, 
НПо и гражданское общество стали основными действующими лицами 
на международной  арене, и их нельзя игнорировать. На китайско-
казахстанские культурные обмены могут влиять неправительственные 
субъекты, такие как предприятия, неправительственные организации, 
отдельные лица и волонтёрские группы.

4. механизм оценки эффективности гуманитарного обмена китая и 
казахстана нуждается в дальнейшем совершенствовании.

хотя в китае и казахстане создан механизм нормализации 
гуманитарного обмена на высоком уровне, вопрос о последовательном и 
скоординированном осуществлении долгосрочных стратегий нуждается 
в совершенствовании. хотя китай уже осуществлял различные обмены, 
«отсутствие научной системы оценки измерения эффективности ком-
муникационной деятельности является важной проблемой в культурных 
обменах с иностранными государствами» [57]. китай уделяет слишком 
много внимания формам деятельности и испытывает недостаток в научном 
понимании ее содержания и значимости. кроме того, культурные обмены 
китая и казахстана также находятся под влиянием традиционного «аутрич-
мышления», при котором слишком много внимание уделяется речам 
руководства, а идея, насколько хорошо это реализуется, отходит на второй 
план. Пока неясно, по правде говоря, достигнет ли китай планируемого 
влияния на гуманитарную и культурную деятельность в казахстане в 
соответствии с поставленными целями.

5. Необходимость углубления понимания друг друга между китайцами 
и казахстанцами.

китайский и казахский народ имеют ограниченное понимание 
культурного и экономического развития друг друга. синьцзян - это 
окно, открытое китаем в казахстан. однако, как район национального 
меньшинства, синьцзян не в полной мере подтверждает быстрое развитие 
китая. точно так же в китае большая часть знаний о казахстане ограничена 
только снежными горами и боксом. у китайцев нет подробной информации 
о людях казахстана, их потребительских предпочтениях и покупательской 
способности. 

в процессе развития китайско-казахстанских отношений мы должны 
не только изучать национальную политику казахстана, но и изучать 
различные привычки, чтобы выносить разумные суждения. возможности 
этого в китае ограничены, так как очень мало людей владеет одновременно 
китайским, казахским и русским языками. кроме того, несмотря на то, что 
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казахстан добился определенного развития в синологии, пространство для 
ее развития всё ещё очень велико. 

III. Будущее развития гуманитарной коммуникации между китаем и 
казахстаном.

культурный обмен между китаем и казахстаном призван стать 
двусторонним. и китай, и казахстан могут и должны исходить из 
своих собственных интересов дабы укреплять гуманитарные обмены и 
сотрудничество и тем самым улучшать коммуникацию между нашими 
странами. в то же время обе страны призваны трезво оценивать временные 
диспропорции в процессе гуманитарных обменов между странами.

1. улучшение долгосрочных механизмов гуманитарного 
сотрудничества между китаем и казахстаном и обеспечение устойчивого 
развития гуманитарных обменов.

хотя китайско-казахстанские гуманитарные обмены достигли 
определённых результатов, им не хватает эффективного механизма 
координации. Необходимо изучение новых каналов, платформ и методов 
гуманитарного обмена между двумя странами и поощрение широкого 
вовлечения людей в эту работу. в частности, мы призваны улучшить 
обмен гуманитарными знаниями и расширить сотрудничество между 
администрациями всех уровней. Необходимо, в частности, создать 
специализированное агентство, которое будет заниматься исключительно 
двусторонними культурными обменами. 

стоит также стандартизировать систему связи городов-побратимов, 
рассмотреть вопрос о создании платформы межгородского культурного 
обмена и сотрудничества между городами китая и казахстана в области 
туризма, образования, медицины, культуры и спорта. стоит продвигать 
гуманитарные обмены и расширение сотрудничества в области совместного 
образования, обучения персонала, внедрения технологий, средств массовой 
информации, активно использовать онлайн-платформу и использовать 
новые медиа-инструменты для создания гармоничной культурной среды. 
кроме того, нам необходимо обратить внимание на роль китая как 
связующего моста между китайскими мигрантами в казахстане и казахами 
в китае. в китае и казахстане проживает большое количество казахов. Эти 
люди идентичны или похожи по языку, культуре, обычаям и привычкам. Эта 
особенность обеспечивает благоприятную среду для неправительственных 
контактов между китаем и казахстаном. они являются мостом для 
содействия культурному обмену между китаем и казахстаном.
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2. укрепление контактов в ключевых областях и консолидация основ 
китайско-казахстанских гуманитарных обменов.

гуманитарные обмены и сотрудничество связаны с различными об-
ластями социальной культуры в китае и казахстане, при том обмены среди 
молодёжи и интеллигенции, коммуникация между средствами массовой 
информации имеют особое значение. Поэтому в китайско-казахстанском 
гуманитарном сотрудничестве также необходимо продолжать укреплять 
обмены в области образования, молодёжи и медиа.

2.1. китай и казахстан нуждаются в дальнейшем укреплении обменов 
и сотрудничества в области образования. Правительства китая и казахстана 
должны опираться на долгосрочное развитие дружеских отношений между 
двумя странами, вести переговоры и формулировать среднесрочные и 
долгосрочные планы обмена и сотрудничества и определять дальнейшее 
развитие образовательных обменов между нашими странами. оба 
правительства должны направлять и поощрять соответствующие уни-
верситеты и другие учебные заведения к проведению различных форм об-
мена и сотрудничества в области образования, расширять финансирование 
обменов между двумя странами, а также направлять и поощрять учёных 
и преподавателей с обеих сторон к дальнейшему изучению и посещению 
друг друга. требуется расширить количество государственных стипендий и 
повысить стандарты их получения; поощряя обмены и сотрудничество между 
университетами, следует не забывать об и обменах между колледжами, а 
также между начальными и средними школами. Посредством общения 
стороны имеют возможность изучать и понимать методы обучения друг 
друга, а также практику и опыт преподавания и управления. 

в области сотрудничества и обменов в сфере образования китаю 
и казахстану необходимо повысить уровень гласности и укрепить 
взаимопонимание. китай и казахстан должны разрабатывать и 
совершенствовать правовые гарантии развития образовательных обменов 
и сотрудничества между двумя странами. общение с молодёжью 
посредством сотрудничества в области высшего образования может 
не только обеспечить лучшие условия для развития межвузовского 
сотрудничества в области образования, но и способствовать развитию 
межгосударственных отношений и содействию интеграции. Помимо 
расширения финансирования подготовки иностранных студентов из стран 
Центральной азии, можно также рассмотреть вопрос о создании китайско-
казахстанского университета. важно повысить осведомлённость людей в 
регионе о китае. академические учреждения имеют особое значение в 
этом отношении. вузы и аналитические центры китая могут установить 
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широкие связи с академическими и кругами казахстана, активно развивая 
взаимопонимание друг друга в политике, экономике и других областях. 

2.2. Необходимо укреплять обмены молодёжи двух стран. развитие 
этих обменов между китаем и казахстаном может не только способствовать 
взаимопониманию между двумя странами, но и играть позитивную роль 
в развитии дружественных отношений между китаем и казахстаном. 
студенческие обмены в этом отношении играют особую роль. так, в 
мае 2016 г. Центр гражданской дипломатической стратегии и студенты 
Пекинского университета начали реализацию проекта «радужный мост».
[58] казахстанцы, пройдя обучение в китае, или китайцы, обучившись 
в казахстане, вернувшись на родину, распространят свои знания среди 
других социальных групп. в конечном итоге это укрепит взаимопонимание 
между нашими народами.

2.3. важную роль играют и обмены между китайскими и 
казахстанскими сми. между ними должно быть налажено эффективно 
сотрудничество и механизмы визитов, с тем чтобы скоординированным 
образом формировать соответствующую сетку вещания, призванную 
повышать уровень осведомлённости населения наших стран друг о друге. к 
примеру, можно пригласить делегацию журналистов из казахстана, чтобы 
та посетила различные районы китая, как развитые, так и те, где проживают 
национальные меньшинства. Это позволит детальнее продемонстрировать 
национальную политику китая и состояние его экономического развития. 
стоит поощрять и краткосрочные визиты журналистов, совместные 
исследования, создание платформ для общего использования ресурсов 
и электронных баз данных для углубления общения культур. Благодаря 
фестивалям культуры, кино- и телевизионным обменам и художественным 
выставкам у людей будет более глубокое понимание друг друга. 

3. увеличение инвестиций и активное продвижение научного подхода 
к гуманитарным обменам между китаем и казахстаном

в настоящее время культурные обмены между китаем и казахстаном 
плодотворны и охватывают многие области. однако система внедрения 
и оценки результатов по-прежнему не позволяет объективно оценить 
качество этой деятельности. Чтобы обеспечить устойчивое развитие 
китайско-казахстанских культурных обменов, правительства должны 
создать соответствующую систему научной оценки гуманитарных обменов 
между китаем и казахстаном. мы можем рассматривать возможность 
создания базы данных по обмену информацией о китайско-казахстанском 
гуманитарном сотрудничестве, включающей в себя динамическую систему 
мониторинга и предупреждения кризисов. Эта база может содержать 
информацию о взаимодействии в области средств массовой информации, 
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туризма, книгоиздания, религии и искусства; и состоянии взаимодействия 
на всех уровнях - от отдельных городов до правительств наших стран. 
исходя из имеющихся в такой базе данных информации может быть 
осуществлён всесторонний динамический мониторинг контактов между 
китаем и казахстаном, что может быть использовано для предотвращения 
возможных проблем.

Заключение

На протяжении всей истории древний Шёлковый путь тесно связан 
с нынешним казахстанским регионом как основа торговли и обмена. Это 
показывает, что китайско-казахстанские контакты имеют долгую историю 
и традиции. глядя на географическое положение, китай и казахстан 
связывают горы и реки, а протяжённость общей границы составляет 
около 1700 километров. китай и казахстан просто обязаны поддерживать 
добрососедские отношения для поддержания стабильности и развития 
региона. Ныне же, в рамках «Экономического пояса Шёлкового пути» 
между китаем и казахстаном, гуманитарные обмены и сотрудничество 
крайне привлекательны и ожидаемы. китайско-казахстанские отношения 
являются образцом сотрудничества между в рамках «пояса и пути». гу-
манитарные обмены являются мощным драйвером развития сложившейся 
модели отношений. Поэтому мы должны уделять всестороннее внимание 
и укреплять гуманитарные обмены и сотрудничество между китаем 
и казахстаном для успешного строительства «экономического пояса 
Шёлкового пути» на основе реальных условий и реальных потребностей. 
действительно, предстоит долгая и тщательная работа. 
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ДОКУМЕНТЫ КАЗАХСТАНСКИХ АРХИВОВ КАК ВАЖНЫЙ 
ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ УКРАИНСТВА

источники по украинской истории сохранились по всему миру, 
где оказывались наши предки. в казахских степях, как известно, они 
очутились по воле российской империи, в первую очередь,  в роли 
первопроходцев – хлеборобов на землях коренных кочевых племен. 
естественно, процесс их адаптации к новым  условиям жизнедеятельнос-
ти откладывался в материалах переселенческих комиссий, которые 
сохранились на местах. Поэтому, скажем, в фондах государственного 
архива актюбинской области можно найти многочисленные документы 
о вселении украинских крестьян в этот степной регион. имеются даже 
поименные списки вселявшихся в тот или иной населенный пункт.                                                                                                                                           
    высоко оценивая вклад украинцев в освоения целинных земель в 
конце хIх – начале хх столетия, большевистская власть продолжала их 
зазывать в казахские степи во второй половине 1920-х годов. к примеру, 
в изданном для  ходаков ипереселенцев в Павлодарский округ 1930 году 
специальном справочнике пишется с учетом именно украинского интере-
са: «допереселенческие доли, назначенные для индивидуальных хозяйств, 
есть в следующих русских поселках:

І. Цюрупинский район:
Поселки: табун - 30, свободный - 75, лебединский - 24, херсонский 

- 53, кедровка -  54, каскир-ата - 39, Журавлевский - 20, островский - 96, 
терский - 35, Белоусовка - 46, тугульбай - 96, галицкий - 82.

все перечисленные поселки состоятиз переселенцев-украинцев.
2. иртышский район:
Поселки: осиновский - 62, Чилик - 67, кара-су - 52, соколиновский - 

24, Чуйгун - 23, коган - 30, артемовка - 60, кос-ирик - 123, великоивановка 
- 93, королевка- 145, Фастовка - 135, Никоноровка - 172, Беловодка - 128, 
содоминка 20, горностаевка - 102, Приветный - 67, васильевка - 67, 
Новоивановка - 54, любомировка - 11.

вовсех поселках, исключая последние четыре населенных пункта, 
в которых живут немцы-лютеране, население состоит из переселенцев-
украинцев[3; Ф. 1000.- оп. 1.- д. 24.- л. 92 об.].
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массовый поток украинцев-переселенцев продолжался и в южные 
казахские степи. скажем, в состав сельхозартели «луч востока» алма-
атинского района тогда переселяется 22 семьи из варнинского района 
уральской области, а имени ленина калининского – 25 [3; Ф. 1000.- оп. 
1.- д. 24.- л. 52 – 53 об.].

множество подобных документов, конечно, имеется и в фондах 
архивов других областей казахстана.в частности, именно благодаря таким 
архивным сведениям украинская громада Петропавловска – казахского 
смогла установить списки сел северо-казахстанской области, образованных 
переселенцами из украины: алексеевка – 1896 г.; Богдановка – 1896 г.; Борки 
- 1896 г.; Благовещенка – 1896 г.; веселовка – 1901 г.; виноградовка – 1896 
г.; воскресеновка – 1896 г.; григорьевское – 1896 г.; ивановское; исаевка 
– 1896 г.; кривошеково – 1911 г.; кусепское – 1896 г.;макарьевка – 1896 г.; 
михайловка – 1896 г.;Новопокровское – 1896 г.;Новороссийское – 1896 г.; 
октябрьское; Петровка – 1886 г.; Полтавка – 1885 г.; святодуховка – 1886 г.; 
семиполка – 1895 г.;спасовка – 1893 г.; терновка – 1886 г.; троицкое – 1885 г.; 
а потом была вторая волна -Зеленыйгай, Черниговка, кременчуг, донецкое, 
Полтавка (вторая), Новоукраинка, коваль, украинское, украинка.

кроме того, на основании архивных документов украинскими 
активистами Петропавловска было подготовлено список героев советского 
союза - украинцев, которые в северо-казахстанской области родились и 
проживали:

1. асеев григорийсафонович, 1920 г. р., уроженец с. Петропавловки, 
айыртауского района, северо-казахстанской области. воздушный стрелок 
радист ввс тихоокеанского флота, старший сержант.

2. ахременко Никифор акимович, 1914 р., уроженец с. татарка, 
Булаевскогорайона (нынеим. м. Жумабаева). 

3. Бережной иван михайлович, 1924 г.р., уроженец с. кременчуг, 
тайыншинскогорайона.

4.  гончар Павел иванович, 1905 г.р., уроженец с. смолянка 
куликовскогорайона, Черниговской области. Жил в с. семиполка 
сергеевского района (ныне Шал-акынский), северо-казахстанской  
области, сапер, старший  сержант.

5. гуденко сергей гаврилович, 1915 г., уроженец  с.калдокак, 
мамлютскогорайона.

6. довженко виктор михайлович, 1920 г. р., уроженец с. ташли, 
ташлинскогорайона, оренбурской области. Жил в с. симаки, Пресновского 
района (нене - джамбульского).
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7. савва владимир артёмович, 1923 г.р., уроженец с.мироновка, 
тайыншинскогорайона.

8. толочко Пётр Фомич, 1922 г. р. , уроженец с. Берёзовка,  
Целинногорайона (ныне- им. с.мусрепова). командир минного расчета, 
старшина, кавалер трех орденов славы.

9. Нижурин Филипп трофимович, 1913 г.р., уроженец с.ефили, 
Целинного района (нынеим. с. мусрепова). командир взвода ковалерийской  
разведки, лейтенант, кавалер 3-х степеней ордена славы.

10. Занзивер яков акимович, 1920 г. р., уроженец с. Ново-Приречное, 
красноармейского района (ныне - тайыншинский. Наводчик орудия, 
кавалер 3-х  степеней ордена славы.

11. хименко андрей максимович, 1915 г., уроженец Петропавловска.
а в списке героев социалистического труда такие украинские 

фамилии:
1. демиденко василий Петрович, 1930 г.р., уроженец 

Полтавскойобласти. 
Прошёл путь от агронома совхоза до первого секретаря обкома 

кПсс.
2. Подолянник иван васильевич, 1935 г. р., комбайнёр.
3. кириленко марияивановна, 1935 г. р., свинарка возвышенского 

района
4. очередько дмитрий григорьевич, 1929 г. р., механизатор 

возвышенскогорайона.
5. самойленко василий афанасьевич, 1911 г.р., механизатор 

октябрьскогорайона.
в то же время архивы казахстана имеют много и других документов, в 

которых освещается история украинства в этом регионе. к примеру, в фондах 
органов народного образования отложился большой массив документов, 
посвященных вопросам украинизации казахстана в 1920-х - 1930-х годах. 
ведь здесь тогда активно работал специальный представитель Наркомата 
образования усср горб, которому удалось продвинуть дело украинизации 
во многих степных районах, где уже открывались районные газеты и 
школы на украинском языке, для которых готовили кадры акбулакский и 
атбасарский украинские педагогические техникумы.

Примечательно,  что в справке кустанайского губкома 
большевистской партии за 1924 год указывается, что «количество 
каждой нации нацмен.по губернии таково: украинцев – 136.585, 
русских – 50.284, немцев – 8.281, татар – 12.150, болгар – 22, евреев – 
30, мордвы – 370, мадьяр – 50» (1; Ф. 139. – оп. 1. – д. 1090. – л. 45).                                                                                                                                             
    в этом архивном деле оказались и документы украинского клуба 
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«Просвита» имени т.г. Шевченко, действовавшего в оренбурге. в 
частности, сохранились протоколы общих собраний с местными советами 
во время пропагандистской работы в украинских селах оренбуржья (1; Ф. 
139. – оп. 1. – д. 1090. – л. 95 – 104).

в то же время в казахстанских архивах до сих пор еще остаются 
неизученными сотни и сотни дел о репрессированных украинцах, которые 
отбывали здесь в 1930-годах несправедливое наказание. известны на 
сегодня лишь несколько случаев. к примеру, дважды герой соцтруда, все-
мирно известный селекционер василий Пустовойт из харькова, отбывал 
здесь 10 лет. в карагандинском концлагере начал заниматься селекцией 
местных культур, после чего его назначили директором опытного поля 
карлага. вывел на созданном им опытном поле урожайный сорт ржи и два 
сорта проса[5;с. 393].

а галина руденко выращивала бахчевые культуры, которые с алЖира  
вывозили на продаж в акмолинск. спроектировала оросительную сеть, 
которая до сих пор функционирует(5; с. 500).

ухвала кремля от 15 декабря 1932 года о прекращении украинизации 
даст толчек и для развертывания масштабных репрессий против украинства 
в том же казахстане, где будет сфальсифицировано так называемое дело 
украинцев. Повторно арестуют уже раньше засланного украинского 
архивиста Николая горбаня, который очень много сделал для становления 
архивного дела в казахстане [4; с. 19].

Что для нас важно отметить: как свидетельствуют документы 
карательных органов, преследуемые украинцы из мест компактного 
расселения вне пределов усср, проживающие в поселках ворошиловского 
района, не отказывались от своей нации. верными ей оставались семьи 
ивана александровича Белецкого из   Центрально-Черноземной области, 
Федора трофимовича губина - средневолжского края, ивана кирилловича 
колыша и гавриила васильевича Шевченко – Нижневолжского... как и 
депортированные со станицы Полтавской артем Николаевич Полтавеци 
михаил Федорович ушкань с уманской на кубани и много-много других 
[2; Ф.  1482. – оп. 1. – д. 3].

огромный массив документов отложился в архивах казахстана о 
репрессированных украинцах после войны, когда сюда депортировали 
десятки тысяч семей украинских националистов. Постановление совета 
министров казахской сср от 9декабря 1947 года, к примеру, регулирует 
вопрос о расселении прибывших в караганду нетрудоспособных семей 
спецпереселенцев-оуНовцев и оказании им помощи. а это 991 семья 
с количеством 1935 человек. в тот же день принимается специальное 
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распоряжение карагандинского обласного совета депутатов трудящихся 
«об оказании помощи остро нуждающимся спецпереселенцам из 
западных областей украины». и подобных постановлений – целые связки 
в государственном архиве карагандинской области.

много свидетельств того времени уже опубликовано в самом 
казахстане. Например, до глубины души поражает воспоминание 
украинца с кубани: «я, виталий сагайдак, житель станицы староминская 
краснодарского края, знаком лично, на собственном опыте, с порядками в 
концлагере под названием спасский особлаг.

Этапы приходили очень часто, в них по две, по пять тысяч заключенных. 
в зоне был голод и мне приходилось каждый день отвозить более ста 
трупов, сложенных на воз штабелями, на кладбище за зоной. Бывало, что 
по дороге к кладбищу из-под штабеля трупов вдруг раздавался слабый 
голос: «Начальник, я еще живой…».

Перед тем, как сбросить труп в могилу, надзиратель протыкал грудь в 
области сердца несколько раз штыком, а то обходилось и без этого. в могилу 
сбрасывали по два, три трупа. Надзиратель брал бирки, деревянные дощечки, 
прибитые к колышкам, так называемые «сторожки», заготовленные заранее 
и разбросанные по кладбищу, царапал на них гвоздем номер и серию зэка, 
втыкал бирку в могилу, и мы ехали в зону за очередной партией трупов…» 
(7; с. 329, 330).

а на место безвременно ушедших в мир иной привозили других. так, 
по состоянию на 27 марта 1950 года в степном лагере пребывало 28.846 
заключенных, из них 15.427 украинцев, в том числе 11.580 украинских 
националистов [6; с. 261 – 263].

Больше половины украинцев тогда находилось в Песчанном, дальнем, 
луговом [9; с. 74, 75, 287, 291, 523, 579].

Привлекает внимание и письмо председателя совета министров 
казахской сср от  4 января 1951 года, в котором рассказывается о 
положении спецпереселенцев-оуновцев, расселенных в карагандинской 
области. оказывется многие «до сих пор не трудоустроены и находятся 
в крайне тяжелых жилищных и материально-бытовых условиях, все это 
приводит к необходимости оказывать [им] государственную денежную и 
продовольственную помощь».

вместе с тем, «в связи с создавшимся указанным положением с тру-
доустройством спецпоселенцев-оуНовцев совет министров считает 
целесообразным переселение их весной 1951 года в осакаровский 
район, где ведущей отраслью хазяйства является полеводство. если эти 
предложения будут поддержаны вами, то необходимо [карагандинскому] 
облисполкому:
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а) провести совместно с умгБ карагандинской области необходимую 
подготовку по размещению и трудоустройству переселяемых спец-
поселенцев в колхозах и промышленных предприятиях осакаровского 
района, с расчетом окончания переселения к началу весенних полевых 
работ 1951 года;

б) обеспечить вовлечение переселяемых спецпоселенцев-оуНовцев 
в колхозы по новому месту расселения и наделение их приусадебными 
участками;

в) принять меры к улучшению жилищно-бытовых условий спец-
поселенцев-оуНовцев по месту настоящего проживания, размещая их 
временно до переселения, на уплотнении у местных жителей, в помещениях, 
пригодных для жилья в зимних условиях;

г) предложить колхозам произвести расчет со спецпоселенцами-
оуНовцами за выработанные ими трудодни...».

Через два месяца принимается постановление совета министров 
казахскойсср «о хозяйственном устройстве спецпоселенцев-оуНовцев», 
которое звучит в такой редакции:

«1. Принять предложение карагандинского облисполкома о 
переселении 652 семей спецпоселенцев-оуНовцев из каркаралинского 
района в осакаровский район карагандинской области.

2. обязать карагандинский облисполком в срок до 1 апреля 1951 года 
переселить 652 семьиспецпоселенцев-оуНовцев в осакаровский район и 
обеспечить хозяйственное устройствоих в местах расселения.

3. выделить карагандинскому облисполкомуиз резервного фонда 
совета министров казахской сср на расходы, связанные с перемещением 
спецпоселенцев-оуНовцев, 50 тысяч рублей.

4. Запретить использование не по назначению денежных средств, 
отпущенных для оказания единовременной помощи спецпоселенцам-
оуНовцам, согласно распоряжению совета министров казахской сср от 
29 января 1951 года №3 рс» ([2; коллекция украинских документов, №38]. 

отдельные материалы казахстанских архивов уже используются 
украинскими исследователями. в частности, автор этих строк, благодаря 
работе в фондах архива Президента республики казахстан, Центрального 
государственного архива республики казахстан, областных архивов в 
актобе, караганде и Петропавловске, опубликовал несколько статей. 
(сергийчук в.: 

украинцы в казахстане: история и современность // украинцы в 
казахстане: взгляд в прошлое и настоящее.- астана, 2010. – с. 71 – 82;  
Помнить свои корни. украинцы в мире // диалог евразии (стамбул), 2011. 
- № 33. – с. 70 – 73 (на русском и турецкомязыках); голодомор в украине и 
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казахстане: общие черты и различия величайшей трагедии двух народов // 
голод в казахстане: трагедия народа и уроки истории. сборник материалов 
международной научной конференции 31 мая – 1 июня 2012 года. – 
астана, 2012. - с. 309 – 318 (на русском и казахском языках); депортация 
станицы Полтавской в казахстан как свидетельство геноцида украинства 
кубани // 65 лет с начала депортации жителей украины в казахстан. 
сборник материалов заседания круглого стола (20 ноября 2012 года). дню 
Первого Президента республики казахстан посвящается // Посольство 
украины в республике казахстан; карагандинский государственный 
технический университет. – караганда, 2012. – с. 21 – 34; репрессии как 
главный инструмент большевистской власти для изъятия продовольствия в 
украинизированных хлеборобских районах казахстана в 1932 – 1933 годах 
// голод 1930-х годов в украине и казахстане: вопросы историографии 
подходы к исследованию проблемы (к 80-летию трагедии). – астана, 2014. 
– с. 123 – 132; стихийное откочевье  казахов  как основной способ спасения 
от голода в 1932-1933 годах // голод 1930-х годов в украине и казахстане: 
вопросы историографии подходы к исследованию проблемы (к 80-летию 
трагедии). – астана, 2014. – с. 164– 173).

сегодня архивные документы казахстана для нас важны и в том плане, 
что именно они есть доказательной базой в вопросе геноцида украинства 
во время голодомора 1932 – 1933 годов.

как известно, украинизация была прервана постановлением Цк вкП 
(б) и совнаркома ссср 15 декабря 1932 года. Но указанного документа не 
оказалось в опубликованных повестках дня заседаний политбюро Цк вкП 
(б). Понятно, такой документ указывает на намерение лишить украинцев 
за пределами усср возможности иметь свои школы и печать на родном 
языке, что приводит впоследствии к полной ассимиляции. Поэтому он и 
не опубликован, поскольку свидетельствует о планомерном уничтожении 
украинской нации, что подпадает под признаки геноцида.

Правда, в украинских архивах копия его сохранилась, но для 
окончательного установления истины важно иметь дополнительные сви-
детельства о принятии подобного документа. вот здесь как раз помогают 
архивы казахстана, поскольку там не только сохранились постановления 
крайкома партии от 18 декабря и актюбинского обкома от 31 декабря 1932 
года о рассмотрении данного вопроса, но и письмо заведующего секретным 
отделом Цк вкП (б) Поскребышева секретарю казахстанского крайкома 
мирзояну с требованием «сообщить о ходе выполнения постановления 
Цк вкП (б) и сНк ссср от 15.XII. 32 г. (пр. ПБ № 126, п. 50 / 22) «об 
украинизации в двк, казакстане, средней азии, ЦЧо и других районах 
ссср» (1; Ф. 141. – оп. 1. – д. 5827. – л. 59).
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Нет в указанной выше московской книге и еще одного документа, 
свидетельствующего о признаке геноцида украинства: постановления 
Цк вкП (б) и сНк ссср от 22 января1933 года о запрете голодным 
крестьянам украины и кубани выезда в россию и Белорусь. Но известно, 
что сталин не поддержал предложение голощекина о распространении 
этого положения на казахстан, и таким образом голодные казахи могли 
добираться в приграничные районы россии, узбекистана, киргизстана, где 
им оказывалась возможная помощь. совнарком ссср 15 апреля 1933 года 
принял постановление «о мерах по предоставлению помощи откочевавшим 
казахам в средневолжский, Западносибирский края и киргизскую асср», 
а политбюро Цк вкП (б) 17 августа и 14 октября 1933 года специально 
рассматривало этот вопрос в порядке контроля [10; с. 452, 472].

кстати, в казахстане вышло специальное исследование о том, как 
казахи спасались от голодной смерти в российских регионах [8].

Подобного отношения к голодным украинцам власти россии и 
Беларуси никогда не проявляли. Более того, секретарь Шебекинского 
райкома партии Центрально-Черноземной области коростылев еще весной 
1932 года требовал не допустить наплыва голодных украинцев в россию, 
мол «тысячи паломников-колхозников с украины попрошайничали по 
нашему району, чем разлагали колхозы» [11; Ф. 1. – оп. 20. – д. 5935. – л. 
34].

мы считаем, что архивные фонды казахстана располагают огромным 
массивом документов, изучение которых даст возможность не только 
осветить роль украинцев в освоении плодородных степей этого края, но и 
показать их роль в развитии здешней индустрии, вклада в духовную жизнь 
региона, а также проследить последний путь многих тысяч их на этой земле. 
дело за быстрейшим исследованием настоящего кладезя исторической 
правды.

Эти лишения освещаются в хранящихся документах казахстанских 
архивов, что имеет важное значение для написания специальных 
научных трудов по истории украинства. Но уже на сегодня казахстанские 
архивы помогают украинским исследователям утверждать о том, что, к 
примеру, голодомор 1932 – 1933 годов был геноцидом украинства, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся здесь директивные документы высшего 
руководства ссср, которые в россии не публикуются.

VolodymyrSerhiichuk, professor of Taras Shevchenko Kyiv National 
University, doctor of historical sciences.

Documents of Kazakhstan archives as an important source on the history 
of Ukrainians.

The article describes the role of documents stored in Kazakhstan archives for 
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the preparation of research on the history of Ukraine. In particular, we are talking 
about materials highlighting the resettlement of Ukrainians in Kazakhstan during 
the period of the grain-growing development of the steppes, as well as during the 
deportations of opponents of the Soviet regime to these lands. We are talking not 
only about the natives of Ukraine, but also about the Ukrainians of the Kuban, 
Sloboda Ukraine, and Volga regions, who, pursued by the Bolshevik leadership, 
did not abandon their nation even in the incredibly difficult conditions to which 
they were subjected for loyalty to their nation. These deprivations are highlighted 
in the stored documents of Kazakhstan archives, which is important for writing 
special scientific works on the history of Ukrainians. But already today, the 
Kazakhstan archives help Ukrainian researchers to assert that, for example, the 
Holodomor of 1932-1933 was a genocide of Ukrainians, as evidenced by the 
directive documents by top management of the USSR preserved here, which are 
not published in Russia.
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ҚОРЫТЫНДЫ:
Бұл  баяндамада әлем тарихында мемлекет болудың негізгі 

өзгешеліктері және қазақтың дәстүрлі ел басқару жүйесі, халықаралық 
қатынастар мен саясат ғылымының теориялық мәселелері тұрғысынан 
талданады.

Political history of the world is the history of political interactions of 
entities under different names like kingdom, principality etc.  Human societies 
created political, social and economic organizations since the time immemorial. 
Each and every unit of population existed in many different parts of geography 
of  the globe have created their own unique systems of governance according to 
the environment which required different ways of survival strategies. Examples 
of such systems abound in the pages of history of civilizations. Peculiarities of 
each and every society is/can/ should be assessed in accordance with conditions 
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applying differently for every region. Yet the modern definition of statehood 
have certain characters such as territory, population, government and governing 
style as well as general recognition – at least by one other state/ international 
community.

Aim of this paper is an attempt to discuss conceptual terms and its application  
for evaluating many different human societal organizations and communities in 
general and the Kazak steppe traditions in particular. Main reason of this move 
is to draw the attention of international community of scholars to deal with some 
conceptual applications in evaluating  steppe governing tradition in history. It is 
a challenge not only for the case of Kazak history and origin but for evaluating 
the whole Turkic/Turkish world of nations’ past. This is important particularly 
for the Republic of Kazakstan in order to correct some popular international 
misinformation if not bigotry regarding history and state tradition of the Kazaks. 
Main concepts in international relations theory such as the definition of state 
itself is a twentieth century phenomenon. The Montevido convention of statehood 
defined the conceptonly in 1933. There it has described a state as an entity which 
has a defined territory, a government and capacity to enter into relations with 
other states. This very explanation reflected the contemporary/modern western 
understanding of the world of entities in history.1

What was missing in evaluating the history of the Turkic peoples in the 
Eurasian area was not taking a holistic approach to see them as part of the great 
civilizations of the world of Turks. Starting from the very early ages of history 
Turkic states, kaganates and empires ruled various regions and geographies from 
the depths in the Siberian region to the very eastern borders of the European 
continent. Descendants of this great nation scattered on this vast geography 
still holding onto some of their ancestral characteristics. Those communities 
today live under different political administrative systems named only recently 
as autonomies/ethnicities etc.,  disregarding their thousands of years old 
socio-political and socio-cultural roots that was part of the history of the great 
Turkic world. One cannot refrain but to consider again scholarly arguments 
of international relations scientists in defining the true meaning of a state or a 
community.2

Further questions come to mind when “international recognition” as a 
condition to define a state is raised.  It is interesting to discuss the definition of 
“international” in ancient and medieaval age in areas that were very isolated from 
the rest of the, then, knownworld.  This concept varies according to  different 
ages in history andaccording to the level of development of communications 
technologies between/among the nations and entities on earth. Thus it is possible 
1  Thomas d. Grant, “Defining Statehood: The Montevido Convention and Its Discontent,” Co-
lumbia Journal of Transnational Law, (1998-99), Vol.37, pp.403-457.
2 
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to state that each and every society buried in the pages of history had their own 
understanding of “international”. From this point of view, question comes to 
mind on how to define the “international world” of ancient  civilizations and 
societiesexisted in very isolated parts of the World. Therefore it is safe to say that 
international recognition of such states, empires and civilizations were limited 
only to their neighboring geography.  Incompetency, in the least of the word, of 
defining the concept of state of the twentieth century in Montevido convention as 
well as the established understanding of the definition  seem quite inadequate. 

Historic heritage of the Turkic peoples and nations in Central Asia and the 
Eurasian mass in general and of the Kazak past in particular houses some of the 
prime examples of statehood and many features of civilization. Developments 
in research devoted to unearth such a rich history of the past was given a new 
impetus with the coming of independence in Kazakstan. As it was announced 
by the Kazak President in his recent speech entitled “Seven Features of the 
Great Steppe” (Uly Dalanyn Zheti Kyry), Kazak land is home to many artifacts 
regarding previous achievements of the whole world of Turks in the name of 
civilization. 

As it has been mentioned in this most recent article by the Kazak President, 
some of the tribal names among the present-day Kazak society existed in ancient 
Turkic Kaganates like the Wu-sun and/or Üysin. Those very names endured for 
thousands of years among the Kazaks, likeDuvlat, Alban tribes. Starting from 
the Wu-sun(Üysin) period  until well into the 15th century, ancestors of the 
present-day Kazak people 3 lived, participated and took part in every political 
organization in the Eurasian geography.

Albeit this fact, some publications confines the emergence of Kazak 
statehood only to the 15-16 centuries as if the people called Kazakhs mushroomed 
out of nowhere. This assessment therefore limits history and roots of the Kazak 
history only to the name of “Kazak Khanate” disregarding the ancient-medieaval 
ties of the community to other entities lived in the area that we call today as 
Eurasian landmass.  Many characteristics of the present-day Kazakh society 
belonging to older civilizations existed during the ancient and mediaeval entities 
of Eurasia.Many still live among the Kazak society and many still buried under 
the earth waiting for archaeological excavations.As the recent archaelogical 
research and other publications reveal that the roots of the Kazak society cannot 
be limited merely to the Kazak Khanate period but it goes into much earlier times. 
3  Wusun(Üysin)-BCE, 
the Hunnic period(2nd-6th century A.D.), 
Turkish Kaganate (6th-8th century A.D.); 
Karakhanid period (11th-12th. Centuries); 
Chingizid period (13 century);
Golden Horde(13 century), 
Timurid Period (14th century).
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Turkic tribal history starts from the Hunnic era until the beginning of the Tsarist 
invasion of the steppe region in the Central Asian landmass. Particularly the 
nomadic Kazaks preserved many of the ages-old forms of governing a society in 
administrative, military as well as economic terms.Therefore a holistic approach 
would best explain the socio-political, military, economic and other structures of 
the world of Turks in general and the history of Kazak society in particular. 

Kazakh socio-political, military and economic characteristics display their 
Turkic origin particularly in their tribal structure. Turkic nomadic societies in 
the steppe territory used military alliances as the most important measure of 
defense. Starting from the very early ages of history, state and societal system 
of the Turkic/Turkish kaganates were divided into tribes which performed duties 
for the state in military and administrative services. Traditional Turkic political 
system was based upon the support and consent of the population under one 
strong leader selected to be a Kagan/Hakan/King to rulethe country. Supporters 
of such central authority consisted of the leaders of tribes. Each tribal leader 
was in a way the commander of thousands to ten thousands of common people. 
Tribal structure in the traditional state formation was used not only for political 
but for military need of the state. 

For administrative purposes, tribal system was used on regional level. Each 
tribal leader was a regional entity possessing a certain amount of geography 
together with a quite a number of people bound by common ancestry. This sense 
of geneological solidarity made each tribe  a solid block in the battle field. They 
moved by the order of their tribal leader and  through the tribal leader by the 
order of the central authority, the Kagan. Ancient history of the Turkic kaganates 
were thus formed as confederation of tribes. The same socio-political structure 
can be seen in the formation of the Kazak Khanate in the 15th century. However 
the roots of forming such an entity came from ages old tradition of forming a 
state and administering the society in harmony extended to the Kazaks from 
their rich historic heritage.  The very word in Kazak “el”  and “el boluv” refers 
to being a close knit society bound by common language, culture, way of life, 
social structure and common ancestral lineage. 

Kazaks living in the great steppe of Asia continued their ages-old tradition 
of tribal structure even until the current ages. Nomadic Kazaks maintained the 
control of their land assigned to each tribe in the name of winter and summer 
pastures. Distance between each tribe lay thousands of kilometers away and 
therefore each tribe carried out their own internal affairs independent of other 
tribes. Tribal elders who were called Biy solved judicial or any other controversial 
matters within a tribe. Inter-tribal controversies also solved by prominent biy’s 
whose reputation revered by all the tribes involved.  Customs, tradition and 
unique way of life style of the nomadic Turks preserved by the Kazak tribes for 
centuries.  
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Only when a strong central authority emerge and if it was to the benefit of the 
tribe, tribal leaders agree to support the central authority. Bandwagoning to such 
central authority didnot mean to submit all of the tribal rights of independence 
either. Tribal names and tribal way of life all maintained as usual. Ancestral 
names became war-cry(uran) and maintainance of livestock and other property 
carried the name or the symbol called tangba or tamga of which each tribe 
had their own unique shape. Such a consensus had its roots much earlier long 
before the emergence of the Kazak Khanate. Examples of regional authorities in 
obeying to a central authority are named under different forms of allegiances in 
the history, as early as the Roman era. As the new regions annexed to the empire, 
the Romans agreed to let the newcomers to their realm by preserving their “local 
autonomy” and “local legitimacy”. They were treated as “client allies” and/or 
“dominions” in the form of ancient Persian satrapies, 4

Labeling the nomadic tribes of the world of Turks simply as “wandering 
lot of uncivilized groups” who did not have their unique way of political-
societal as well as administrative system and who did not receive the so-called 
“international” recognition from the rest of the world, do not reflect the reality in 
the history of civilization.

It is a solid fact in the history of mankind that the Kazaks, indigenous people 
and real owner of the Republic of Kazakstan is part of the large family of Turks 
in the world. Period of independence enabled free and objective interpretation 
of Kazaks and their rich historic heritage going back thousands of years. As in 
the words of the Kazak president Nursultan Nazarbayev, Features of the Great 
Steppe civilization will reveal the role and importance of the Kazak society, 
history and national consciousness not only to the world of Turks but to the 
whole world.

4 Watson, Adam The evolution of international society: a comparative historical analysis, N.Y. 
Routledge, 1992., p.100. …Cities in the former Hellenistic monarchies continued their local autonomy, 
including responsibility for law and order, and they rather than distant Rome remained the focus of their 
citizens’ loyalty. They dealt with the Roman governor of the province, whose functions were not very 
different from those of a Persian satrap, but also negotiated by letters and embassies with the emperor 
and the developing central bureaucracy in Rome. …… New local legitimacies also developed. Germanic 
and other peoples were allowed to settle within the empire, at first as subjects but in time more often as 
client allies, retaining their national organization and co-operating with Roman armies to defend their new 
homes against later invaders. These were forms of dominion rather than direct administration, autonomies 
varying with local custom and the history of the acquisition or settlement. The empire remained a conglo-
merate rather than a uniform blueprint, and respect for local legitimacies made it easier to govern…below 
the level of imperial control ethnic loyalties retained their hold, especially where peasants as opposed to 
imported slaves worked the land. Civic loyalties, the sense of belonging first and foremost to a hereditary 
group or people in a defined territory, such as the citizens of Nicaea or the tribe of the Aedui, remained 
strong.



113

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

                                                                             А.з. АБдулхАиров, 
                                                кандидат педагогических наук, доцент

                                                               Крымский инженерно-
педагогический университет

                                   г. Симферополь

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУР НАРОДОВ КРЫМА

крым в силу своего географического положения находился на стыке 
обитания разных народов и цивилизаций, через который проходил великий 
шелковый путь. многочисленные источники свидетельствуют о том, что 
купеческие караваны с разнообразными товарами с проторенных путей 
направлялись в средние века на берега Черного моря, останавливаясь 
в караван-сараях солхата (старый крым), кафы (Феодосия), и сугдеи 
(судака). каждый торговый крымский город имел своих купцов и свою 
специфику. 

в крыму, как и на всем протяжении великого торгового коридора, 
находились караван-сараи (постоялые дворы)  худжры (комнаты отдыха) 
для купцов и обслуживающего караван персонала, стойбища для верблю-
дов, лошадей, мулов и ослов. тут же можно было продать и купить оптом 
товар, убедиться в надежности колодцев на дневном отрезке пути, узнать 
коммерческие новости и цены на товары. караван-сараи являлись  как 
бы прообразом современных торговых бирж с лавками менял, ссудными 
кассами, ростовщическими конторами.  

Нужно отметить парадоксальный факт: из-за разрушительных походов 
Чингисхана и формирования монгольской империи международная 
торговля после кратковременного спада переживает свой подъем и 
приобретает новую упорядоченную структуру. 

Не стал исключением и крым, в XIII в. здесь появляются  фактории 
генуэзской республики, в том же столетии появляются на полуострове и 
монголо-татары, образовавшие здесь свой улус. впоследствии генуэзские 
колонии в крыму были объединены в единое капитанство, а крымский 
улус после распада орды превратился в крымское ханство. Непростые 
взаимоотношения между двумя названными объединениями не мешали 
их взаимовыгодным торговым отношениям в рамках великого шелкового 
пути. 

Центр крымского улуса, солхат (старый крым), стал крупным 
торговым центром, а крупнейшие генуэзские фактории сугдея (судак) и 
кафа (Феодосия) превратились в основные торговые центры северного 
Причерноморья. На крымских рынках можно было встретить самые 
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экзотические товары Запада и востока, что подчеркивало значение крыма 
как крупного центра международной торговли.  

Новым импульсом развития  торговли является политика исламизации, 
начатой Берке и продолженной при узбек-хане и джанибек-хане, «стала 
максимальная в тогдашних исторических условиях этноконфессиональная 
интеграция южных и восточных частей джучиева улуса, где преобладали 
тюркские народы, исповедовавшие ислам <….> При узбек-хане караваны 
за три месяца „без страха и опаски“ проходили принадлежавший 
Золотой орде отрезок великого шелкового пути от хорезма до крыма, 
причем караваны не должны были везти с собой ни продовольствия для 
караванщиков, ни фуража для животных каравана, так как все необходимое 
они без затруднений могли купить по дороге», [9,с. 59-60]. 

Позднее он соединял между собой воедино все улусы монголо-
татарской империи и сыграл значительную роль в политической и 
экономической жизни народов, населявших европу, азию и китай. из 
века в век в крыму формировались комплементарные отношения между 
народами, основанные на интенсивных контактах (торговых, культурных 
и информационных). когда побеждала вражда, и международный обмен 
нарушался-таврида  приходила в запустение. 

Практически весь полуостров длительное время считался владением 
половцев (кипчаков). Название дешт-и-кипчак прочно утвердилось 
и в золотоордынский период. Первоначально так называлась степь, 
раскинувшаяся между доном и волгой, где кочевали печенеги, 
половцы (команы). После основания улуса джучи более широко стало 
употребляться название «кыпчакская орда». обозначение дешт-и-кипчак 
распространялось на значительные территории евразии. территориально 
кипчакская степь простиралась от берегов днестра до киргизских степей 
и сыр-дарьи включительно. Наименование дешт-и-кипчак является 
старым и вследствие территориальных особенностей характеризуется 
таким параметром как широта земель. во многих исторических трудах 
встречается это название как указание на границы пространства, некогда 
подконтрольного предкам крымских татар. 

уже в документах, относящихся к правлению крымских ханов, 
дешт-и-кипчак употребляется для выделения наследственности, а не для 
представления о территориальных владениях. в своей хронике «Tevarih-i 
TatarHanveDağıstanveMoskovveDeşt-ı QıpçaqÜlkelerniñdir» («история 
татарских ханов, дагестана, москвы и народов дешт-и кипчака», 
XVIII в.) крымский автор кефевиибрахим эфенди затрагивает идею 
кипчакского наследия крымского ханства: «...Elyevmcem’ihuquqveunvan
veelkab-ı Deşt-ı Q ıpçaqcihangüşa-yı CengizHanzadeibn-i kebiriCuçiHanne
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slindenolanQırımHanlarınamünhasırvemütealliktir...» («…и общие права и 
обязанности дешт-и кипчака      присущи крымским ханам, потомкам сына 
завоевателя Чингисхана, великого джучи хана») [14, с.729]. единую нить, 
связывавшую крымское ханство с дешт-и-кипчаком в государственном 
и географическом планах, прослеживал историк мюнеджим-баши (XVII 
в.): «…когда кого-нибудь называют падишахом дештским, то этим хотят 
обозначить правящего всеми кочующими в тех степях племенами. одна 
линия из царей дештских идет от рода Бату и орда, детей джучи, вплоть 
до мухаммед султан-бин-тимур-султана. дети же мухаммед султана не 
титуловались царями дешти (mülükDeşt); они царями крыма (mülükQırım) 
называются по той причине, что мухаммед султан вышеописанным образом 
избрал крым столицею государства» [12, с.58-59]. 

в самоидентификации, встречающейся в различных документах, 
акценты расставлены на истоках формирования крымского ханства: 
кипчакской степи и Золотой орде. самым существенным аспектом является 
выделение крыма на фоне этих истоков, поскольку крым унаследовал 
традиции, сложившиеся на протяжении многих веков и стал мощным 
центром нового образования.   Первое проникновение ислама на территорию 
полуострова крымскотатарские предания связывают с первыми – истории 
ислама и, в частности, с личностями легендарных сподвижников Пророка 
мухаммеда – сахабов, могилы которых располагались, в том числе, в городах 
крым (ныне старый крым), кырк-ер и Эски-Юрт (пригороды Бахчисарая). 
Некоторые из таких могил в крыму получили особую известность и, как 
места паломничества, пользовались славой вплоть до советского периода. 
Не забыты они и поныне [1, с.140]. 

в XIII в. ислам, наряду с участием в формировании в крыму 
основ наиболее длительной в истории непосредственно крымской 
государственности, принес в крым культ книги, знания, образования. 
мусульманский мир в это время пребывал на пике своего развития, 
пережив в IX-XII вв. период значительного расцвета, охарактеризованного 
некоторыми европейским исследователями как «мусульманский ренессанс» 
[10, с.14]. 

одним    из наиболее характерных феноменов этого культурного 
подъема явились подлинно революционные изменения в сфере науки 
-именно в это время, в рамках исламской цивилизации, мировая наука 
(точные дисциплины, астрономия, медицина, география, филология, 
градостроительство и т.д.) достигла невиданных ранее высот. 
уважительное отношение к знанию стало отличительной особенностью, 
своего рода «определителем мусульманской цивилизации» во всех ее 
аспектах. вхождение крыма в состав Золотой орды, с параллельным 
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распространением на полуострове ислама, привело к чрезвычайно бла-
готворным последствиям для культурного развития региона. крымский 
улус превратился в регион, в котором получает развитие наука (как 
религиозные, так и условно говоря, светские дисциплины, – с появлением 
первых известных крымских ученых), формируется сеть образовательных 
учреждений, создаются условия для создания значительных литературных 
памятников. 

в 1333 полуостров навестит известный арабский путешественник 
ибн Баттута, который отметит в столице улуса целую когорту местных 
религиозных авторитетов: шейхов музаффереддина, музхиреддина и хо-
расанизаде, кадиев Шемседдинасаили и хызыра, факиховШерефеддина 
мусу и аляэддина эл-аси, хатибаЭбу-Бекра, имама улус-бея тёлек-темура 
- садеддина и др. [13, с. 280]. 

в адрес указанных ученых путешественник не скупится на хвалебные 
характеристики. в год визита ибн Баттуты в г. кырым завершится 
строительство одного из наиболее ранних крымских медресе-его 
внушительные живописные развалины до настоящего времени сохраняются 
в центре города, возле т.н. «мечети хана узбека» (1314 г.). особый интерес 
вызывает то, что основательницей этого учебного заведения была женщина 
-инджи-бек хатун (ум. 1373/74 [?]), по некоторым сведениям, супруга 
крымского улус-бея того времени тёлек-темура и мать еще одного, не 
менее известного, наместника крыма-«великого эмира» кутлуг-темура [9, 
с. 36]. Этот факт может свидетельствовать о достаточно высоком статусе 
просвещенной женщины-мусульманки в крымском обществе первой 
половины XIV века. Надпись с именем инджи-бек хатун на роскошном 
портале при входе в медресе будет в свое время приведена в «книге 
путешествия» ЭвлияЧелеби, в ней инджи-бек будет фигурировать как дочь 
«эмира эмиров», бея кылбуруна [15, с. 84]. Этот портал сохранится, по 
меньшей мере, до конца XVIII в., его можно видеть, в частности, на одной 
из акварелей м.м. иванова, посетившего крым в 1783 г.

известно также, что после своей смерти, инджихатун будет 
удостоена чести быть похороненной на территории медресе. мавзолей 
с ее надмогильным камнем будет обнаружен во время археологических 
раскопок 1928 г. и описан известным крымскотатарским ученым. [2, с. 8,]. 

крымский полуостров у самой границы двух континентов, европы 
и азии (которая начинается сразу за керченским проливом), издавна 
был местом сосуществования и смешения разных культур, народов, 
мировоззрений, религий и языков. разнообразные природные условия и 
ландшафтная среда привлекали в крым народы самых разных религиозных 
культур и традиций.  в понимании л.Н. гумилева, ландшафт определяет 
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культуру  возникшего этноса, насколько разнообразны ландшафты, 
настолько разнообразны народы, которые его населяют. изменение 
ландшафта, в том числе антропогенными факторами, влечет за собой либо 
трансформацию этноса, либоего исчезновение [6,  с.27]. Поэтому многие 
народы оседали на данной территории, становясь частью крымского 
этнического конгломерата и участниками всех исторических событий на 
полуострове. 

к XV столетию в крыму сформировалась новая нация – крымские 
татары.величайшим мусульманским реформатором XIX века, человеком, 
инициатором политического и культурного ренессанса мусульманских 
тюрков можно назвать исмаила-бея гаспринского,  выдающийся 
крымско-татарский общественный деятель, писатель-публицист, издатель, 
просветитель, педагог. список его занятий можно продолжать еще 
долго, но главным остается тот факт, что исмаил-бей внес значительный 
вклад в развитие культуры тюркских народов, способствовал духовному 
возрождению тюрок-мусульман, проживающих на территории россии и за 
ее пределами. 

По мнению крымского историка в. ганкевича, «и. гаспринский 
был сторонником духовно-культурного единения всей мусульманской 
уммы. именно в синтезе европейского научно-технического прогресса и 
мусульманской религиозной духовности он видел перспективный путь 
развития исламского общества. свои идеи по вопросам взаимоотношения 
европейской культуры, науки и техники с мусульманской духовностью, 
традициями и бытом и. гаспринский воплотил в известных своих 
художественных произведениях» [ 7, с.15]. гаспринский никогда не 
говорил о проблеме, не предложив решения. он жил надеждой, нёс надежду 
и был надеждой для миллионов тюрков и мусульман в разных уголках 
планеты. главной же его целью и делом жизни можно считать просвещение 
мусульман россии. Поликультурное общество крыма со времен древних 
эллинов оставило нам немало информации об исторических событиях в 
памятниках материальной и нематериальной культуры, а также великолепие 
крымскотатарской топонимии.  топонимический архив несет бесценный 
опыт предков – умение мудрого и благородного освоения крыма.  

историк в.е. возгрин, акцентирует в своей работе факты исчезнове-
ния, топонимии селений с одноименными названиями, как потеря следов 
проживания данного народа. до 1944 года в крыму имелись населенные 
пункты с топонимическим компонентом «кыпчак» (или «кипчак»): кара-
кипчак, донузлав-кипчак, тав-кипчак, яни-кипчак, коп-кипчак, каралар-
кипчак, тубен-кипчак, сары-кипчак и т.д. – целых два десятка топонимов.  
Ныне это - села с такими бездарными, выдуманными без опоры на историю 
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названиями, как громово, рыбацкое, самсоново и т.д. и т.п. [4, с.230].   
Повсюду в глубоких долинах, удаленных степях с отцовским 

назиданием топонимии сопровождают крымских татар. скрестившейся 
в умелых ладонях лозой укажут они воду: таш-кую (каменный колодец), 
мелек-чешме (фонтан ангелов), отар-чокрак (пастуший источник); откроют 
природные свойства объектов: сыджак-чокрак (горячий источник), Йель-
коба (ветряная пещера), Бор-кая (скала сложенная из мела). топонимия 
сориентирует чабана: кишла (зимнее пастбище), суат (водопой), малтраш 
(места стрижки овец), Барлаклар (сенокосные луга). Нынешний крымский 
сад по европейский расчетлив, примитивно утилитарен. иное дело – старый 
сад, пленящий восточным темпераментом и наполняющий горные долины 
безумным благоуханием и пением птиц. и как прекрасны топонимы, 
говорящие о нем: Эриклик-сливовый сад, джевизлик-орешник, дут-чаир 
-шелковичный сад. топонимия крыма отражает религиозный синкретизм 
крымских татар: алтын-бешик (золотая колыбель, языческое), ай-Йори-
чокрак (источник святого Юрия, христианское), азиз (святой, исламское). 
естественно, что время вносит свои коррективы. следует помнить, что 
названия, как язык земли, всегда несли информацию. топонимы конрат, 
кирей, Найман, аргын, канглы, кыпчак как топот тысяч копыт, извещают 
о приближении грозной орды. рассыпанные по крымским равнинам, они 
не позволяют крымским татарам забыть тюркских предков. готские гавр, 
Шелен, ворон, иранские Замана, донга, стиля, загадочно теряющиеся в 
глубине веков, возможно, таврскиеЧигенитра, ургенда, Баганда обнажают 
нетюркские корни народа.  крымская топонимия это живой носитель 
культурно-этнического наследия, связующее звено прошлого и настоящего. 
он не приемлет ревизий, произвольных изменений последовавших тотчас 
за депортацией коренного народа. лишенные родины крымские татары 
сохранили в сердцах топонимию крыма, не деля ее на «свою» и «чужую» 
[3, с.4].

 совершенно очевидно, что официальное возвращение исторических 
названий части географических объектов в крыму потребуют и времени, 
усилий общественности и финансовых затрат. говоря о потенциальном 
возрождении топонимии крыма, неправильно было бы рассматривать 
этот процесс изолированно от событий, происходящих в россии в конце 
XX-начале XXI века. так, 3-5 июня 1991 г. На всесоюзной научно-
практической   конференции   «исторические  названия-памятники 
культуры», проходивший  под эгидой Фонда культуры, возглавляемого 
академиком д.с. лихачевым, был принят список исторических названий 
городов, подлежащих первоочередному возвращению.  

По предложению представителя крыма в этот список был включен 
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и город карасубазар.  спустя полтора месяца советского союза не стало, 
и уже вновь созданные государства сами решали, что возвращать, а что 
нет. в россии были возвращены исторические названия десяткам городов, 
из которых можно назвать санкт-Петербург, самару, Нижний Новгород, 
екатеринбург, тверь, сергиев-Пасад и много других.  в крыму этот 
процесс первоначально тоже не стоял на месте. состоялась общекрымская 
конференция «исторические названия крыма-памятники истории», которая 
продемонстрировала единодушную поддержку возвращения исторических 
названий. Были предприняты первые реальные шаги в этом направлении: 
возвращены такие самобытные названия, как инкерман, коктебель, 
Партенит. к большому сожалению, на этом процесс надолго задержался. 

в силу ряда причин в крымском сообществе возобладал ошибочный 
тезис о том, что речь идет о «возвращении татарских названий» и 
что это будет делаться только в угоду крымским татарам [ 3,с.14]. 
отрицательные последствия возымели явно провокационные требования 
вернуть севастополю его историческое имя ахти - яр и обобщающий 
лозунг «вернуть все сразу!».  речь, таким образом, не шла о возрождении 
исторической топонимии крыма, восходящей корнями к армянскому, 
готскому, греческому, иранскому, славянским или тюркским языкам. в 
последние годы часто встречается выражение, что топонимика – это 
политика, опрокинутая в географию. да, первоначально топонимами 
занимались географы, затем к ним стали проявлять интерес филологи, 
историки, а теперь приходится обращаться и политологам. При этом 
действующий политик должен руководствоваться главным правилом 
медицины: не навреди! важность национальной культуры заключается в том, 
что она является историческим опытом этноса, народа, концентрирующим 
и накапливающим его специфическое миропонимание, его стремления, 
жизненные ценности. Национальная культура является краеугольным 
камнем формирования национального самосознания – осознания человеком 
себя как представителя определенного этноса, нации. 

сохранение культурного наследия крымского полуострова среди 
приоритетов региональной культурной политики крыма необходимо 
обозначить проблему фиксации нематериального культурного наследия, 
которое в нашем регионе имеет этническую доминанту. м. волошин 
живший в крыму напишет: «сюда от избытка переливались отдельные 
струи человеческих потоков, замирали в тихой и безвыходной заводи, 
осаждали свой ил на мелкое дно, ложились друг на друга слоями, а потом 
органически смешивались киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, печенеги, 
хазары, половцы, татары, славяне… - вот аллювий дикого Поля. греки, 
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армяне, римляне, венецианцы, генуэзцы – вот торговые дрожжи Понта 
Эвксинского» [ 5, с.6]. 

 в крыму в настоящее время действуют 29 национально-культурных 
центров, их разнообразие составляет национально-культурное наследие 
крыма. По итогам переписи, состоявшейся в 2014 году, в крыму проживает 
2.285 млн. человек – представителей 175 национальностей [8, 2015].

ключевым моментом в теории и практики поликультурного 
образования в крыму стало толерантность, как принцип взаимоотношений 
между людьми разных национальностей  и культур. Благоприятные 
природно-климатические условия, широкие степи, величественные горы, 
а так же море наделяют крымские культурно-исторические и природные 
ландшафты элементами символизирующими свободу, в том числе свободу 
творчества. Подтверждение этому – притягательность крыма и его 
пейзажей как простора для творческого вдохновения творческой элиты во 
все времена. и недаром же прекрасную Землю тавриду воспели великие 
поэты, писатели, музыканты, ей восторгались путешественники, политики 
и ученые всех времен и народов.
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О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ                                                             

(на материалах социологического опроса 2006 г.)

«сегодня, - пишет президент казахстана Н.а. Назарбаев, - нам 
необходим позитивный взгляд на собственную историю. однако он не 
должен сводиться лишь к избирательному и коньюктурному освещению 
того или иного исторического события… в нашей истории было немало 
драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, 
социально-опасных экспериментов и политических катаклизмов. мы не 
вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю 
во всей ее многогранности и многомерности» [1]. Поэтому вопрос 
осмысления своей национальной истории, исторической и национальной 
идентичности является без преувеличения вопросом выживания любого 
народа, государства. Без ответа на этот вопрос  невозможны ни процветание 
страны, ни благополучие ее граждан. можно сколько угодно говорить о 
поиске удачной экономической модели, борьбе с бедностью, о реформе 
образования и проч., но все эти старания окажутся лишенными смысла. 
сами по себе управленческие решения, лишенные идейного наполнения, 
становятся всего лишь бегом на месте. кем может быть управленец, не 
понимающий национальных интересов своего государства? Не более, чем 
поглотителем средств налогоплательщиков. Принадлежность к своей стране 
объединяет тысячи и миллионы людей в некое «воображаемое сообщество», 
которое  никогда не видели друг друга в глаза, но в своих представлениях 
объединены общей историей, общими переживаниями, общими болями 
и радостями, верой в общую перспективу. или неверием. ощущая себя 
членом «воображаемого сообщества», жизнь человека обретает смысл, 
который трудно понять. как объяснить,  понять, почему, имея легальную 
возможность вести успешную жизнь  за границей,  пользоваться всеми 
благами современной цивилизации, тысячи наших граждан выбирают  
кыргызстан со всеми его проблемами? то есть готовность быть со своим 
народом. мнения тысяч и миллионов членов «воображаемого сообщества» 
существуют, прежде всего, на уровне массовых представлений, чувств и 
эмоций. собрать эти разрозненные голоса, обобщить различные мнения и 
выразить общую волю  – задача государства. 
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Национальная политика государства должна  помочь своим гражданам 
дать ответы на вопросы : «кто мы? откуда? куда  идем?», «Зачем?», 
объяснить исторический смысл его существования. Без грамотной 
политики не понять, что собрало воедино на нашей территории 80 
народов и этносов. во имя чего нужно беречь и сохранять это единство, 
и если потребуется, на какие жертвы идти? ответы на эти вопросы – 
опознавательные знаки государства. Без них оно не сможет существовать 
для себя и для окружающего мира. Зададимся себе вопросом: а есть ли 
сегодня у 6-миллионного кыргызстана уверенность в том, какие точно у 
него опознавательные знаки? какой смысл наше государство вкладывает 
в свое существование и как это существование оправдывает? даже в 
голосах тех, кому это положено знать, образу кыргызстана как молодого 
демократического государства, возникшего в результате распада ссср, там 
места не находится. 

очевидно, что в новых условиях невозможен возврат к ком-
мунистической идеологии, а строительство нового кыргызстана дол-
жно основываться на новых базисных идеях и принципах – демократии, 
гражданственности, патриотизме. те, кто предлагает сегодня отчаянные 
усилия для дискредитации демократической идеи, должны понимать, что 
в случае успеха они получат развал ныне существующего кыргызского 
государства. очевидно также, что выработка новых принципов 
национальной политики – не одноактное действие. она не может быть 
провозглашена указом или законом, для нее потребуется новая концепция 
государственной национальной политики. в силу разных причин она пока 
еще не родилась и не стала руководством к действию. концепция должна 
стать предметом споров и дискуссий в сообществе экспертов историков, 
философов и политологов. отдельные споры о новой национальной 
политике имеют место и сегодня. однако, они идут вне исторического 
контекста на уровне отдельных исследований. Нужна реальная концепция 
национальной политики, написанная по новым канонам и требованиям, а 
не конъюнктурное переписывание прежних идеологических установок.  
внедрение гражданского понимания нации – нелегкий процесс. очевидно, 
что потребуется время, чтобы эта идея овладела  умами всего общества. 
Без преодоления «культа крови» кыргызстан будет обречен на постоянную 
ситуацию догражданственности и деления на «своих» и «чужих». 
Формирование новой государственной национальной политики будет 
проходить в условиях общемирового кризиса национального государства, 
размываемого с двух сторон – глобализацией и этническим сепаратизмом. 
Под национальной политикой, все же, надо понимать систему идео-
логических взглядов, принципов, приоритетов, а также политических, уп-
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равленческих, социально-экономических решений и мер, конечной целью 
которых является формирование кыргызской гражданской политической 
нации. Нация – не биологическое понятие. она характеризуется не 
этнической или расовой принадлежностью и не измеряется чистотой 
крови. кыргызская нация – полиэтничное по составу образование, 
основными характеристиками которого являются территория кыргызской 
республики, кыргызское гражданство и лояльность к кыргызскому 
отечеству. Формирование кыргызской гражданской политической нации – 
первостепенный для государства политический проект. его осуществление 
– сложный, многоэтапный комплексный процесс. основополагающими 
направлениями для реализации данного проекта мы видим: 

• разработку и пропаганду кыргызской гражданской политической 
национальной идеологии (демократический гражданский национализм); 

• реформирование системы отношений центр-регионы, север-юг и 
оптимизацию региональной политики; 

• оптимизацию миграционных процессов, придание им управляемости 
и регулируемости; 

• ревизию существующих и разработку новых образовательных 
программ и стандартов с целью унификации и оптимизации национального 
образовательного и культурного пространства; 

• поиск новых принципов взаимоотношений и взаимодействия с 
соотечественниками, находящимися вне пределов кыргызстана; 

• разработку предложений по институциональному обеспечению 
реализации настоящих положений. 

сверхзадачей наших предложений может стать смена не наполненной 
реальным содержанием формулы «многонациональный народ кыргызста-
на» – на «единую кыргызскую гражданскую политическую нацию».

одной из важных сторон исследования динамики идентичности 
является анализ исторического самосознания кыргызстанцев. идентичность 
является историческим феноменом. характер идентичности подвержен 
изменениям, связанным с особенностями проживания (судьбой народа, 
человека, страны). в истории кыргызов существовало несколько периодов, 
когда их идентичность подвергалась серьезным испытаниям и даже ломке.  
характерным является ситуация потери и поиска идентичности. можно 
выделить 4 этапа смены идентичности: 
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1. древние кыргызы. 
2. Переселение на тянь-Шань, что было связано с потерей 

великодержавия и поиском новой идентичности.  
3. Переход под влияние и владычество россии. Запускаются новые 

основания для установления идентичности. существуют два этапа – 
досоветский и советский, которые имеют как общие, так и отличительные 
черты. Насаждавшаяся извне идентичность входила в противоречие и в то 
же время в чем-то совпадала с идентичностью кыргызов. 

4. Шанс на обретение новой идентичности выпал в связи с обретением 
кыргызстаном государственной независимости. 

история 27 лет может рассматриваться как идентификационная 
неудача. Попытка смены одной внешней системы влияния на другую.  даже 
официальное празднование 1-тысячелетия эпоса «манас», разработка 
национальной идеологии, основанной на семи заветах великого эпоса 
кыргызов, юбилейные торжества в связи с 2200-летием кыргызской 
государственности в области обработки исторического сознания населения 
не дали того результата, которое ожидали от них власти. Новые проводники 
истории оказались бессильны убедить общество в своей правоте. в 
кыргызстане не сформировалась ни новая, ни официальная концепция 
национальной истории. история осталась по существу прежней, советской. 
из учебников до сих пор не изъяты разделы об образовании киргизской сср, 
о вхождении кыргызов в состав россии, о великой отечественной войне, 
об успешном развитии национальной экономики, культуры и образовании 
в годы советских пятилеток и т.д. с крушением социализма кыргызская 
историческая наука не совсем освободилась от идеологического диктата: 
открылись не все архивы, не исчезли «закрытые» темы, исследователи все 
еще выполняют политические директивы и должны считаться с требования-
ми власти (восстание 1916 года). в историческом прошлом кыргызов 
остаются  немало белых пятен. короче говоря, история не пересмотрена и 
не переписана,  как это имеет место в украине или грузии, соседних рес-
публиках Центральной азии.  с помощью истории в кыргызстане власти 
не собирают титульную нацию и не поддерживают всячески исторические 
исследования. тем не менее, ни политики, ни население, ни историки 
страны не склонны считать советский период временем лишь угнетений и 
репрессий. взгляд страны больше устремлен не в прошлое, а в будущее. в 
кыргызстане сохранены и восстановлены все социалистические праздники 
– 7 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-го и 9 мая. улицы городов и сел все еще 
носят имена героев социалистической революции и социалистического 
труда. Перенесен с центральной площади ала-тоо в г. Бишкеке на старую 
площадь перед парламентом – Жогорку кенешем памятник вождю 
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октябрьской революции ленину. Памятник марксу и Энгельсу, как и 
прежде, стоит в центральном сквере столицы страны возле аллеи героев 
кыргызской республики напротив здания американского университета 
в Центральной азии (быв. дома Правительства киргизской сср в 1940–
1960 гг.). в кыргызстане экс-коммунистическим лидерам т.усубалиеву и 
и.масалиеву законом придан статус экс-президентов, а последнему даже 
присвоено звание героя кыргызской республики. в целом, все инновации 
в мироощущении кыргызстанцев постепенно и эволюционно вытесняют 
значимость этих явлений из исторической памяти или пока не оценивают 
их значимость с точки зрения исторического вклада. опыт исторического 
анализа показывает, что в параметрах идентичности есть две части: то, что 
остается неизменным, несмотря на время и события (это области, связанные 
с этнической, семейной, родовой идентичностью), и то, что подвержено в 
той или иной степени изменениям (это области, связанные с религиозной, 
деятельностной идентичностью, позиционированием в региональных и 
мировых отношениях) [2]. 

анализ восприятия населением исторического прошлого позволяет 
очертить общий для всех кыргызстанцев круг взглядов, позиций, 
ценностей, определяющий опорные точки их социально-исторического 
миропонимания. 

исторические события в %
• образование кыргызской республики 29,2
• вхождение в состав россии 22,3
• Затрудняюсь ответить 15,5
• образование киргизской сср 12,6
• создание на енисее кыргызской империи в IX веке 9,9
• вступление кыргызской республики в ооН 4,6
• Борьба кыргызов с тюркскими завоевателями (VI – VII 
вв.) 

2,7

• восстание (государственный переворот) 24 марта 2005 
года 

1,4

• восстание 1916 года 1,0
• другое 0,8
• Борьба с нашествием александра македонского 0,3
• разгром римской империи 0,3
• вов 0,1
• манас 0,1
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так, большинство наших сограждан, независимо от возраста, пола, 
образовательно-профессиональной и региональной принадлежности, 
национальности, типа поселения, вероисповедания, гордятся образованием 
кыргызской республики (29,2%), вхождением в состав россии (22,3%), 
образованием киргизской сср (12,6%), вступлением кыргызстана в ооН 
(4,6%). Это говорит об устойчивости постимперского и советского 
мировоззренческого среза массового сознания. данные таблицы также 
свидетельствует, что на фоне вышеуказанных результатов данные опроса 
по другим основаниям значительно уступают первым. так, на фоне 
образования кыргызской республики и присоединения к россии и созда-
ния киргизской сср, другие достижения отечественной истории 
воспринимаются населением достаточно бледно. если, по результатам 
опроса, значимость исторических явлений, имеющих наивысшие ранги, 
измеряется на уровне каждого 3-5 опрошенного, то оценки достижений в 
других областях значительно уступают. Например, чувство значимости за 
восстание кыргызов в 1916 году, которое постоянно будируют в кыргызста-
не политические партии и общественные движения патриотической и 
националистической направленности и вопреки насаждаемому ими 
общественному ажиотажу и PR, высказали только 1% опрошенных 
респондентов. Значение победы в великой отечественной войне 
подчеркнуло 0,1%, революции 1917 г. – только 3 респондента от общего 
количества опрошенных по стране. кроме того, не столько о роли и 
значении, сколько о разочаровании свидетельствуют оценки, которые 
вызывают у кыргызстанцев: восстание 24 марта 2005 г. (свержение 
президента акаева) – 1,4%, революция 1917 года, аксыйские события – 
всего по одному респонденту от общего числа из 1200 респондентов. из 
таблицы также видно, что, во-первых, дореволюционная история и 
аксыйские события (расстрел мирной демонстрации в 2002 г.), ставшие 
предвестником переворота 24 марта 2005 г. (сопровождавшегося 
мародерством и массовыми беспорядками), воспринимается массовым 
сознанием кыргызстанцев без восторга и пиетета. во-вторых, в настоящее 
время у населения кыргызстана практически никакой гордости не вызыва-
ют октябрьская революция 1917 г. и победа в великой отечественной 
войне, что в прежние времена были предметом особого восхищения всех 
советских людей. в отношении к этим событиям и процессам кыргызстан-
цы демонстрируют заметное единодушие. в-третьих, среди кыргызстанцев 
нет никакой исторической наркомании, какой-то зацикленности на древ-
них или средневековых ценностях, присущих другим возрождающимся 
народам. Это также свидетельствует, что процесс формирования 
исторического сознания кыргызстанцев продолжается, но идет иными, 
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более мягкими методами и средствами, нежели, например, у соседей по 
региону, где поголовно идет переписывание истории и приватизация 
скифской, гуннской, общетюркской и даже общеиранской истории. Это 
также значит, что в комплексе современных идейных установок, доктрин 
современного кыргызстана история, какие-то исторические реминисцен-
ции, определенные исторические факты или исторические фигуры не 
играют столь большой роли как у узбеков или казахов, где просто 
зациклились на средневековье и очень много говорят об этом периоде 
национальной истории. допустим, фигуры тамерлана в узбекистане или 
Чингиз-хана в казахстане пользуются небывалым авторитетом, как в 
советское время пользовались ленин и маркс. такая тяга к истории (мы не 
собираемся судить о ее продуктивности) в какой-то мере способствовала 
уйти от современности, забыть о советском наследии или, наоборот, 
вспомнить какие-то исторические и духовные ценности прошлого. На 
основе данных таблицы можно также предположить, что современный 
кыргызстан в регионе остался единственным островком, как в советские 
годы лабораторией национальной дружбы, чему в немалой степени 
способствовало проведение здесь мягкой национальной политики под 
девизом «кыргызстан – наш общий дом», политики двуязычия, 
национального многообразия и пропаганды идей евразийства. данные оп-
роса также свидетельствуют, что существенная часть опрошенных (около 
35% от общего объемы выборки) идентифицирует свою страну с россией и 
ссср (присоединение к россии, образование киргизской сср), 29,2% 
различают кыргызстан как отдельное и самостоятельное государство, а 
4,9% (вступление в ооН) рассматривают его как часть мирового сообщества. 
достаточно высок уровень респондентов, которые затруднились ответить 
на поставленные вопросы (15,5% от общего числа), и, следовательно, пока 
не идентифицируют свою страну ни с кем и ни с чем. Несмотря на 
выявленный консенсусный характер и устойчивость в массовом сознании 
социально-исторического мировосприятия, существует определенная 
поколенческая специфика в отношении к различным этапам национальной 
истории. особенно это касается отдельных сторон жизни в ссср и перехода 
от советского строя к рыночным отношениям. По ряду оценочных суждений, 
между старшим (от 50 и выше), средним (от 30 до 50) и младшим 
поколениями (от 18 до 30 лет) кыргызстанцев наблюдаются расхождения, 
иногда значительные. Наиболее ярко это проявляется к провозглашению 
кыргызской республики (от 17,6% до 21,3% от числа опрошенных старшей 
возрастной группы, от 30,9% до 33% в средней и младшей возрастной 
группе) как одному из приоритетных исторических событий, вызывающих 
повышенную значимость у кыргызстанцев. Это и неудивительно, так как 
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многим представителям старшего поколения, в отличие от современной 
молодежи, приходилось быть свидетелем жизнедеятельности ссср как 
великого государства, участвовать в его строительстве и переживать его 
распад. Представители старшего поколения немного больше, чем среднее 
поколение и молодежь, придают значение вступлению кыргызстана в 
состав россии (соответственно в средних величинах 28, 24 и 16 %), 
образованию киргизской сср (соответственно 14, 12 и 12 %), что в целом 
подтверждает, что история кыргызстана еще достаточно сильно находится 
под влиянием социалистических ценностей. вступление в ооН примерно 
одинаково оценивают представители среднего и молодого поколения (в 
среднем около 5–6% в каждой из возрастных групп), а представители свыше 
60 лет – 1,0%. Низкий рейтинг старшее поколение дает победе в великой 
отечественной войне (0,7%) и роли октябрьской революции (0,4%). 
молодежь абсолютно не интересуют восстание 1916 года и события 
октябрьской революции. 24 марта 2005 года, как знаменательное событие, 
отмечают от 1 до 2,5 % молодежи, 0,6 до 1,6% – представители среднего, и 
от 0,4 до 2,4% – старшего поколения. Эти данные свидетельствуют, что для 
всех возрастов без ограничений идет сближение исторических ценностей, 
связанных с новым временем и приобретением государственного 
суверенитета. обращает на себя внимание низкий рейтинг среди 
представителей старшего поколения таких социалистических брендов, 
каковыми являются октябрьская революция и великая отечественная 
война. из их общественного сознания они вытеснены символом «киргизская 
сср», который, помимо общей символики ссср, также несет на себе 
значительный национальный груз, связанный с обретением суверенной 
государственности. Это также свидетельствует, что старшее поколение уже 
не связывает напрямую многие советские символы с ссср и его дос-
тижениями. При этом собственно прокоммунистический аспект истории 
страны отделяется в массовом сознании от истории ссср как великой 
державы. кроме того, выявляются и межрегиональные различия в 
отношении к наиболее значительным событиям исторического прошлого. 
Например, жители севера кыргызстана наибольшее предпочтение отдают 
вхождению в состав россии – 26,3% от общего числа респондентов данной 
территориальной группы (против 16,9% на юге), образованию кыргызской 
республики – 22,8% (37,9%), образованию киргизской сср – 14,7% (9,8%), 
вступлению в ооН – 4,2% и 5,2% соответственно и т.п. Больший 
патриотический настрой и восприимчивость к новым процессам и 
современности со стороны жителей юга страны сквозит и в  других ответах: 
24 марта – 3,3%, аксыйской трагедии – 0,1% (на севере на эти вопросы 
никто не ответил). Здесь трудно сказать, какой регион склонен 
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придерживаться более традиционных взглядов, чье мировосприятие и 
ценностные системы отличаются бoльшей устойчивостью. тем не менее, 
можно сказать, что регион юга страны подвергается все большей 
модернизации сознания и больше стал открытым к переменам и будущему, 
чем к застойной стабильности и преемственности. Приверженность к 
определенному типу ментальности не может не отражаться на восприятии 
тех или иных событий и явлений отечественной истории. север 
кыргызстана, по результатам опроса, выступает более традиционным и 
является своего рода гарантом исторической памяти эпохи «великого 
ссср» с ее действительно заметными и уникальными по своей значимости 
достижениями. в то время, южный регион демонстрирует более 
выраженную поддержку не менее важным с точки зрения исторического 
вклада переменам в стране – провозглашения независимости, вхождения 
кыргызстана в мировое пространство, демократическому пути развития. 
особо отметим, что подобные расхождения межрегионального историчес-
кого мировосприятия не ведут к ценностному расколу общества, а скорее, 
уравновешивают позиции различных групп населения кыргызстана. в 
целом же, отношение к жизни в ссср, к советскому периоду отечественной 
истории смещено у наших сограждан, скорее, к положительному, чем к 
отрицательному полюсу.  «советская парадигма» не только не разрушилась, 
но  и практически не поддается вытеснению из массового сознания 
примерно третьей части всего населения страны. и как ни парадоксально, 
но в оценках приведенных суждений наблюдается ярко выраженный 
возрастной консенсус (скорее всего потому, что старшая возрастная группа 
населения с течением времени становится все менее радикальной). кроме 
того,  перестройка и гласность в кыргызстане сосредоточили 
беспрецедентное общественное внимание на прояснении т.н. «белых 
пятен» отечественной истории, и этот процесс сопровождался чередой 
шокирующих разоблачений, исторических расследований и переоценкой 
многих советских  ценностей. основным объектом социально-политичес-
кой критики и человеческого возмущения является эпоха и.в. сталина, 
представленная в массовом сознании как эпоха геноцида, политических 
репрессий и подавления основных гражданских прав и свобод личности. с 
другой стороны, кыргызстанцы до сих пор продолжают помнить и по 
достоинству оценивать, что именно в этот исторический период ссср 
стремительно экономически развивался, сумел одержать победу  в великой 
отечественной войне, восстановить практически разрушенную страну и 
завоевать весомый авторитет в мире. Поэтому на сегодняшний день в 
кыргызстане сложилось хотя и противоречивое, но в целом устойчивое и 
достаточно консенсусное отношение к советской эпохе. Это время ас-
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социируется у подавляющего большинства кыргызстанцев с репрессиями, 
несвободой и страхом – с одной стороны, и временем порядка, патриотизма, 
авторитета и гордости за свою страну – с другой. таким образом, примерно 
третья часть населения страны сохраняет уверенность в том, что история 
кыргызстана и ссср неразделимы и это не только история 70-летнего 
кошмара, в чем пытались убедить страну младодемократы конца 80-х – 
начала 90-х годов. Период тотального отрицания советского прошлого 
сменился более взвешенным и рациональным подходом в оценках 
исторической реальности. тем не менее, не следует отрицать того факта, 
что в массовом сознании сохраняется своеобразное возрастное 
«триединство» кыргызского общества, связанное с эволюцией идейно-
политических мнений и оценок от самых молодых к среднему и старшему 
поколениям. в большинстве случаев подобные оценки имеют вид монотонно 
возрастающих (или убывающих) кривых, где крайние возрастные когорты 
зачастую высказывают заметно различающиеся мнения, в то время как 
люди средних возрастов демонстрируют более сбалансированные точки 
зрения, в большинстве случаев близкие к усредненным показателям по 
всему массиву опрошенных. тем самым, средние возрастные группы 
населения кыргызстана продолжают уравновешивать крайности в 
мировосприятии, выполняя функцию переходного звена. следует 
учитывать, что молодое поколение кыргызстанцев, высказывая мнения по 
идеологическим вопросам, в силу своего возраста не может опираться на 
собственный жизненный опыт, в то время как для многих представителей 
старшего поколения советский период с его реальностью и мифами – 
лучшая пора жизни, связанная с молодостью, становлением, развитием. 
именно поэтому можно предполагать, что позиции крайних возрастных 
когорт по отношению к киргизской сср, октябрьскому перевороту 1917 г., 
великой отечественной войне, новейшим политическим событиям не 
всегда могут быть до конца объективными, т.к в их формировании 
задействован ряд других факторов. а значит и расхождения в оценках – не 
столько символ раскола поколений, сколько проявление различий в самих 
объективных условиях социализации разных поколений кыргызстанцев. 
выражая свое отношение к различным периодам отечественной истории, 
население кыргызстана определенно симпатизирует советской эпохе 
(причем, чем старше респонденты, тем это выглядит определеннее). 
именно с этим периодом кыргызстанцы ассоциируют социальную 
защищенность, которой так не хватает в современной жизни. Подобная за-
щищенность давала советским гражданам ощущение жизнерадостности, 
доверия, гордости за свою страну. Надо сказать, что восприятие различных 
периодов истории кыргызстана во многом связано с событиями 90-х годов. 
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именно с началом перехода к рынку начинает меняться историческое 
мировосприятие наших граждан (прежде всего, это касается истории хх 
века). возникла и в определенной степени стала поддерживаться на 
государственном уровне определенная волна ностальгии и интереса к 
дореволюционной истории. однако особого успеха прошлое, по данным 
настоящего социологического опроса, у населения так и не получило. 
Большинство положительных ассоциативных позиций, связанных с 
россией, медленно, но верно утрачивают свою популярность. вместе с тем, 
молодое поколение в настоящее время все-таки более позитивно 
воспринимает объединение с россией [3]. 

таким образом данные социологического опроса 2006 г. в 
кыргызстане и их анализ, за неимением других опросов за более поздний 
период, говорят о том, что историческое сознание кыргызстанцев в 
годы независимости существенно поколебалось. культурная жизнь на 
наших глазах рассыпалась на множество мелких кусочков, и эти кусочки 
оказались живыми. они начали множиться и расползаются в стороны, еще 
не обретя устойчивых значений. расчлененность этого пространства на 
множество непересекающихся частей – серьезная проблема современной 
жизни кыргызстана и кыргызстанцев. она влечет за собой и расчленение 
личности на несколько ипостасей. сфокусировать все эти отдельные 
индивидуумы в одном человеке становится сложно. Это признак не 
«упрощения» человеческого сознания, культуры, а более сложных и 
глубинных сдвигов и процессов. По мере роста дерева разветвляется ее 
корневая система. На наших глазах возникает новое сознание, новая 
культура и цивилизация, которая пока не знает, на что опираться, имея 
под собой мощный культурный багаж, оставленный историей, народными 
традициями и обычаями, русским и советским наследием. мы видим, как 
каждое поколение творит для себя прошлое заново. Переосмысливает 
прошлое и известное, осваивает новое. Большинство людей идут по этому 
неизведанному материку с завязанными глазами и видят перед собой то, 
что описывают ученые, политики, журналисты. Но это произошло не в 
результате каких-то целенаправленных политических действий власти, 
чтобы переориентировать население на прошлое, как это имеет место в 
ряде постсоветских стран. и даже не в результате пропаганды исторической 
мифологии и даже без чьих-то злонамеренных козней, которые хотели 
бы представить историю нашей страны как огромный чемодан, набитый 
компроматом и никчемными карикатурами.
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Национальное самосознание выступает в качестве сущностного приз-
нака национальной общности. Этот признак есть сложное структурное 
образование, которое может быть рассмотрено в двух существенно 
различных аспектах, соответствующих двухуровневому характеру 
национального самосознания – уровню личностному и уровню общности.

Национальное самосознание на уровне индивидуума, национальная 
идентичность личности, субъективно воспринимается как внесоциальная 
реальность. Это фактически означает, что на личностном уровне 
национальная идентификация осуществляется по признаку «крови».

Национальная идентичность - это категория, которая отражает 
осознание человеком собственной принадлежности к определённой 
национальной общности, пронизывающее всё его индивидуальное и 
общественное бытие.

в литературе  обсуждается модель «множественной идентичности», 
которая в условиях глобализации является одной из самых рас-
пространённых  идентификационных моделей  и  связанной с желанием 
установить равновесие между индивидуальной свободой и потребностью 
в человеческой солидарности. Человеку как социальному  виду  
присуще идентифицировать себя с той средой, в которой он существует, 
осознавать свою причастность к той  или иной  национальной, сословной, 
производственной и т.п. социальной общности. среди всех прочих типов 
идентификации национальная выступает наиболее глубинной, исторически 
закономерной иустойчивой. Поэтому, вопросы, связанные с национальной 
идентификацией, её ролью, местом и значениемкак для национального 
прогресса, так и  в межнациональных отношениях в условиях глобализации  
ещё более актуализируются.

следует подчеркнуть, что национальная идентификация личности 
является одним из компонентов личностного национального самосознания.
Национальное самосознание -это  представление о типических чертах 
своей общности, ее свойствах как целого, представление о родной земле, 
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государственной общности, отношение к культурным ценностям нации.
глобализация экономики, быстрое развитие коммуникаций, 

урбанизация и интеграционные процессы делают любую эскалацию не-
терпимости потенциально опасной для всего мира. осознание этой угрозы 
политиками и всемирной общественностью сделало одной из важных це-
лей развития мирового сообщества достижение всеобщей толерантности. 
декларируя ее принципы, различные правовые и культурные организации 
демонстрируют обозначившийся кризис терпимости в современном 
обществе. ооН по инициативе ЮНеско объявила 1995 год (год 50-летия 
обеих организаций) международным годом толерантности [2, C.114-
115]. в рамках международного года были отмечены неординарные 
инициативы людей, пожелавших выразить свою приверженность прин-
ципу толерантности и принятьучастие в кампании по повышению уровня 
общественного сознания. Шесть крупнейших художников планеты 
разработали 6 флагов – символов толерантности.  Посол доброй воли, Жан 
мишель Жар, собрал в Париже 1,5 миллиона человек на свой концерт в 
поддержку толерантности, который также транслировался по телевидению 
на многомиллионную аудиторию. На протяжении ряда лет вопросы 
терпимости, разнообразия культур, различия между людьми стали предметом 
обсуждения более чем а региональных и международных конференциях. 
итог года – принятие декларации принципов толерантности. в 2001 году 
началось, объявленное ЮНеско, международное десятилетие культуры 
мира и ненасилия.

Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в 
законных актах и провозглашены в международных декларациях. Базовый 
документ всеобщая декларация прав человека, а также международный 
пакт о гражданских и политических правах; международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах. в рамках совета европы 
действует европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Недопущение расизма и расовой дискриминация закреплены, 
прежде всего, в международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (21 декабря 1965 г); конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него; декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам.

Проблема толерантности сегодня актуальна во всем мире и является 
предметом обсуждения международных организаций. так, значительные 
по формированию толерантности предпринимает ЮНеско. в Париже 
в его штаб квартире в 1993 г. состоялось образование поздравления 
по толерантности. Через два года 16 ноября 1995 г генеральная 
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конференция ЮНеско утвердила “Declarationofprinciplesontolerance”.ее 
подписали 185 государств, в том числе и узбекистан. декларация была 
призвана противодействовать общему всплеску насилия, отчуждения и 
дискриминации в отношении национальных, этнических, религиозных и 
языковых групп. Этот документ можно считать идейно-методологической 
основой профилактики, нейтрализации и преодоления экстремистско-
террористического фактора на национальном и международном уровнях. 
с момента принятия декларации 16 ноября стало ежегодно отмечаться 
как международный день толерантности, в рамках которого проводятся 
мероприятия, направленные на распространение во всем мире идей 
терпимости и взаимопонимания, а 1995 год был объявлен международным 
годом толерантности!

к настоящему времени узбекистаном ратифицировано более 60 
международно-правовых актов гуманитарного характера. среди них 
всеобщая декларации прав человека (1948 г.), международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966.), международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (1966.), декларация о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений (1981 г.) и которых нормы, касающиеся свободы граждан 
исповедовать религию, а также прав религиозных организаций, изложены 
наиболее подробно. узбекистан, ратифицировавший эти международно-
правовые акции, принял на себя обязательства по их неукоснительному 
соблюдению [2, C.15-17].

в современном мире наметился рост экстремистских тенденций, ак-
тивных попыток по использованию религии и ее организаций для служения 
воинствующему национализму, шовинизму, политизации религиозной 
жизни. На этом фоне толерантность вовсе не означает вседозволенность 
и безразличие. в настоящее время очень сложно соблюсти баланс между 
принципами демократии и правами человека, свободы совести и религии, 
с одной стороны, и сохранением национальной культуры, этнической и 
религиозной идентичности – с  другой.

На наш взгляд, принцип отделения церкви от государства 
гораздо более эффективен в достижении толерантности, особенно в 
поликонфессиональном обществе. 

изучение международного опыта в области укрепления толерантности 
в поликонфессиональном обществе и возможности его использования в 
нашей стране убедительно показывают, что необходимо исключить любые 
формы государственного вмешательства в вопросы веры, церковной 
структуры и канонического права. если же осуществление религиозной 
свободы одних граждан наносит ущерб правам и свободам других, 
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интересам обществе, то следует применять действующие нормы уголовного 
или административного права. Необходимо всемерно развивать диалог как 
между государством и религиозными организациями, так и межрелигиозный 
диалог; поддерживать деятельность неправительственных организаций 
для усиления взаимопонимания между религиозными группами и защиты 
религиозного культурного наследия.

в то же время внимание к обеспечению в обществе религиозного 
плюрализма никоим образом не должно умалять права неверующих и 
атеистов. и в этом отношении особую роль приобретает соблюдение 
принципа отделения церкви от государства. однако отделение не означает 
отказ от соучастия государства и религиозных организаций в решении 
общезначимых проблем, прежде всего в социальной и духовной сферах.
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ИЗ ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКСКИХ 
И КАЗАХСКИХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ                                                                                             
(на примере научно-исследовательских институтов Ядерной физики 

республик)

с обретением независимости  республика стала уделять большое 
внимание развитию научного потенциала страны, направленного на под-
держание тесных контактов с ведущими учеными и научными центрами 
мира. особое внимание со стороны правительства узбекистана, уделялось 
совместным разработкам актуальных научно-технических проектов на 
основе тесных контактов с учеными и научными центрами зарубежных 
стран.    Причем, важно заметить, что тесные научно-технические контакты 
нашли свое логическое продолжение в условиях независимости между 
республикой узбекистан и соседними странами Центральноазиатского 
региона, а именно с республикой казахстан. 

Наблюдая за ходом развития взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами Центральноазиатского региона как в политической,  
так социально-экономической и научно-технической областях, можно 
прийти к выводу, что наиболее яркое их проявление можно увидеть 
между республиками узбекистан и казахстан. об этом свидетельствует 
накопившийся опыт совместных исследований между учеными и научными 
центрами  узбекистана и  казахстана  в области естественных наук.     

так, например, институт ядерной физики аН руз представляет собой 
– крупнейший в  Центральной азии научно-исследовательский центр, где 
на мировом уровне  проводились и по сей день ведутся широкомасштабные  
фундаментальные и прикладные исследования. высокий научный потенци-
ал данного института позволил ему стать  участником многих  крупных 
международных прог рамм. Благодаря всему этому, коллектив института 
выпускал в первые годы независимости  и продолжает  реализовывать  
высокотехнологическую продукцию, создает новые технологии, 
разрабатывает и внедряет наукоемкое оборудование в различных областях 
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народного хозяйства республики.[1,Народное слово.,1996.,30 окт.]   
На основе имеющегося научно-интеллектуального потенциала, 

институт ядерной физики аН руз поддерживает прочные контакты со 
многими известными научными центрами мира. тесные связи ведутся 
также и с соседней республикой по Центральной азии – казахстаном. 
они берут свое начало с  70-х годов хх века, когда между учеными и 
научными центрами центральноазиатских  республик стал складываться 
обмен научной  информацией в области ядерной физики.  Этому во многом 
способствовало то, что  направления научных  работ оказались  схожими  
по содержанию  и экспериментальная база их институтов была достаточна 
близка друг к другу. 

однако  в условиях независимости, сотрудничество между научными 
центрами  республик в области ядерной физики  обрело новое качество. в 
частности, уже с первых лет обретения независимости стал  происходить 
широкий обмен представителями научных центров для закладки фундамен-
та под будущие проекты совместных работ. в связи с этим, уже в начале 
90-х годов были заключены первые договора о научном сотрудничестве с 
институтом ядерной физики  Национального ядерного центра  республики 
казахстан. среди них, своей важностью выделяется договор о научно-
техническом сотрудничестве между институтом ядерной физики аН руз и 
институтом ядерной физики  Национального ядерного центра  республики 
казахстан, подписанный 17 апреля 1990 году и рассчитанный на 5 лет. 
[2,с.17] Этот договор открыл широкие возможности для проведения 
совместных научных изысканий в области ядерной физики не только 
ученым узбекистана и казахстана, но также ученым и других иностранных 
государств.

Первые совместные работы по этому договору  были проведены в 
1992 году  по теме: «Экспериментальное исследование взаимодействия 
тяжелых ионов при промежуточных и высоких энергиях». ответственным 
исполнителем работ по данному проекту  явился  институт ядерной физики 
академии Наук республики узбекистан (ияФ аН руз.), лаборатория 
релятивистской ядерной физики им. у.г.гулямова, где и были проведены 
основные  работы. в разработке данной темы проекта в качестве 
соисполнителей выступили иФвЭ аН республики казахстан, ФиаН 
россии, иФ аН армении, оияи (объединенный институт ядерных 
исследований, куда входит  казахстан) ри  им. в.г. хлопина.[2,с.17]

в том же, 1992 году  учеными узбекистана и казахстана была начата 
разработка и другого проекта. она проводилась по теме: «Применение 
ЭПр для изучения парамагнитных центров в кремнии, легированном 
глубоко уровневыми примесями». ответственность за разработку 
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данного проекта взял на себя  ияФ аН руз., которая проводилась на 
базе лаборатории радиационной физики полупроводников. исполнение 
этого проекта осуществлялась при тесном содействии группы ученых 
релакционной спектроскопии Фти (ияФ) аН  республики казахстан. 
[2,с.17]  совместные работы, проведенные над исследованием указанной 
темы,  свидетельствуют о большой заинтересованности в его результатах 
как узбекских, так и казахстанских коллег.  

согласно  вышеуказанному договору о научно-техническом 
сотрудничестве  от  17 апреля 1990 года, сроком на 5 лет,  в 1993 году, была 
начата разработка новой темы. она коснулась следующего  направления: 
«исследования возбужденных состояний атомных ядер при  неупругом 
рассеянии быстрых нейтронов атомного реактора». При этом страной-
организатором по разработке данной темы выступил институт ядерной 
физики академии Наук республики казахстан. в проведении научно-
исследовательских работ по этой теме большой вклад внесли ученые 
института ядерной физики академии Наук республики узбекистан.
[3,с.5]

в частности, в разработке темы «исследование возбужденных 
состояний атомных ядер при  неупругом рассеянии быстрых нейтронов 
атомного реактора», принимали участие ведущие ученые нескольких 
лабораторий ияФ аН руз.  к примеру, лаборатория ядерной спектроскопии, 
возглавляемая д. ф-м. н. р.Б. Бегжаноновым и лаборатория релятивистской 
ядерной физики под руководством д. ф-м н. Б.с. Юлдашева. важно заметить 
то, что по результатам совместных работ  учеными двух республик были 
сделаны важные научные  выводы, а именно: исследована заселяемость 
уровней и определенны времена жизни ядер  в реакции.[3,с.5]

также, при тесном сотрудничестве ученых узбекистана и казахстана, 
были проведены совместные эксперименты на тему: «исследования 
парамагнитных центров в  кремнии, легированном  примесями переходных 
элементов». инициатором проведения этих работ выступил Физико-тех-
нический институт Национальной академии наук казахстан (г. алматы). 
со стороны узбекистана в осуществлении данного эксперимента приняла 
участие лаборатория радиационной физики полупроводников, возглав-
ляемая членом-корреспондентом аН руз. м.с. Юнусовым с ияФ аН руз. 
[3,с.6]

в ходе проведения экспериментальных работ состоялся широкий 
обмен мнениями и достижениями в области научных знаний. а главным 
результатом совместного исследования над темой эксперимента, стало 
получение  структуры примесных дефектных центров в полупроводниках.
[3,с.6]
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Положительные результаты совместных исследований ученых 
узбекистана и казахстана в области ядерной физики, заложили основу 
для продолжения работ и над другими актуальными темами данного 
направления. в связи с этим, между научными центрами узбекистана 
и казахстана в 1992 году было заключено соглашение о продолжении 
совместных исследовательских работ на период с 1992 по 1997 год. [4,с.4]   

 На основе взаимной заинтересованности в совместных исследованиях 
и достигнутых соглашений на предстоящую перспективу в 1994 году была 
проведена совместная работа ученых узбекистана и казахстана над темой: 
«исследования   неупругих соударений релятивистских ядер-снарядов 
(о-р6) с фотоэмульсией». Научные эксперименты над данной темой 
проводились при тесном сотрудничестве ученых нескольких государств. в 
частности, организатором разработки данного проекта были -  Швейцария, 
россия и казахстан. а в практической разработке этого проекта приняли 
участие  ученые лаборатории релятивистской ядерной физики им. 
у.г.гулямова ияФ аН руз. [4,с.10]

Неменьший интерес привлек внимание ученых двух стран 
тема: «исследования кваркадронной структуры ядерной материи во 
взаимодействии релятивистских ядер — поиск и изучение свойств 
экзотических явлений в релятивной ядерной физике». работа над данным 
проектом была начата в 1995 году, в ней приняли участие не только ученые 
ядерных институтов узбекистана и казахстана, но и представители научного 
мира в области ядерной физики россии.[4,с.7]

исходя из высокой заинтересованности сторон в продолжении 
совместных научных разработок в области естественных наук и, в частности, 
ядерной физики, с учетом положительных результатов исследовательских 
работ, виделось  необходимым дальнейшее развитие таких контактов. в 
связи с этим, 24 декабря 1998 года был подписан новый договор  о научно-
техническом сотрудничестве между республикой узбекистан и республикой 
казахстан.[5,с.10]

следует отметить, что согласно данному договору, между академиями 
наук двух стран было достигнуто соглашение  о создании в 1998-1999 
гг. объединенными усилиями института ядерной физики аН руз. и с 
коллегами из казахстана,   экспериментальной установки для исследования 
ядерных реакций на пучке циклотрона у-150м. Причем,  данная установка 
была разработана узбекской стороной еще в 80-х годах профессором 
у.г.гулямовым. По его разработке и чертежам была воссоздана подобная 
установка для казахских коллег. [5,с.10]  На этой установке стало возможным 
получение  информации  о дифференциальных сечениях ядерных реакций, 
особенность которой заключается в том, что с ее помощью можно проводить 
измерения под очень малыми углами. 
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информация, получаемая от этих экспериментов,  крайне важна для 
теоретических представлений о структуре легких ядер в ядерной физике. 
Но, кроме того, результаты этих экспериментов используются в решении 
проблем ядерной астрофизики (например, позволяет  рассчитывать  
энерговыделение звезд, процессы  происходящие на первой стадии  
вселенной, нуклеосинтез).

кроме того, учеными ядерщиками узбекистана и казахстана,  
совместно с европейским Центром ядерных исследований (CERN) 
в 2000 году были проведены исследования характеристик  прототипа  
PRESHOWER—системы Endcap—калориметра.  изучены эффективности 
зарядосбора  в кремниевых детекторах. определены оптимальные значения 
величин напряжений смещения детекторов, оптимальные отношения 
сигнал (шум в различных вариантах электроники считывания и условиях 
жесткости облучения). [6,с.66]

институт ядерной физики республики узбекистан и в последующие 
годы продолжал и продолжает поддерживать тесные контакты с коллегами 
из казахстана. в частности, в 2001 году при тесном сотрудничестве с 
учеными института ядерной физики казахстана были продолжены работы 
по подготовке камеры реакций на ионопроводе циклотрона. совместные 
исследования велись в рамках упругих и неупругих дифракционных 
взаимодействий адронов и легких ядер при средних и высоких энергиях.
[7,с.34]

кроме того, между двумя научными центрами была начата работа над 
проектом: «Проведение экспериментальных и теоретических исследований 
по теоретической, экспериментальной и прикладной ядерной физике». ор-
га низацию и проведение эксперимента взял на себя ияФ аН руз. и лабора-
тория ядерных реакций ияФ НяЦ республики казахстан. данный проект 
был рассчитан на 1999-2004г., с дальнейшим его продлением до 2007 года. 
[7,с.34]    

в ходе выполнения работ по данному проекту, в 2000г. два сотрудника  
ияФ На руз. провели измерения  на изохронном циклотроне Национально-
го ядерного центра республики казахстан в г. алматы. результаты  измерений 
были доложены, обсуждены и проанализированы на международной  
конференции по ядерным исследованиям  проходившей в городе измир 
(турция),  в октябре 2000 года. [7,с.36] 

Надо сказать, что в деле укрепления и расширения взаимовыгодного 
сотрудничества в области исследований актуальных направлений 
современной науки и техники, особое место занимает проведение 
международных конференций, симпозиумов и семинаров. в ходе таких 
мероприятий происходит широкий обмен достижениями науч ных знаний 
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в различных областях исследований между учеными разных стран. в то же 
время, оно способствует установлению и развитию новых нитей научных 
контактов между учеными и научными центрами мира.  

Проведение таких мероприятий характерны и для области ядерной фи-
зи ки. в частности, по соглашению между институтами ядерного профиля 
узбекистана, казахстана, кыргызстана, азербайджана и турции, начиная 
с 2000 года, стали регулярными проведение евразийской конференции по 
ядерной науке и ее приложениям.  При этом турецкое агентство по атом ной 
энергии стало инициатором проведения этой конференции. конфе ренция 
стала традиционной и проводится каждые 2 года. Первая конфе ренция 
была организована и проведена в г. измир (турция) в 2000 году; вторая 
проходила в г. алматы (казахстан) в 2002 году. третья по счету кон фе ренция 
была проведена в г. ташкенте (узбекистан) в 2004 г. ответс твенными за 
проведение данной конференции являются институт ядерной физики 
аН руз. и турецкое агентство по атомной Энергии, таек. а в качестве 
соорганизаторов этого мероприятия, выступают азербайджан, казахстан 
и кыргызстан. в работах проведенных конференций приняли участие не 
только ученые стран азербайджана, казахстана, кыргызстана, узбекистана 
и турции, но также в ней активное участие проявили ученые из  стран 
европы, сШа и россии. [7,с.36] На конференции обсуждались вопросы  
по таким направлениям, как: атомная энергия: современные проблемы и 
перспективы; региональные проблемы ядерного  нераспространения и 
безопасности; прикладные аспекты ядерной физики.

в целом, как показывают результаты проведенных конференций, 
они призваны  способствовать дальнейшему налаживанию и расширению 
контактов ученых из разных стран и консолидации их усилий для решения 
актуальных научных и практических задач в области фундаментальной и 
прикладной ядерной физики.

итак, конференции, проведенные в области ядерной физики, 
свидетельствуют о том, что с одной стороны они оказывают благоприятное 
воздействие на научную мысль нашей республики для расширения 
международных научно-технических связей с  учеными зарубежных стран.  
а с другой, способствуют налаживанию широкого обмена опытом по 
практическому применению и внедрению научных достижений последних 
лет в практической деятельности института ядерной физики аН руз.

совместные разработки между учеными и научными центрами 
узбекистана и стран Центральноазиатского региона ведутся также и в 
других областях научных знаний, результаты которых находят широкое 
практическое применение в народном хозяйстве и в строительных 
объектах.



144

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

Список дитературы

1. восхождение вглубь материи. Народное слово. 1996. 30 октября.
2. текущий архив института ядерной физики республики узбекистан 

(далее та ияФ руз.) отчет о научной и научно-организационной 
деятельности ияФ за 1992 г. с. 17. 

3. та ияФ руз. отчет о научной и научно-организационной 
деятельности  ияФ за 1993 г. с.5.

4. та ияФ руз. отчет о научной и научно-организационной 
деятельности ияФ за 1995г. с. 4.

5. та ияФ руз. отчет о научной и научно-организационной 
деятельности ияФ за 1998 г.с. 10.  

6. та ияФ руз. отчет о научной и научно-организационной 
деятельности ияФ за 2000 г. с. 66.

7. та ияФ руз. отчет о научной и научно-организационной 
деятельности ияФ за 2001 г. с. 34.



145

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

                                                                                                удк94(575.1)
                                                                             UTC 94 (575.1)

koMilov o.k.,
Doctor of Sciences (DSc) in History, 

Assistant-professor of Andizhan 
State University, Uzbekistan

IRRIGATION ISSUES OF UZBEKISTAN IN THE HISTORICAL 
SCIENCE

abstract: This work is devoted reclamation of virgin land and increase of 
cotton monopoly in Uzbekistan as well as, organization of districts and state 
farms in these areas specialized to cotton - growing on the principles of cotton 
monopoly policy of the Soviet government and increase of provision of cotton 
to the “Centre” and its negative results are elucidated with the help of main 
historical and archive sources.

key words: Uzbekistan, irrigation, reclamation, virgin lands, cotton 
monopoly.   

As we know, in the period of the Soviet authority, it was aimed to build a 
colonial and tyrant society in Uzbekistan. First of all, the administrators paid 
attention to the development of agriculture in the Republic. Because, Uzbekistan 
being within the former Union specialized to grow cotton, became the source of 
raw material and 3/2 of the cotton was carried to the center in carrying out it, 
water and irrigation were important. According to the colonial character of the 
agrarian policy of the Soviet authority, irrigation and land-reclamation of the 
Republic developed intensively.

The main purpose of the Soviet Government was to enlarge cotton fields 
and to increase cotton harvest by developing these fields. A special attention was 
paid by the tyrant authority to the irrigation construction in the republic, and 
division of financial means for it also increased year by year. A lot of irrigation 
structures were constructed to irrigate sowing fields and huge areas. So, the 
Soviet government reclaimed a vast area of virgin lands aiming to develop cotton 
growing in Uzbekistan. This quickened cotton growing branch and at the same 
time it increased cotton monopoly. This policy caused many bad conditions. The 
initiative of reclamation of Karshi deserts by the Soviet began in 1960. That is 
why many families were transferred there in order to complete the reclamation 
consistently. The First President of the Republic of Uzbekistan, I.A.Karimov 
described this process as following: “During the whole period of organizational 
transfer of people to the Karshi deserts, only 600 families moved in there. And 
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nowadays 40 of them settled down there…” [1, p. 35]. Lots of families had to 
leave the there. Because living condition was hard. Transfer policy of the Soviet 
caused serious problems in lifestyle of the local people. But the government 
put forward the goal of reclaiming virgin land in the area. Especially, total area 
which was to be reclaimed and irrigated in Karshi deserts included 1 million 
306 thousand hectares. And 435 thousand hectares of it was in higher zone, 871 
hectares in lower zone. 

Soviet government created a lot of kind decrees. It depends on the cotton 
monopoly. For example, CPCC of Uzbekistan and the Ministers’ Council of 
Uzbekistan SSR determined the following in decree №76 on February, 1961 “on 
reclaiming measures of the new lands on the basin of Surkhandarya under the 
base of Surkhan water reservoir concerning irrigation and farming”[2, p.289-
290]:

1. “The chief plan of agricultural reclaiming and irrigating the new lands 
of Surkhandarya province in Uzbekistan SSR under the base of the Southern 
Surkhan water reservoir” worked out by “Sredashydrovodhlopok” institution 
was approved and 356 million roubles of capital means were separated to carry 
out it. 

2.The plan of preparation 86,3 thousand hectares of the new lands under 
the Southern Surkhan water reservoir in Surkhandarya province in the 7-year 
period was approved. The plan was carried out for 0,5 thousand hectares in 1959, 
3,3 thousand hectares in 1961, 11,1 thousand hectares in 1962, 20,6 thousand 
hectares in 1963, 25 thousand hectares in 1964, 25,8 thousand hectares in 1965.

Basing on the decree №718 “on the measures of enlarging irrigation 
areas and improving irrigation system techniques in Samarkand, Bukhara and 
Kashkadarya provinces, increasing provision of irrigation areas with water” 
by the CP CC of Uzbekistan and the Ministers’ Council of Uzbekistan SSR on 
December 21, 1964, the Irrigation Ministry of Uzbekistan SSR proclaimed order 
№3 on January 6, 1965.

According to it, the Ministry of production and preparation of agricultural 
products of Uzbekistan SSR, the Ministry of Irrigation of Uzbekistan SSR 
accepted the proposal of the executive committees of Samarkand, Bukhara and 
Kashkadarya provinces on the reclamation of 94 thousand hectares of virgin and 
new lands in 1965-1970, as well as, it was arranged to enlarge Kattakurgan water 
reservoir for 27 thousand hectares as the construction of the Amu-Karakul canal 
in 15 thousand hectares and the Amu-Bukhara canal in 24 thousand hectares and 
the construction of the Chimkurgan, Pachkamar and Kalkamin water reservoir in 
28 thousand hectares-in the suggested provinces[3, p.141]. “Sredashydrovodhoz” 
institution was responsible for the formation of the project on reclaiming the lands 
of mid Kashkadarya by December 1, 1965, for the construction of the canals 
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with pumping stations on both banks from the Chimkurgan water reservoir, for 
generalizing working drafts of general work capacity in 1966.

According to the above mentioned decree №718 “on the measures of 
enlarging irrigation areas and improving irrigation system techniques in 
Samarkand, Bukhara and Kashkadarya provinces, increasing provision of 
irrigation areas with water” by the CPCC of Uzbekistan and the Ministers’ 
Council of Uzbekistan SSR the Ministry of production and preparation of 
agricultural products of Uzbekistan SSR worked out order №72 on February 6, 
1965 [4, p.60].

The Ministry of production and preparation of agricultural products of 
Uzbekistan SSR worked out order № 98 on February 19, 1965 in accordance 
with the decree №93 on February 9, 1965 “on increase measures of providing 
irrigating areas of Uzbekistan SSR in 1965 with water” by the Ministers’ Council 
of Uzbekistan SSR. As the Ministers’ Council of Uzbekistan SSR noted, it was 
expected that water spending was in rather low norm during the vegetation 
period in 1965.

In total 513,1 thousand hectares of irrigating land was reclaimed in 
Uzbekistan during the 9th 5-year time period (1971-1975). Particularly, the 
farms organized in the territory of the new reclaimed areas were specialized 
to cotton growing. In 1975 5013,3 thousand tons of cotton was gathered and 
exported to the threshing-floor of the Union. The personnel with secondary-
special education also have a particular importance in irrigation development in 
Uzbekistan. Upbringing the personnel with secondary-special education carried 
out by 6 irrigation and drainage technical schools within the irrigation Ministry 
system. For instance, there functioned irrigation and drainage schools in Tashkent, 
Samarkand, Andizhan, Urganch, Surkhandarya and Nukus. 8496 specialist 
personnel were prepared in these institutions within IX five-year terms in the 
fields of irrigation and drainage, hydro technical construction, mechanization 
of irrigation and drainage work and auto construction exploitation in irrigation 
system. There was brought up 1349 young personnel with secondary-special 
technical education in 1971, and 1558 in 1972, 1981 in 1973, 1790 in 1974, and 
1818 in 1975.

The reclamation of the Karshi deserts officially began on August 26, 1963 
(2, p.4).The intention of reclamation of the deserts was directed to develop cotton 
growing and to carry the cotton to the center. Aiming that in 1963 “Karshistroy” 
management was organized to reclaim virgin land in Karshi deserts and the 
assistance of “Glavsredasirsovkhozstroy” was planned in the project. On October 
26 of that year the Commission of experts of the State planning Committee of the 
USSR noted it was expedient to complete reclamation and irrigation work of 200 
thousand hectares of virgin land in the Karshi deserts to the end of 1975 with its 
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decree. In order to fulfil that plan completely the Ministers’ Council of the USSR 
adopted the resolution “On developing irrigation and reclamation of the Karshi 
deserts”. In the resolution CC CP of Uzbekistan and the Ministers’ Council of 
Uzbekistan were entrusted the following tasks directly by the Ministers’ Council 
of the USSR, to carry out the construction of the Karshi main canal included 
pumping stations stretching from Amudarya to Kashkadarya, engineering 
structures, construction materials and implements industry and construction of 
housing estates for reclaimers within 1967-1970 [5, p.5].

In the Karshi deserts more than 220 thousand hectares of land set into 
agricultural turnover. Particularly, reclamation of the desert progressed after the 
resolution “On the beginning irrigation and reclamation of the first level of the 
Karshi deserts” by the Ministers’ Council of the USSR on December 7, 1963. 
According to that resolution, “Karshistroy” management was organized within 
“Glavsredasirsovkhozstroy” of the USSR Ministry of land-reclamation and 
irrigation [6, p.50-51]. Those measures were only carried out striving towards 
the benefit of the Soviet government. As a result, cotton monopoly policy 
increased again in the territory, and peasants came across with serious danger 
and difficulties.  

In the resolution of the government on the reclamation of the Karshi deserts 
adopted in 1963, it was noted about the “care” for the transferred people, but it 
wasn’t carried out in time [7, p.66]. As the result of it, cadres disorder increased 
there. The Soviet government was on bad terms to the situation. Within 1965-
1975 the reclaimers of the Karshi deserts paid a particular attention to chief units 
– to hasten the initial construction of the Karshi main and Ulyanov canals. In the 
state farms, organized in 1965 in order to reclaim in short time there were about 
6,9 thousand families came from highlands of the province, or 31,2 thousand 
able-bodied people, and 4 thousand of them were machine-operators [8, p.11].

In 1969 the USSR Ministers’ Council confirmed the first stage of project 
on the irrigation and reclamation of that land in the higher zone of the Karshi 
deserts. According to it, it was necessary to irrigate and reclaim 200 thousand 
hectares of land. It was determined to organize 43 farms there. 36 of them were 
cotton growing, and others were 3 horticulture, 2 cattle-breeding and 2 grain-
rearing state farms [9, p.55]. 1552 million soums determined to carry out the 
plan. 

On July 25 1970 Central Committee of CPSU and the Ministers’ Council of 
the USSR adopted the resolution “On hastening irrigation and reclamation work 
in the Karshi deserts of Uzbekistan SSR”. According to the resolution, it was 
planned to irrigate 300000 hectares to 1980, especially, 85000 hectares of land 
in the ninth 5-year-term in the Karshi deserts, to grow 100000 tonns of cotton in 
1974-1975, and to increase the harvest to 400000 tonns to 1980 [1, p.26].
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Corresponding to the resolution of the CC CPSU and USSR Ministers' 
Council “On hastening irrigation and reclamation work in the Karshi deserts of 
Uzbekistan SSR” and to decree 383 of CC CP of Uzbekistan and UzSSR Ministers’ 
Council on July 1970 the board of UzSSR Ministry of Utilities adopted decree 
43 on August 1970. In the middle of 1970s fore-mentioned institute worked out 
the second stage project of the Karshi deserts reclamation. It considered complex 
irrigation and reclamation of 102,1 thousand hectares of land. 12 new cotton-
growing, 2 cattle-breeding and 1 horticulture collective farms were planned to 
organize there and to hold complete reconstruction work in 7 existing farms. In 
1973 the first farm – state farm 9 named after Chuli Begimkulov was sent to the 
Karshi deserts. At the end of 1975, 18 state farms began to rear product. In the 
spring of 1974, the water of Amudarya ran to the desert through 164km-branch 
of the Karshi main canal. 6 pumping stations raised water 132 metres in hight. 
The water of the Amudarya, Kashkadarya and Zarafshan rivers joined [9, p.58]. 

The USSR Ministers’ Council confirmed complex project of the first stage 
of the Karshi deserts-irrigation and reclamation of 200 thousand hectares of land, 
construction of state farms that total cost was 1 billion 285 million soums [6, p.51-
52].  In 1982 virgin state farms of the Karshi deserts sold 245,7 thousand tons 
of cotton to the state, and 91,5 thousand tons of it was fine-stapled cotton. Since 
the organizations state farms the farms in virgin land gave state 1 million 561 
thousand tons of cotton. It is obvious that the intention of the Soviet government 
was to consentrate the storage of the Union by developing cotton-growing in the 
area on grounds of cotton monopoly. This influenced negatively to the lifestyle 
of the peasants.  

In the main projects of economic and social development of the former USSR 
planned for 1981-1985 and to 1990 it was noted as following: “Reclamation of 
The Karshi and Jizzakh deserts should continue. 450-465 thousand hectares of 
irrigating land should be set to use…”[3, p.19]. In reclaimed areas of the Karshi 
deserts 6 new districts-Nishon, Ulyanov, Usman Yusupov, Muborak, Bakhoriston 
and Tolimarjon were organized.  The Karshi deserts was noted as a particular 
unit of XII 5-year term in Main directions project planned to economic and 
social development of the USSR for 1986-1990 and to 2000. On grounds of it, 
“Nowadays the territory of reclaimed land reached about 211 thousand hectares. 
The state spent 1 billion 146 million soums for reclamation” [12, p.56.]. As the 
result of reclamation of the Karshi deserts and Surkhan-Sherabad oasis a new 
cotton basis was founded in the South of Uzbekistan equal to Ferghana Valley 
[11, p.54]. 

As a conclusion we can say, it is obvious from abov-mentioned information 
that the Soviet government paid a particular attention to the development of 
cotton-growing in the Karshi deserts. Nevertheless, those measures brought to 
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the formation of colonial policy named as cotton monopoly by local people.  
Most of the cotton fetched the center. Cotton monopoly policy caused many bad 
results in the life of people.   
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в республике узбекистан реализуется бережное сохранение, 
обогащение и преумножение исторического, культурного и 
интеллектуального наследия узбекского народа, а также воспитание 
подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных 
ценностей и традиций. важно отметить, что все эти вопросы возведены 
в ранг государственной политики и обозначены в стратегии действий 
по дальнейшему развитию узбекистана на следующие пять лет. Новые 
требования, диктуют необходимость развития науки, а также оказания 
ее содействия на воспитание физически, духовно и умственно развитой, 
самостоятельно мыслящей, преданной родине, с твердой жизненной 
позицией молодежи, углубления демократических реформ и развития 
гражданского общества[1].

история человечества, которая представляет собой конгломерат из 
разных государственных устройств, свидетельствует о том, что несмотря 
на имеющиеся различия, характеризующие эпоху или страну, всё же 
сохраняются общие для всех общностей формы человеческого общежития, 
морали, направленные на удовлетворение интересов как отдельно взятого 
индивидуума, так и на все человечество. 

Наши великие предки аль Бухари, аль Фергани, ахмад яссави, али-
шер Навои и другие превозносили именно общечеловеческие ценности. 
и сегодня для создания подлинно гражданского общества, открытого 
всему миру, нужно признание и активное усвоение общечеловеческих 
моральных и культурно-нравственных ценностей. и сейчас, как никогда, 
особенно важна та сторона образования, которая направлена на развитие 
человеческой личности. 

демократизм осуществляемых масштабных преобразований во 
всех сферах     жизни, в том числе и в образовании, ярко демонстрирует 
возможности, предоставленные в независимом узбекистане предста-
вителям различных национальностей, имеющих равные права и все 
необходимые условия для того, чтобы поддерживать и развивать свою 
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культуру, свои национальные традиции и обычаи. объединенный общей 
целью строительства демократического, правового государства, сильного 
гражданского общества, народ республики бережно хранит главные 
достижения независимости – мир, общественное согласие и стабильность. 
именно это обстоятельство является фундаментом роста воспитания 
толерантного мировоззрения у молодежи. кроме того, толерантность, 
как основа мировоззренческого потенциала, способствует активному 
воздействию на конструктивное сознание граждан и стабильность в 
стране. 

объективно – историческое общественное развитие и особенности 
современной действительности делают толерантность главной сос-
тавляющей совместного сотрудничества, единения людей. 

как известно, в современном неспокойном мире, в XXI веке 
глобализации и миграции многие ценности пересматриваются и 
переоцениваются. так, например, понятие толерантность некоторой 
категорией людей игнорируется и проповедуется интолерантность, 
связанная в основном с увеличением численности населения земного 
шара, миграционными процессами, а также с защитой и противостоянием 
однополых браков. 

толерантность, на наш взгляд, в условиях глобализации, становится 
феноменом сохранения мира на планете, говоря точнее, служит для 
сохранения цивилизации. 

Подчеркнем, что долгое время толерантность признавалась 
исключительно, как феномен западной цивилизации, достижением 
западной культуры. однако, сегодня большинство европейских и аме-
риканских историков, политологов, культурологов всё с большей долей 
ответственности начинают заявлять о том, что на востоке толерантность 
(религиозная, этническая, культурная) существовала издревле и лишь позже 
была заимствована западным обществом как непреходящая ценность. 

истоки толерантности, видимо, начинались в родовом строе, когда 
обшественные интересы, взаимопомощь и взаимозащита, стояли выше 
интересов отдельной личности. именно в то время получили развитие 
представления о извечной борьбе доброго и злого начал, а также этические 
и моральные правила.

согласно письменным источникам эпохи ранних цивилизаций, 
например, шумеры высоко ценили доброту, сочувствие и милосердие, 
отвергая ложь, несправедливость и жестокость. и, естественно, шумеры 
считали, что высокие моральные качества и добродетели были дарованы 
человеку богами.

Не случайно поэтому, древневосточные цари-наследники богов на зем-
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ле, постоянно подчеркивали, что они установили в стране справедливость 
и положили конец насилию. к примеру, в законах вавилонского царя 
хаммурапи об этом сказано следующее: “когда мардук направил меня, 
чтобы справедливо руководить людьми и дать стране счастье, тогда я 
вложил в уста страны истину и справедливость и улучшил положение 
людей” или в другом месте: “вот справедливые законы, которые установил 
хаммурапи, могучий царь, и тем самым давший стране истинное счастье 
и доброе управление. я искоренил междоусобицы, улучшил положение 
страны, поселил людей в надежных местах и избавил их от страха. Чтобы 
сильный не притеснял слабого...”. 

древняя история средней азии скудно освещена в письменных 
источниках. история становления здесь цивилизации, городской культуры 
и ранней государственности изучается в основном, по археологическим 
материалам. они свидетельствуют о сложных этнокультурных процессах.

академик а.с. сагдуллаев – известный археолог, подтверждает, 
что исторические корни толерантности сформировались на территории 
средней азии: “специфика истории региона заключается в том, что уже 
в глубокой древности состав местного населения в различные периоды 
пополнялся не только за счет внутренного роста, но и внешних миграций. 
как показывают археологические данные, миграционные процессы 
особенно усиливаются в эпоху энеолита и бронзы”. в это время отмечается 
широкое расселение древних земледельцев в низовьях мургаба, в северном 
афганистане, в долинах сурхана и Зарафшана. следует отметить также 
поэтапную инфильтрацию белуджистанского и хараппского населения с 
юга афганистана и долины инда в бассейн Пянджа. во второй половине II 
тыс. до н.э. начинается интенсивное передвижение скотоводческих племен 
евразийских степей в среднюю азию. все это свидетельствует о довольно 
сложной картине этнического расселения.

«в отличие от истории Ближнего востока (центров первых 
цивилизаций), где в конце III – II тысячелетия до н.э. происходили войны 
за обладание водными источниками, пахотными землями и контроль над 
торговыми путями, миграции в средней азии имели мирный характер». 

«ахеменидская держава, возникшая в середине VI в. до н.э., считается 
первым полиэтническим государством, которое, по словам геродота, 
объединяло 80 племен и народов» [2].

Народы средней азии терпимо относились к различным традициям, 
обычаям, языкам и верованиям. Представители разной веры имели равные 
права в выборе места проживания и жили рядом друг с другом. они 
свободно осуществляли религиозные обряды и отмечали праздники, их 



154

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

профессии и занятия не были ограничены. толерантность являлась важной 
основой развития цивилизации в регионе [3].   

Продолжая исторические традиции в настоящее время в узбекистане 
в центре внимания у государства находятся вопросы межнационального 
согласия и толерантности. Без преувеличения следует отметить, что 
республика узбекистан, появившаяся на карте мира как самостоятельное 
государство 1 сентября 1991 года, имеет богатейший опыт межнационально-
го согласия и толерантности, с которым имеет место познакомиться. 

как видно из истории, узбекистан как один из очагов цивилизации, 
на протяжении трех тысячелетий смог выстоять благодаря многообразию 
культур, толерантности, богатому разнообразию этносов, традиций и 
конфессий. в качестве исторической эстафеты предков узбекистанцам 
передана мысль о том, что сила и будущее в единстве.

в настоящее время узбекистан с почти 33-х миллионным населением 
- одно из наиболее многонациональных и многоконфессиональных 
государств мира, где проживают представители 136 национальностей, 17 
конфессий. Народы, населяющие узбекистан, объединены многовековой 
общей судьбой, принадлежностью к государству с древней и многоликой 
культурой.

история узбекистана с его опытом интеграции различных традиций, 
религий и культур в сочетании с бережным отношением к самобытности 
его народов - наглядное опровержение сомнительной концепции 
«столкновения цивилизаций». культурное многообразие и, одновременно, 
цивилизационное единство узбекистана убедительно доказывает обратное 
- возможность эффективного межкультурного и межрелигиозного 
взаимодействия.

важным источником мирного сосуществования наций и народностей 
на земле узбекистана является особый менталитет узбекского народа, 
в основе которого находится его исторический опыт, сложившийся на 
протяжении веков, система обычаев и традиций, доброта, миролюбие, 
открытость, широта и щедрость души, гостеприимство, милосердие. они 
сыграли большую роль во время самых трудных исторических испытаний, 
став основой стойкости узбекского народа. 

сохранение межнационального мира и согласия, обеспечение 
бережного отношения к национально-культурной самобытности народов 
узбекистана - все это является, стратегической задачей государственной 
политики. духовное единство народа и общие моральные ценности, 
реформированные здесь за века совместной жизни - фактор развития, 
значимые не меньше, чем политическая и экономическая стабильность.

в этих условиях, исследуя кардинальные изменения в республике, 
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следует подчеркнуть, что благодаря толерантности в общественном 
сознании и в реальной жизни сохраняется стабильность в межнациональ-
ных отношениях на фоне великодушия, гражданского единения населения 
узбекистана. Это тот капитал, который должен быть приумножен за счет 
притока молодого поколения, воспитанного в новых условиях демократии и 
свободы, но уважающего то, что накопило и сберегло старшее поколение, а 
именно национальные традиции, вобравшие в себя элементы исторического 
опыта, социального и культурного наследия народа, содержащего 
общественные установления, нормы поведения, духовные ценности, идеи 
нации. 

сегодня все современные нации в культурном, религиозном 
и политическом отношении стали более плюралистичными, чем 
традиционные сообщества, и признали толерантность в качестве одного 
из основополагающих компонентов мира между нациями. именно это 
обстоятельство способствовало появлению первых и последующих 
деклараций о правах человека, к числу которых следует отнести 
регламентирующие и рекомендательные документы ооН, воЗ, мот, 
ЮНеско, ЮНисеФ, совета европы, сНг, азиатской организации Шос 
и республиканские – конституцию республики узбекистан, кодексы, 
законы, отраслевые указы Президента республики, постановления кабинета 
министров, решения коллегии и инструкции мНо. 

Задача подготовки молодежи к жизни названа в числе приоритетных в 
документах, принятых международным сообществом. На основе принятой 
в 1945 г. ооН хартии объединенных Наций стало осуществляться 
юридическое закрепление международно признаваемых прав человека. 
в преамбуле устава ооН подчеркивается, что необходимо «проявлять 
терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи»[2, 
с.9].

Знаковым событием для узбекистана является то, что 22-23 ноября 
2018 года состоялся азиатский форум, на котором Президент республики 
узбекистан Ш.м. мирзиёев в своем Приветствии к участникам азиатского 
форума, по инициативе которого он состоялся в городе самарканде, 
отметил: «актуальность Форума «итоги 70-летия принятия всеобщей 
декларации прав человека: вызовы времени и реальность» продиктована 
необходимостью консолидации усилий в укреплении роли и значения 
этого основополагающего документа....все цивилизации, мировые 
культуры и религии создавались, как показывает история, под влиянием 
гуманистических идей, на основе которых формировались базовые 
понятия прав человека. к примеру, в древнейшем письменном памятнике 
«авеста», созданном в азии более 2700 лет назад, важное место занимают 
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идеи прав и свобод человека, построения межнациональных отношений 
на принципах взаимного уважения и доверия, отвергаются насилие и 
несправедливость»[5].

Несмотря на огромный исторический опыт толерантности в 
узбекистане в настоящее время важно определить ряд направлений для 
дальнейшей систематизации воспитания толерантности в республике: 

- реализация системы мероприятий по формированию толерантной 
среды; 

- внедрение разработанных эффективных технологий формирования 
толерантной среды, толерантного сознания и поведения во всех сферах 
жизни общества; 

- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 
среде; 

- использование ресурсов международного и межрегионального 
сотрудничества в деле формирования культуры мира и толерантности; 

- научно-методологическое обеспечение реализации мероприятий по 
толерантности; 

- широкое празднование «международного дня толерантности» 
населением республики ежегодно 16 ноября. 

Формирование у молодежи толерантного мировоззрения происходит, 
как указано выше, на традициях, обычаях в семье, махаллях, учебных 
заведениях. Накоплен определенный опыт в этом направлении. особо 
следует отметить, воспитание толерантности у студенческой молодежи в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин I-го блока, где особое 
значение, на наш взгляд, имеет история узбекистана.  

в настоящее время в узбекистане функционирует 91 высшее учебное 
заведение, из них 2-академии, 1-консерватория,1-высшая школа искусств, 
23-университета, 33-института, 20-местных филиалов вузов, 11-зарубежных 
высших учебных заведений и филиалов. 

количество студенческой молодежи ежегодно возрастает. так, если в 
2016/2017 учебном году квоты приема были 57907, то в 2017/2018 учебном 
году – 66 316, а в 2018/2019 учебном году – 102 741 человек.

По инициативе руководителя центра «межнациональное согласие и 
толерантность» при Национальном университете узбекистана имени мирзо 
улугбека разработана учебная программа и курс по данной проблеме. в 
настоящее время предмет «межнациональное согласие и толерантность» 
является основным учебным курсом на исторических факультетах 
университетов республики в магистратуре по специальности «история 
узбекистана». 
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 АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ УЗБЕКИСТАНА:                                                        

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

сегодня вопрос о национальных меньшинствах является актуальным 
вопросом, в первую очередь, связанная с проблемами защиты прав мень-
шинств. в основе региональных конфликтов лежит межнациональная и 
межконфессиональная  напряженность. если перечислить хотя бы главные 
из них, то можно назвать конфликт на территории бывшей Югославии, 
сомали, руанде. На территории бывшего ссср – это конфликт в 
Приднестровье, Нагорном карабахе, абхазии, Южной осетии и ряд других 
конфликтов. Этнополитическая конфликтность, к сожалению, за последние 
15-20 лет стала одним из главных факторов определяющих основную 
тенденцию в развитии мирового сообщества в XXI веке.

однако лишь в XX веке проблема защиты прав национальных 
меньшинств приобрела общепризнанное значение. Было подписано 
множество международных конвенций, соглашений и договоров, создано 
большое количество организаций. особое место уделяется декларации 
всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. сегодня продолжают иметь 
место быть случаи проявления расовой дискриминации и нетерпимости в 
мире по отношению к национальным меньшинствам [1, C.44]. 

в статье 62 декларации отмечено, что «история человечества 
изобилует чудовищными зверствами, совершенными по причине грубого 
нарушения прав человека, что сохранение в памяти этих страниц истории 
позволит извлечь уроки для предотвращения будущих трагедий» [2, C.24].

в статье 15 декларации, так же отмечено огромное значение таких 
ценностей, как солидарность, уважение, терпимость и многообразие 
культур, которые образуют моральную основу и служат воодушевляющим 
фактором для непрекращающейся во всем мире борьбы против расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и 
поражающими воображение своей бесчеловечностью трагедиями, слиш-
ком долго выпадавшими на долю народов всего мира [3, C.12].

в декларации также указано, что все народы и отдельные лица 
образуют единую человеческую семью, богатую своим разнообразием. 
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они вносят свой вклад в прогресс цивилизаций и культур, составляющих 
общее наследие человечества. сохранение и поощрение терпимости, 
плюрализма и уважения разнообразия могут привести к формированию 
более сплоченных обществ. все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах и обладают потенциалом для того, чтобы 
конструктивно содействовать развитию и благосостоянию общества 

в современном мире проблема национальных меньшинств имеет 
глобальный характер и проявляется в той или другой степени во всех 
государствах, ибо, абсолютно однородных по составу населения государств 
нет, так как «политические границы нечасто совпадают с этническими 
границами. в настоящее время в результате широкого развития 
миграционных процессов и в однородных государствах всегда имеются 
хотя бы небольшие группы национальных меньшинств...» [4, C.84].

Болезненные последствия переходного периода одинаково повлияли 
на все нации и народности, проживавшие на постсоветском пространстве. 
только пути и методы становления и развития национальной государствен-
ной политики зависело от самих республик.

так, с первых лет обретения независимости в узбекистане в 
числе важнейших приоритетов государственной политики были 
определены развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального взаимопонимания, граж-
данского согласия в обществе, обеспечение равных прав и возможностей 
для всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности 
и религиозных убеждений, воспитание молодого поколения в духе 
патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, 
любви и преданности  родине. Первым таким международным соглашени-
ем двухсторонних отношений республики узбекистан в обеспечение 
прав национальных меньшинств стало принятое 20 февраля 1993 года 
«соглашение между республикой узбекистан и украиной о принципах 
сотрудничества в обеспечении прав национальных меньшинств»[5].

На сегодняшний день в республике узбекистан принято 2 
международных кодекса, 4 пакта, 4 хартии, 6 договорённостей, 158 
договоров, 8 актов, 182 меморандума, 1594 соглашения, 276 конвенций, 
24 норматива, 264 протокола, 34 программы, 12 деклараций, 2 доктрины, 
2 концепции, 3132 решения, 24 устава, 28 указаний, 4 тыс. приказов, 564 
положения, 20 методических указов, 492 инструкций, 208 распоряжений, 
3316 указов, 29825 постановлений, 1816 законов в области обеспечения 
международных отношений[6].

всё это еще раз доказывает, на сколько важна для республики 
проводимая политика по содействию в широкой пропаганде в зарубежных 
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странах миролюбивой деятельности; целей и задач узбекистана в деле 
построения демократического правового государства, сильного граж-
данского общества, а также достигаемых сегодня успехов во всех сферах 
жизни страны; оказание содействия в организации и непосредственное 
участие в проведении научно-исследовательской работы, направленной 
на дальнейшее развитие и гармонизацию межнациональных отношений и 
дружественных связей с зарубежными странами[7].

тема статьи представляет несомненную важность для сегодняшнего 
дня. с одной стороны, в советский период отторгались и постепенно 
отходили на задний план проблемы в сфере межнациональных отношений, 
создавая тем самым иллюзию благополучия, успокоенности в этой сфере. 
Зачастую национальным меньшинствам приходилось решать сложные 
социальные проблемы в одиночку, не полагаясь на помощь государ ственных 
структур. Поэтому не случайно, что главным выходом для них явилась 
реализация такой важной политической задачи, как создание институтов 
гражданского общества, в числе их формирование национально-культурных 
автономий, национальных общественных организаций, ассоциаций, 
центров национальных культур, землячеств и др.

После распада советского союза значительно обострились меж-
национальные отношения, и ухудшилось положение ряда национальных 
меньшинств во многих вновь возникших государствах ближнего зарубежья. 
Чтобы понять причины этого, необходимо изучать не только современную 
национальную политику бывших союзных республик, но и принципы 
советской политики по отношению к национальным меньшинствам на 
предыдущих этапах исторического развития. 

с другой стороны, образование на территории бывшего советского 
союза ряда независимых государств со всей остротой выдвинуло перед 
национальными меньшинствами множество вопросов гуманитарного 
характера, в кругу которых, без сомнения, на первом месте стоит вопрос 
о национальных меньшинствах. десятки миллионов людей оказались 
за пределами «своих» национально-государственных образований и 
практически стали представителями национальных меньшинств на 
территориях новых независимых государств. 

в то же время в обществе происходил процесс накопления 
богатейшего исторического материала, изучение, обобщение которого не 
могло не привести к современному новому концептуальному осмыслению 
всей сути национальной политики советской власти по отношению 
к национальным меньшинствам. таким    образом, актуальность 
темы исследования объясняется необходимостью выработки научно 
обоснованной политики в отношении национальных меньшинств. 
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Научные изыскания в межнациональных отношениях в определенной 
степени служат реализации задач, указанных в «стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития республики узбекистана в 
2017-2021 годах», в указе Президента республики узбекистан от 7 февраля 
2017 года уП-№4947 «стратегия действий по дальнейшему развитию 
республики узбекистан» [8]. B указе от 19 мая 2017 года уП-5046 «о 
мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений 
и дружественных связей с зарубежными странами» [9, C.2], выступлении 
Президента на 72-сессии генеральной ассамблеи ооН [11], обращении к 
олий мажлису [12], в речи Президента, посвященной 25-летию создания 
республиканского интернационального центра [13] и во многих документах 
особая роль отведена межнациональным отношениям, задачам в этой 
важной сфер.

в современном глобализационном мире, трактовка понятия 
«национальные меньшинства» мировыми экспертами отмечаются 
следующими аспектами: трудность согласования широко применяемого 
определения заключается в многообразии ситуаций, в которых живут мень-
шинства. одни из них живут компактно в чётко определенных районах, 
отдельно от доминирующей части населения. другие рассредоточены по 
всей территории страны. у некоторых меньшинств существует прочное 
осознание их коллективной идентичности и письменная история; у других 
сохраняется лишь фрагментарное представление об их общих корнях.       

как правильно отметил в своей статье м. кайзер, «вопрос о большинстве 
и меньшинстве часто зависит от рассматриваемых политических единиц 
и является в сущности изменчивым элементом в процессе образования 
национального государства» [14, C.54].

«Национальное меньшинство» или «этническое меньшинство» - 
представители этнической группы, проживающей на территориикакого-
либо государства, являющиеся его гражданами, но не принадлежащие к 
коренной национальности и осознающие себя национальной общиной.

сегодня трактовка термина «национальное меньшинство» в 
словарях такова: «Национальное меньшинство – национальная группа 
населения, находящаяся на данной территории в численном меньшинстве 
и нередко экономически и политически притесняемая основной нацией» 
[15].«Национальное меньшинство – понятие, используемое в 
конституционном, а также международном праве некоторых государств» 
[16]. Например, конституция  российской Федерации. 

«Национальное меньшинство (этническое меньшинство – группа 
людей той или иной этнической (национальной) принадлежности, су-
щественно уступающих по численности окружающему ее иноэтническому 



162

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

населению в ареале ее основного расселения (этнические территории) 
или в соответствующих административно-территориальных границах и 
отличающаяся от остальной части населения в этнокультурном отношении» 
[17].

«Национальное меньшинство (этническое меньшинство) – группа 
людей той или иной этнической  принадлежности, уступающая по 
численности окружающему ее  иноэтническому населению в ареале 
ее основного населения или в соответствующих административно-
территориальных границах» [18]. «Национальное меньшинство – группа 
граждан, численно уступающая остальному населению государства и 
не занимающая господствующего положения, члены которой имеют 
этнические, религиозные или языковые отличия от остального населения 
и демонстрируют солидарное желание сохранить свое культурное 
своеобразие и групповую целостность» [19].«Национальное меньшинство 
– совокупность лиц, отличающихся от остальных людей какой-либо не 
общепринятой ориентацией» [20].

Более приемлемая и раскрытая в полном контексте понимания 
термина «национальные меньшинства», на наш взгляд, является следующее 
определение: «Национальное меньшинство, илиэтническое меньшинство, 
- представители этнической группы, проживающие на территории какого-
либо государства, являющиеся его гражданами, но не принадлежащие к 
коренной национальности и осознающие себя национальной общиной, 
характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего един-
ства и вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты: 
язык и культура».

современные специалисты по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств, дают свою трактовку данному понятию: Ф. капоторти: 
«меньшинство представляет собой группу меньшей численности по 
сравнению с остальной частью населения государства, занимающую 
не доминирующее положение, члены которой, являясь гражданами 
государства, имеют этнические, религиозные или языковые особенности, 
отличные от особенностей остальной части населения, и принимают, хотя 
бы только имплицитно, чувство солидарности, имеющее целью сохранить 
их культуру, традиции, религию или язык» [22].

специалист по правам человека л.Б.Зон, описывая трудности 
определения понятия «меньшинство», в качестве одной из них называет 
разнообразие обстоятельств, приведших к появлению меньшинств в 
различных государствах и выделяет в особые типы группы, состоящие из:

1. коренных жителей территории, захваченной другой нацией;
2. членов какой-либо нации, полностью поглощенной другим 

государством;
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3. жителей территории, перешедшей от одной страны к другой;
4. группы, сохранившей свою идентичность, хотя и рассеянной 

событиями истории по многим странам;
5. компактной группы иммигрантов, обосновавшихся на постоянное 

жительство и стремящихся сохранить традиции той страны, из которой они 
прибыли;

6. различных компонентов многонациональной, многорасовой и 
поликонфессиональной, или плюралистической культуры государства 
[23].

Польский учёный в. Чаплинский даёт следующее определение: 
«Национальное меньшинство - это национальная группа, консолидирован-
ная и живущая в одном из регионов государства (из чего вытекает её 
естественное стремление к получению автономии), характеризующаяся 
сформировавшимся ощущением внутреннего единства и вместе с тем 
стремящаяся сохранить свои специфические черты - язык, культуруи т.д.» 
[24, C.2].

Ф. хекманн, исследователь из гамбургского института экономики и 
политики предложил следующую типологию: национальные меньшинства; 
региональные меньшинства, иммигрантские меньшинства, малочисленные 
народы, новые национальные меньшинства, возникшие в «молодых» 
нациях-государствах. Под национальными меньшинствами Ф.хекманн 
понимает: «гетерогенные  социальной структуры группы, проживающие в 
результате возникновения буржуазной нации, изменений государственных 
границ, либо конфликтов между нациями-государствами на территории 
иного по отношению к их национальной идентичности, культуре и истории 
государства. в качестве граждан они лишены определенных гражданских 
прав..., и часто подвергаются сильному ассимиляционному давлению» [24, 
C.23]. их политической целью является присоединение к тому государству, 
которому они принадлежат в терминах их культурной идентичности и 
которое поддерживает их экономические интересы.

таким образом, разработанная теория наций и национальных 
отношений имела теоретико-методологические и научные основы и 
они предполагали развертывание широкомасштабной национальной 
советской политики. в действительности же, ошибки в последствие 
совершенные советской национальной политики привели к различным 
межнациональным конфликтам. Большой ошибкой большевиков являлось 
то, что в определении нации они исходили из идеологического понимания 
истории и отвергали самые существенные моменты, составлявшие основу 
образования нации: общность экономической жизни и территории. они 
изображали нацию как результат «воплощения духа», «воли», строили 
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свои выводы, исходя из собственных измышлений. рассматривая нацию 
вне конкретно-исторических условий, буржуазные идеологи придавали 
национальному чувству самодовлеющий характер. 
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In all historical times, tens of millions of people in the world turned out 
to be the citizens of new states, perceived them as belonging to another ethnic 
nationality or a titular nation. The national minorities of any state are citizens of 
the country where they live, and at the same time they are ethnonational related to 
the external national fatherland. As a rule, national minorities raise the issues of 
recognition of their particular ethno-cultural nationality and cultural or political 
rights related to it by the state.
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The central aspect of relations is the correct behavior of the titular nation 
and state towards the national minorities.

There are about two hundred states and a few thousand ethnic groups in 
the modern world. Therefore, most countries are multi-ethnic. The problem of 
relations between individuals, between the majority and the minority is becoming 
an important axis of political life in such countries. The states in which the problems 
of ethnic minorities are solved by meeting their sociocultural requirements and 
respecting equality and democratic norms develop.  Multinationality is a platform 
for solving national-state interests.

The 20th century was a century of war, a century in which hundreds of 
millions of people died violent deaths. Have we learned anything from those 
horrific tragedies? In the new era of the 21st century, humanity must be guided 
by the overriding principle that killing is never acceptable or justified–under 
any circumstance. Unless we realize this, unless we widely promote and 
deeply bimplant the understanding that violence can never be used to advocate 
one’s  beliefs, we will have learned nothing from the bitter lessons of the 20th 
century. The real struggle of the 21st century will not be between civilizatsions, 
nor between religions. It will be between violence and nonviolence. It will be 
between barbarity and civilization in the truest sense of the word. [1, с.98]    

The category of tolerance as a determinant of social development is 
represented in different cultures as a humanistic universal. In English it 
corresponds to “the perception ability without protest,” in French -  “the respect 
for dissent”, in Chinese  -  “the manifestation of generosity”, in Arabic -  “the 
condescension”, in Persian - “the tolerance, the readiness for reconciliation”, in 
Uzbek -  “the breadth of the soul ”. 

If you try to briefly characterize the essence of tolerance, first of all you 
should emphasize that it is the quality of culture (moral, legal, political) of every 
society, of any social layer of every citizen, with no regard of gender, age, ethnic 
or religious affiliation.

The main requirement of a tolerant culture is as follows: the free confession 
of freely chosen moral, socio-political, ideological preferences by every citizen, 
social group and society supposes their loyal, tolerant, non-hostile, respectful 
attitude to the similar choices of others. Uzbekistan is a multi-confessional 
country where representatives of various nations and nationalities live in peace 
and harmony. On this basis, the main priority of the state national policy pursued 
in the country is the creation of equal opportunities for the development of 
representatives of all nations and the harmonization of interethnic relations. [2, 
с.22]

The member states of the United Nations on Educational, Scientific and 
Cultural issues adopted the «Declaration of Tolerance» at its twenty-eighth 
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Session of the UNESCO General Conference on November, 16, 1995 in Paris. 
The declaration was signed by 185 countries, including Uzbekistan. [3] This 
aspect serves as an ideological basis for the prevention and elimination of any 
religious, ethnic, humanitarian, discriminatory group, any extremist and terrorist 
ideologies around the world.

During the years of independence, the principle of tolerance is finding 
its proof in life in the Republic of Uzbekistan. The center, established at the 
Department of History of Uzbekistan under the National University of Uzbekistan 
(2006), has a special place among the relevant organizations and institutions of 
the republic.

Nowadays, the founder of the center of “Interethnic Harmony and 
Tolerance”, professor R.H.Murtazaeva is actively involved in the work of this 
center. A number of researchers at the scientific center are studying the most 
important and topical issues of interethnic relations and tolerance. Historical 
roots of interethnic relations and tolerance date back to the depth of the ages. This 
history has always been a matter of vital importance to mankind. Therefore, special     
attention is paid to this scientific center, and the target direction of scientific and 
intellectual knowledge of the great scientists and young researchers in this area 
is at the present stage. Secondly, the acceleration of globalization processes in 
the world has become the most important factor not only in the context of a 
single country and geographical region, but also for peace, universal unity and 
stability throughout the world. This scientific school is the result of the extensive 
scientific and organizational and collaborative work under the leadership of 
Prof. R.H.Murtazaeva, and it is growing at the international level in front of the 
broader scientific community. Professor R.H.Murtazaeva participated in several 
international scientific conferences and dozens of international conferences in 
Uzbekistan within the framework of this center and was awarded the diplomas 
of such foreign countries as Kazakhstan (Almaty, 1996, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2014, 2016), Italy (Boloni, 1996), Russia (Saransk, 2007, Tomsk, 2012), China 
(Beijing, 2008), Switzerland (Davos, 2013, 2017), USA (New York, 2013), 
Belgium (2017) [4]. It is of utmost importance that the attention of the scientific 
community is drawn to the solution of the most pressing issues in the field of 
interethnic relations and tolerance. 

It is noteworthy, that R.H.Murtazaeva was invited by the Institute of 
Ethnology and Sociology of the People Central University in Beijing in May 
2008 to attend a lecture on “Interethnic Relations and Tolerance in Uzbekistan.” 
During the past 13 days, the scientist gave a number of lectures for magistrates, 
postgraduates, doctoral students and national experts, as well as she held 
roundtables and workshops with them.

In her lectures and interviews R.H.Murtazaeva provided broad and detailed 
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information on the issues of stability in interethnic relations in Uzbekistan, 
peaceful coexistence of more than 130 nations, tolerance to the Uzbek people, 
demographic issues, migration and its characteristics, state language and history. 
It caught the attention of the audience. This is a sign that the academic school 
created by professor R.H.Murtazaeva has been recognized by the Chinese 
experts, and it is not an exaggeration [5].

The achievement of the scientific center is the special course on the history 
of interethnic relations and tolerance which is being taught for the masters of 
history and journalism faculties of NUU  since 2004. This, in turn, draws the 
attention of future historians and journalists to this issue and contributes to their 
scientific and intellectual potential.  A manual on this topic was published in 
2007. First of all, it was the scientifically based manual created in the science of 
history. It includes the following important and urgent global issues of particular 
importance not only in Uzbekistan, but also in the years of independence which 
are not presented in the textbooks and in the history of Uzbekistan, and at the 
same time it has a completely new look, meaning and potential and has gained a 
solid place among its guides. The manual includes the Glossary of International 
Terms on Interethnic Relations and Tolerance, as well as the Declaration of 
Tolerance approved by the UNESCO General Conference. The glossary and 
the documentation have enriched the content of the manual and enhanced its 
scientific and practical value. It should be noted that the order of the Ministry 
of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan was 
initiated by the Center for the purpose of theoretical analysis of the contemporary 
problems of the science of history, in particular the research and development of 
the scientific, practical and spiritual-enlightenment fundamentals of interethnic 
relations and tolerance. “International Relations and tolerance in Uzbekistan” as 
a special course of basic science teaching is being taught for the Master’s degree 
in the field of History from 2007-2008 academic year.

On the other hand, the Center of Interethnic Harmony and Tolerance 
connecting with other disciplines is developing as interdisciplinary direction. 
Examples include demography (population) and urbanization (town-planning). 
From this point of view, if one looks at the history, a new direction in every 
science can contribute to the development of the other science and even to the 
emergence of absolutely new sciences from one or two sciences connection. 
While the scholars have contributed to the development of this scientific center 
by their dissertations, now they are achieving the first-year success in mastering 
the second generation of academic schools.

It is noteworthy that regular researches are being carried on a wide range of 
issues on the subject of the history of Uzbekistan and its actual problems on the 
basis of the scientific direction of staff and researchers.
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It should also be noted that today such scientists as PhD in historical 
sciences, assosiate professor D.M. Inoyatova [6] - German, PhD in historical 
sciences, assosiate professor T.I. Doroshenko [7] - Polish,    PhD in historical 
sciences B.Haynazarov [8] - Uigur diaspora, R.H.Homitov [9] - Baltic people, 
PhD in historical sciences, assosiate professor K.D. Saipova [10] -  on national 
minorities, continue their researches by individual diasporas.

A number of scientists of the scientific center devote their research to the 
national issue of Uzbekistan. For example, DSc in Historical Sciences, Associate 
Professor M. Khaydarov [11], DSc in historical sciences, associate professor 
Hk.Yunusova[12], PhD in historical sciences, assosiate A.Ermetov[13], PhD in 
historical sciences, assosiate A.Odilov[14] and other. 

Candidate theses devoted to the scientific study of historical and 
demographic processes in various regions of the republic were defended. Thus,  
Kh.Holmuminov - in the southern regions, M.Hadzhamuratova - in the Fergana 
valley, N.Babadzhanova - the influence of the totalitarian Soviet policy on the 
national structure of the population of Uzbekistan in 1941-1990, K. Saipova - 
History of the Turkish Communist Party (1918-1924), B.Khaynazarov -  History 
of the Uigur diaspora, R.Xomitov -  Uzbekistan and Latvia, Lithuania, Estonia, 
co-operative partnerships - burnout (1991 - 2014), M. Khaydarov - System of 
soviet state administratsion and its formation, stages and essence in Uzbekistan 
(1917-1941 years) [15] and others.

The scientific center publishes a collection of articles on the relevant topic               
every two years. [16] In conclusion, the acceleration of globalization processes 
around the world is turning the issue of interethnic relations and tolerance into an 
important factor not only within one country or one geographical region, but also 
at peace and harmony, universal unity and stability throughout the world.

In recent years, large scale measures have been undertaken in the Republic 
of Uzbekistan. The result of the work is to strengthen the principle of interethnic 
relations and tolerance in the society. The center of “Interethnic harmony and 
tolerance”, established under the National University of  Uzbekistan, plays an 
important role in promoting the principle of tolerance together with the relevant 
organizations and institutions of the republic.

The Center constantly conducts various events, meetings, scientific and 
practical conferences on the essence and necessity of this issue, as well as 
republican and international scientific conferences. A number of researchers are 
engaged in scientific researches too.



171

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

Literature

Daisaku Ikeda.The World Is Yours to Change.-Tashkent: «University», 1. 
2018.98p.

ганиева м.х. Формирование культуры толерантности в 2. 
полиэтническом обществе. // межнациональные отношения и толерантность 
в узбекистане: исторический опыт и современность. материалы 
международной научно-практической конференции. – ташкент: Mumtoz 
so’z, 2010. – с. 22.

“Declaration of Tolerance” – Paris: UNESCO,  November, 16, 1995.3. 
муртазаева р.х. к вопросу о демографических процессах в 4. 

многонациональном узбекистане // вестник казгНу истор.сер., 1998. - 
№7; она же. ташкент в витке миграционнқх процессов (1989-1992 гг.) // 
вестник Нууз., спец.выпуск, 2009.- с.92-96; она же: к вопросу урбанизации 
узбекистана // вестник каз гос Жен Пи, 2009. - №3; она же. миграция и 
национальный состав города ташкента.  сборник докладов международной 
научной конференции «обретение астаной столичного статуса» - астана, 
2009, 29-30 июня; она же. краткий очерк истории народонаселения 
Центральноазиатского региона // вестник развития науки и образования. 
– москва, 2013. - №2. – с.48-54; она же. миграция и трансформация 
этнического состава населения узбекистана. – алматы, 2015. – с.75-78; 
она же. основные направления трудовой миграции узбекистана// вестник 
развития науки и образования. – москва, 2015. - №2. – с.4-16; она же. 
толерантность – в центре внимания социально-гуманитарных наук в 
глобализирующемся XXI веке» / материалы международной научно-
практической конференции,  посвященной 20 летию г. астаны «астана - 
как символ достижений и духовного возрождения независимого казахстана 
в рамках «Нурпейсовских чтений». алматы, 14 марта 2018. – с.4-8. 

ота-мирзаев о., гентшке в., муртазаева р. узбекистан 5. 
многонациональный: историко-демографический аспект. – ташкент: абу али 
ибн сино, 1998. – 159 с.; второе издание: узбекистан многонациональный: 
историко-демографический аспект. – ташкент: янги аср авлоди, изд.2., доп., 
2011. – 252 с.; муртазаева р.х. (в соавторстве):  историко-демографические 
очерки урбанизации узбекистана. – ташкент: университет, 2002. – 125 с.; 
миграционные процессы в узбекистане в конце хх – начале ххI веков: 
исторические события и новые тенденции. учебное пособие для магистров. 
– германия: Lambert, 2015. – 15,6 п.л.

иноятова д.м. миграция немцев-меннонитов в туркестан //6. 
вестник Нууз. – ташкент, 2007. - № 4. – с. 47-57; The Khivan Mennonites. 
Translated from the Russian by Mike Fetters, Lorraine Avenue Mennonite 



172

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

Church  and Wichita, KS. The translation was edited by Natasha Buller, Lorraine 
Avenue Mennonite Church, Wichita, Kansas. I // Mennonite Life. – USA, 2007. 
- р.1-7; Inoyatova D. Ein Exkurs in die Vergangenheit und die Gegenwart der 
Chiwa-deutschen. Die Usbekistan- Deutschen im Kulturdialog- Sammelband 
mit den Beträgen der wissenschaftlich-praktischen Konferenz. (Hrsg. M.Rekk, 
V.Ivonin). – Tashkent:Norma, 2012. - S. 60-70;  

дорошенко т.и. краткий этнодемографический очерк ташкента 7. 
конца XIX века. / труды международной научной конференции, 
посвященной 2200-летнему юбилею ташкента. – ташкент: Фан, 2009. – 
с.27-30; она же. Этнографические заметки о народах средней азии (по 
материалам туркестанского сборника). //  вестник Нууз, 2012. – с.14-19; 
она же. из истории польской диаспоры узбекистана. межнациональное 
согласие в узбекистане и толерантность: взгляд сквозь призму веков. 
коллектив. монография. – ташкент: Turon-iqbol, 2018.  – с.21-38.

хайназаров Б.Б. совет ҳукмронлиги даврида уйғурларнинг 8. 
демографик ҳолати // Ўзму хабарлари, 2012. махсус сон тарих туркуми.- 
Б.151-156; Ўша муаллиф. из история уйгуров республики узбекистан // 
Научное обозрение: теория и практика. – москва, 2013. выпуск 1. – Б.57-
61; Ўша муаллиф. Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг демографик 
ҳолати // Ўзму хабарлари, 2013. махсус сони тарих туркуми. – Б.188-192; 
Ўша муаллиф. Ўзбекистондаги уйғурлар диаспораси тарихи. моногрфия. 
– тошкент: мумтоз сўз. 2012. – 5,05 б.т.

хомитов р.х. Ўзбекистон ва латвия, литва, Эстония ўртасидаги 9. 
ҳамкорлик алоқалари - янги босқичда (1991 – 2014 й.й). монография. 
- тошкент: Turon zamin ziyo, 2015. – 167 б.; Ўша муаллиф. кўпмиллатли 
Ўзбекистонда Болтиқбўйи халқлари диаспорасига доир (1991-2010 йй) // 
Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2010. махсус сон. – Б.180–
183; Болтиқбўйи халқларининг Ўзбекистонга кўчириб келтирилиши ҳақида 
//  ижтимоий фикр-инсон ҳуқуқлари, 2010. - 3-сон.– Б. 120-134; 

Saipova K.D.10.  The implementation of national policies among the 
national minorities of Turkestan. / Humanities and Social Sciences in Europe: 
Achievements and Perspectives. 8 th International symposium 27 th September 2015. 
- Austria, Vienna. – P.26-28; Saipova K.D. Deportations of nations to Uzbekistan 
in 1930th ears (The case of the Koreans). // Materials of the X international 
research and practice conference. Vol.I - Germany, Munich. December 9 th- 10 th, 
2015.- P.173-175; Saipova K.D. Activity moslem advice in Turkistan. / 3rd the 
International Conference «Research, Innovation and Education». – London, 25-
30 January 2016. – P.123-128; Study demographic and ethnic of the structure of 
the population Turkestan ASSR (1918-1924). // International Scientific Journal 
Theoretical and Applied science. – America. -  № Issue 5. - Volume 37, 2016. – 



173

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

p.44-47 ; саипова к.д. история национальных меньшиств туркестанской 
асср (1917-1924 гг.). – германия:Lambert, 2016. монография.– 5 п.л.;  
Saipova K.D. The work national division public commissariat amongst local 
population Turkestan’s Autonomous Soviet Republic // International Scientific 
Journal Theoretical and Applied science. – America. -  № Issue 7. - Volume 39, 
2016. – p.36-40;  Saipova K.D. Tolerant attitude of uzbeks to children of military 
years /  Tolerance as a tool of mutual trust measure of development.- Tashkent, 
30 may 2018. -  P.177-180; Saipova K.D. Life of Turkic people in the territory 
of TASSR in the years of the soviet pover. / идеалы и ценности ислама в 
образовательном пространстве XXI века. 11-13 октябрь 2018. – алматы. - 
р.407-413.

Khaydarov м.м. The soviet policy of border delimitation in Central 11. 
Asia as a destablising factor: a historical overviev// “Cooperation and Conflikt 
Management in Central Asia”, Band 10, Frankurt  Main – Berlin, 2004. –р. 23-31; 
хайдаров м.м. история последствии голода в начале XX века в туркестане 
// «арало-каспийский регион в истории и кулътуре евразии». материалы 
международной научной конференции. – актобе, 2006. –с. 67-84; Ҳайдаров 
м.м. Ўзбекистонда совет тузуми даврида урбанизация жараёнларининг 
баъзи жиҳатлари // “Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари: тарих ва 
ҳозирги замон”. халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. – тошкент, 
2007. – Б. 272-276; хайдаров м.м. Национальная политика советского 
строя в узбекистане и её последствия (20-30 годы хх века) // “International 
Seminar on Etno-National Sdudies in Central Eurasia”. Central University for 
Nationalities.  – Beijing, 2008. – р.5-6; Khaydarov м.м. Die Wirkung der 
von der sowjetischen Regierung in Turkistan gefьhrten Politik auf die hiesoge 
Bevцlkerung (1917-1924) // Forschungsberichte: Entwicklungen in Uzbekistan/ 
Wissenschaftliche Schriftenreihe: Band 6. 2014. –р. 63-71.

Юнусова х.Э. XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда 12. 
ижтимоий-иктисодий жараёнлар ва маънавий ҳаёт. тарих фан.док. 
илм.даража олиш учун ёзилган дисс. — тошкент, 2009; Ўша муаллиф. 
Ўзбекистонда совет давлатининг миллий сиёсати ва унинг оқибатлари (хх 
аср 80-йиллари мисолида). – тошкент: Zar qalam, 2005. – 90 б.; Юнусова 
х. Э. хх асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда миллий муносабатларнинг 
баъзи жиҳатлари // Ўзбекистон тарихи, 2002. - №1. – Б.48; Ўша муаллиф. 
совет давлати миллий сиёсатининг баъзи жиҳатлари / Ўзбекистонда 
миллатлараро муносабатлар: тарих ва ҳозирги замон. – тошкент, 2003. - 
Б.192. 

еrmetov а.а.  Features of ruling of the soviet government in 13. 
Uzbekistan: particularly in organization of domestic affairs and their activities 
(1925-1945 years). // International  Scientific Journal “Theoretical & Applied 



174

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

Sciense”. Lancaster, USA № 05 (37) 2016. – P. 49-51; ерметов а.а. совет 
миллий сиёсати ва Ўзбекистон ички ишлар органларининг таркибий 
тузилиши // “Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик: 
тарихий тажриба ва ҳозирги замон”. халқаро илмий-амалий анжуман 
материаллари тўплами. – тошкент, 2010. – Б. 256-259; ерметов а.а. Фарғона 
водийсидаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларга оид айрим мулоҳазалар 
(1929-1933 йиллар) // “Фарғона водийси тарихи муаммолари”. республика 
илмий анжуман материаллари тўплами. – Наманган 2012. – Б. 249-251; 
ерметов а.а. Некоторые размышления относительно кампании «худжум» 
(«наступление») в узбекистане (1926-1930 гг) // краеведение и учитель 
- 2015. материалы международной научной конференции. – харьков, 
2015. – с. 98-100; ерметов а.а.  деятельность органов внутренних дел 
узбекистана в борьбе с беспризорностью в годы второй мировой войны 
(1941-1945 гг) // история Память люди: материалы VII международной 
научно-практической конференции. – алматы, 2015. – с. 501-505. 

одилов а.а. марказий осиёнинг ижтимоий-маданий 14. 
ҳаётидаги толерантлилик тамойилининг ўрни ва роли. - тошкент: Turon 
iqbol, 2018; одилов а.а. из истории религиозной толерантности в 
узбекистане/ // вестник развития науки и образования. россия, 2018 
йил №3. - C.15-22; одилов а.а. из истории религиозной толерантности 
в узбекистане. / материалы международной научно-практической 
конференции,  посвященной 20 летию г. астаны «астана - как символ 
достижений и духовного возрождения независимого казахстана в рамках 
«Нурпейсовских чтений».- алматы, 14 марта 2018. –с.61-63; одилов 
а.а. Cоветларнинг  диний бағрикенгликка қарши  сиёсатининг илк даври 
хусусида. / Tolerance as a tool of mutual trust measure of development. - 
Tashkent, 30 may 2018. – Б.151-153.

холмўминов х.Э. Ўзбекистонда совет мустамлакачилиги 15. 
сиёсатининг миграцион жараёнларга таъсири (жанубий вилоятлар 
мисолида, 1946-1990 йй.).  тарих фан.ном.илм.даража олиш учун ёзилган 
дисс. – тошкент, 2008; Бобожонова Н.а. совет тоталитар сиёсатининг 
Ўзбекистон аҳолиси миллий таркиби шаклланишига таъсири (1941-1990 
йй.). тарих фан.ном.илм.даража олиш учун ёзилган дисс. – тошкент, 2008; 
хаджамуратова м.х. Фарғона водийсининг демографик тарихи (1991-2006 
йй.). тарих фан.ном.илм.даража олиш учун ёзилган дисс. – тошкент, 2011; 
саипова к.д. история Народного комиссарита тасср (1918-1924 гг.). 
дисс.для получения уч.степ.канд.ист.наук. – ташкент, 2011; хомитов р.х. 
Ўзбекистон ва латвия, литва, Эстония ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари 
- янги босқичда (1991 – 2014 й.й). тарих фан.ном.илм.даража олиш учун 
ёзилган дисс. – тошкент, 2018; хайназаров Б.Б. Ўзбекистондаги уйғурлар 



175

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

диаспораси тарихи.  тарих фан.ном.илм.даража олиш учун ёзилган дисс. 
– тошкент, 2018; хайдаров м. Ўзбекистонда совет  давлати бошқарув 
тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти  (1917-1941йй). тарих 
фан.доктор.илм.даража олиш учун ёзилган дисс. – тошкент, 2018.

муртазаева р.х. многонациональный фактор и 16. 
демографические процессы в узбекистане. узбекистан на пути 
межнационального согласия. – ташкент: университет, 1996; ота-
мирзаев о., гентшке в., муртазаева р. узбекистан многонациональный: 
историко-демографический аспект. – ташкент: абу али ибн сино, 1998. 
– 159 с.; второе издание: узбекистан многонациональный: историко-
демографический аспект. – ташкент: янги аср авлоди, изд.2., доп., 2011. 
– 252 с.; муртазаева р.х. (в соавторстве):  историко-демографические 
очерки урбанизации узбекистана. – ташкент: университет, 2002. – 125 с.; 
Юнусова х. Э. Ўзбекистонда совет давлатининг миллий сиёсати ва унинг 
оқибатлари (хх аср 80-йиллари мисолида). – тошкент: Zar qalam, 2005. – 
115 б. муртазаева р.х. миграционные процессы в узбекистане в конце хх 
– начале ххI веков: исторические события и новые тенденции. учебное 
пособие для магистров. – германия: Lambert, 2015. – 15,6 п.л.; саипова к.д. 
толерантность узбекского народа к эвакуированным и депортированным 
народам в годы войны с фашизмом. – ташкент: Turon-Iqbol, 2018. – 92 с; 
муртазаева р.х., ишанходжаева З.р., иноятова д.м., саипова к.д. и др. 
межнациональное согласие в узбекистане и толерантность: взгляд сквозь 
призму веков. – ташкент: Turon-Iqbol, 2018. – 128 с.



176

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

г.М. хАйдАров,
 кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой
Андижанского государственного

 университета республики Узбекистан
Ш.Ш. Хусанбаева,

 студентка того же университета

КАЗАХСТАН – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
 

дружба узбекского и казахстанского народов уходит далеко в 
историческое прошлое. как отмечает наш Президент Ш.м. мирзиёев: 
«во внешней политике республики узбекистан Центральная азия – 
главное приоритетное направление» и мы вступили в реализацию этой 
идеи Президента. в результате, в регионе создалась абсолютно новая 
политическая обстановка, укрепляются доверие между соседями. Был 
подписан ряд документов по еще большему углублению стратегического 
сотрудничества с казахстаном. [1, c.17]. узбекистан и казахстан – близкие 
братья, партнеры, испытанные веками. связи особенно становятся 
прочными в последнее время. узбекистан и казахстан поддерживают друг 
друга в политических вопросах, ведут эффективное сотрудничество в таких 
организациях, как ооН, Шос, сНг [2, c.58], международная организация 
по спасению арала. взгляды по региональным и международным вопросам 
этих двух государств очень близки. узбекистан и казахстан одновременно 
начали свой путь независимости, оказывают взаимную поддержку по 
восстановлению и развитию экономики. 

Подписанный 31 октября 1998 года договор по взаимному вечному 
сотрудничеству республики узбекистан и республики казахстан – 
договорно-правовая основа [3, c.53], а также подписанный 14 июня 2003 
года  договор по стратегическому партнерству между республиками 
узбекистан и казахстан, основаны на принципах взаимоуважения, доверия 
и открытости исторических связей сотрудничать на международной 
арене. 

узбекистан экспортирует в казахстан природный газ, автомобили, 
минеральные удобрения, ткани, сельхозпродукцию и многие другие 
товары, а также услуги. а казахстан поставляет нам нефть, древесину, 
металл, муку, масло. 

22-23 марта 2017 года Президент республики узбекистан Ш.м. мир-
зиёев   посетил с государственным визитом республику казахстан, тем 
самым обозначив новый виток в развитии государственных отношений двух 
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стран. За короткое время были достигнуты большие успехи в сотрудничест-
ве узбекистана и казахстана. руководители двух государств подписали 
совместную декларацию по углублению стратегического сотрудничества 
и укреплению доброго соседства, а также более 13 документов 
межправительственного и межорганизационного парламентаризма, в 
налоговой, транспортной, военной, торговой и др. сферах. в 2016 году 
объем товарооборота между узбекистаном и казахстаном составил 2 
млрд. долларов [4, c.17]. стороны договорились, что это не свойственно 
экономическим связям и для исправления этой ситуации развивать дома 
торговли, расширять торговую номенклатуру, создать благоприятные 
условия для предпринимателей, и в целом развивать сотрудничество 
между нашими государствами. отдельно главами государства была 
отмечена возможность увеличения товарооборота между странами в 2 
раза. Экономики наших стран вовсе не конкуренты, а напротив, дополняют 
друг друга. в январе-августе текущего года было отмечено увеличение 
товарооборота на 35%. 

в этом году прошел бизнес-форум между узбекистаном и казахстаном. 
По итогам форумов в марте в городе астана и в сентябре – в ташкенте 
были подписаны документы на сумму 1,2 млрд. долларов и ряд некоторых 
документов. 

 По итогам ташкентского форума был подписан ряд документов: 
по сборке автомобилей GM Uzbekistan группой компаний «аллюр» при 
«узавтосаноат» на территории республики казахстан, меморандум по 
поставке бытовой техники компаниями «техноэкспорт» и «Электрон», 
«узтадбиркорэкспорт» и торговый дом Центральной азии – по поставке 
сельхозпродукции, а также «узфармсаноат» и «химфарм», «узметкомбинат» 
и «Феррум-втор». 

По приглашению Президента республики узбекистан Шавката 
мирзиёева в сентябре Нарсултан Назарбаев посетил нашу страну с го-
сударственным визитом. «государственный визит Президента республики 
казахстан Нарсултана Назарбаева является историческим событием в 
развитии отношений двух стран, обсудили сегодняшнее положение в 
политической, торгово-экономической, инвестиционной транспортно-
коммуникационной, общественно-гуманитарной и других сферах и по 
другим международным вопросам. данный визит мы воспринимаем как 
очевидное утверждение долгосрочной стратегической заинтересованности 
стремления совместного решения различных задач» [5, c.1]. 

основная цель презентации под названием «узбекистан – казахстан: 
новый этап сотрудничества» состоит в направлении двух стран по пути 
крепких связей, а также по внедрению торгово-экономических проектов и 
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проектов по капиталу. Была представлена продукция автомобилестроения, 
нефтегазовой, военной техники, строительных материалов и продукция 
более 50 компаний, а также инновационные технологии высших учебных 
заведений и центров научной разработки. 

Президенты отмечая, что такие презентации имеют очень важное 
значение во многогранном сотрудничестве между двумя государствами,  
утверждают усовершенствование процесса расширения сотрудничества в  
экономической системе и по всеобщему распространению продукции. 

в рамках визита подписанная стратегия экономического сотрудничест-
ва между республикой узбекистан и республикой казахстан на 2017-2019 
годы оказала сильное воздействие на торгово-экономические отношения. 

в 2018 году в ташкенте между гук «махсустранс» при 
государственном комитете по охране природы и окружающей среды и 
компанией «горкомтранс города караганда» был подписан меморандум. 
Цель этого меморандума изучить и распространить опыт двух компаний 
по вопросам обработки отходов, оказать теоретическую и практическую 
помощь, в том числе, по сбору коммунальных отходов, их вывозу, сортировке 
и переработке. 

в апреле текущего года делегация из алматы посетила андижанскую 
область. с гостями, прибывшими из братского нам государства, были 
составлены долгосрочные планы по сотрудничеству между двумя 
областями в экономических, торговых, научных и культурных сферах, 
члены делегации из алматы ознакомили со своей областью и дали 
информацию о природе, имеющихся промышленных и производственных 
предприятиях, туристических маршрутах. в 2017 году торговый оборот 
между андижанской областью и республикой казахстан составил 121 
миллион долларов сШа, был подписан меморандум по экспорту из 
андижана в соседнюю республику запчастей автомобилей, текстильных 
изделий, обуви, а казахстан – муки, сахара, древесины, черных металлов, 
битума, цемента и другой продукции. гости посетили автомобильный завод 
в городе асака, парк культуры «Боги Бобур», текстильные фабрики «Samo» 
и «Барчиной» в хужаобаде, центр логистики «Навигул», инсулиновый 
завод в андижанском районе. 

в нашей стране при участии капитала казахстана действуют около 
230 предприятий, а в казахстане – более 130. 

в ноябре 2018 года делегация из узбекистана под руководством спике-
ра Законодательной палаты республики узбекистан нанесли официальный 
визит в казахстан. спикер Законодательной Палаты олий мажлиса 
и члены делегации из узбекистана провели встречу с председателем 
мажлиса парламента республики казахстан Нурланом Нигматуллиным 
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и обсудили вопросы межпарламентских отношений и в программе визита 
был подписан меморандум по сотрудничеству между Законодательной 
палатой олий мажлиса республики узбекистан и мажлисом Парламента 
республики казахстан. 

кроме этого, делегация из членов высшей палаты олий мажлиса 
побывала и в сенате республики казахстан и встретились с председателем 
сената касимом-Жомартом токаевым. активизация связей в разной 
степени расширили многостороннее сотрудничество двух стран, эти связи 
также последовательно развиваются и в направлении парламентского 
сотрудничества. Это дало новые возможности в сотрудничестве членов 
парламентов двух стран, а также подняло на новый уровень качество 
деятельности, а также делегация из узбекистана приняла участие в 
международной парламентской конференции «астана – центр глобальной 
интеграции, спокойствия и безопасности». 

в ноябре этого года в Чимкенте был проведен I межрегиональный 
форум сотрудничества. На форуме приняли участие представители 
руководители министерств и правлений и предприниматели двух 
стран. Были обсуждены вопросы по пересмотру вопросов внедрения 
иностранного капитала, экспортные способности двух регионов, будущее 
новых экономических зон в узбекистане, итоги года узбекистана в 
казахстане, внедрение инвестиционных проектов в туризм и углубление 
сотрудничества. На казахско-узбекском бизнес-форуме были приняты 
постановления по расширению сотрудничества по поставке мучных 
и зерновых изделий и автомобилестроению. Были рассмотрены 
вопросы перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и вопросы 
использования водных ресурсов, развитие кооперативного сотрудничества 
в промышленном комплексе «Argo», современные методы поставки и 
переработки сельхозпродукции, перспективы организации единой системы 
сельхозпродукции, транзитные направления по экспорту, практики 
взвешивания и сертифицирования. На форуме были проведены обсуждения 
с инвесторами и достигли договоренности о проекте в 8 млн. долларов 
сШа с компанией «Новопэк», и ее реализация в 2019-2020 годах. 

анализ вышеизложенной информации показывает следующее: 
на основе совместных действий активного сотрудничества на мировой 
арене узбекистана и казахстана, добродушное соседство, стратегическое 
партнерство в отношениях и взаимной поддержки стремительно и поэтапно 
развиваются, поднимаются на высокий уровень по качеству двустороннего 
сотрудничества в широком аспекте, долговременные блага двух братских 
народов: спокойствие, непоколебимость, безопасность и обеспечение 
развития. 



180

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

Список литературы

обращение Президента республики узбекистан Шавката мирзиё-1. 
ева олий мажлису. т., «узбекистон», 2018, стр. 17

к. абдурахманов. узбекистонда инсон омили ва манфаатлари – энг 2. 
олий кадрият. т., издательство им. г. гуляма, 2017, стр. 58

Национальная энциклопедия узбекистана. т. 11. т., государственное 3. 
научное издательство узбекистон миллий энциклопедияси. 2005 г., стр. 17

обращение Президента республики узбекистан Шавката мирзиёева 4. 
олий мажлису. т., «узбекистон», 2018, стр. 17

Народное слово. 2017 г. 7 сентября.5. 
сведения управления статистики андижанской области. 2018 г. 6. 
сведения комитета государственной статистики республики 7. 

узбекистан. 2018 г. 



181

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

х.Ю. хАлиКуловА,
кандидат исторических наук

Джизакский политехнический институт 
республика Узбекистан

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАщИТЕ ИНВАЛИДОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

узбекистан с достижением государственной   независимости  успешно 
осуществляет свою деятельность в  сфере политико-экономического и 
социального развития. достижения за годы независимости ярко сви-
детельствуют о правильности избранного пути и о верности принципов его 
осуществления. важнейшим из этих принципов является эволюционность 
и поэтапность перехода к рыночным отношениям, признание государства 
главным реформатором и инициатором экономических преобразований, а 
также проведение справедливой и сильной социальной политики.

с первых дней независимости в республике узбекистан уделялось 
большое внимание решению социальных проблем инвалидов. еще в 
ноябре 1991 года был принят закон «о социальной защите инвалидов». 
[1] За прошедшие годы независимости было принято множество 
законов, постановлений и государственных программ, направленнных на 
обеспечение социальной защиты инвалидов. Права и интересы инвалидов 
находятся под пристальным вниманием правительства узбекистана. в 
частности, на сегодняшний день, по инициативе Президента республики 
Ш.м. мирзияева принят целый ряд законодательных актов, среди 
которых постановление Президента республики узбекистан от 28 декабря 
2016 года № ПП-2705 «о дополнительных мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы государственной поддержки престарелых и 
инвалидов», указ Президента республики узбекистан № 4947 7 февраля 
2017 года «о стратегии действий по дальнейшему развитию республики 
узбекистан», распоряжение Президента р-5006 от 1 августа 2017 года «о 
мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной 
поддержки инвалидов», указ Президента республики узбекистан Ф-5006, 
от 1 декабря 2017 года «о мерах по кардинальному совершенствованию 
системы государственной поддержки лиц с инвалидностью». 

в распоряжение Президента р-5006 от 1 августа 2017 года «о мерах по   
дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки 
инвалидов», закреплены большинство положений конвенции ооН о правах 
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инвалидов,[2] который был подписан 27 февраля 2009 года республикой 
узбекистан в этом законе определено, что государственная политика в 
отношении инвалидов осуществляется в целях обеспечения равных со 
всеми другими гражданами республики узбекистан возможностей для 
реализации прав и свобод, устранения ограничений в их жизнедеятельнос-
ти, создания благоприятных условий, позволяющих вести полноценный 
образ жизни, активно участвовать в жизни общества, а также выполнять 
свои гражданские обязанности. Этот закон наглядно демонстрирует, что 
инвалиды обладают всей полнотой социально-экономических и личных 
прав и свобод, закрепленных в конституции и других законодательных актах 
республики узбекистан, государство установило принцип недопущения 
дискриминации инвалидов. 

в 2018 году министерством труда и социальной защиты населения 
республики узбекистан совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами республики при поддержке ПрооН была организованна 
республиканская конференция, посвященная практической реализации 
положений конвенции в узбекистане. рекомендации конференции были 
разосланы кабинетом министров во все министерства и ведомства 
республики для реализации. среди наиболее значимых можно указать 
Постановление кабинета министров «о мерах по совершенствованию 
структуры управления и организации службы врачебно-трудовой экс-
пертизы». [3] об утверждении Положения об индивидуальной программе 
реабилитации инвалидов»,[4] об утверждении Положения о порядке 
резервирования рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в 
социальной защите».

За последние годы в республике узбекистан сформировались 
основные направления социальной защиты инвалидов, ориентированные 
на максимально возможную интеграцию инвалидов в общество, создание 
системы реабилитации инвалидов, формирования доступной среды  
жизнедеятельности .

одним из наиболее действенных методов, включающих инвалидов 
в полноценную жизнь, является получение образования. в республике 
узбекистан образование инвалидов осуществляется по двум направлениям: 
дифференцированное обучение в специализированных образовательных 
учреждениях и инклюзивное образование   инвалидов в общеобразователь-
ных учреждениях.

в республике функционирует 86 специализированных школ и школ-
интернатов, 23 школы-интерната санаторного типа, 122 специальных 
дошкольных учреждения, где дети с ограниченными возможностями 
получают коррекционную помощь.  в 2009-2014 учебном  году 10825 
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детей-инвалидов, которые не могут посещать школу и обучаются дома, 
получили специальные учебные пособия (с 1 по 9 классы) по необходимым 
и соответствующим направлениям. [5] 

мероприятия по социальной реабилитации включают в себя лечебно-
восстановительную работу, коррекционное обучение и воспитание, 
социально-бытовую и трудовую ориентацию, обусловленные спецификой 
заболевания.

Постановлением кабинета министров республики узбекистан от 17 
мая 2007 года «о деятельности специализированных профессиональных 
колледжей для лиц с ограниченными возможностями» [6] в республике 
созданы 4 колледжа, в которых обучаются свыше 1500 учащихся с 
ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями. 
работают курсы по швейному, обувному производству, ремонту и 
обслуживанию радиотехники и телеаппаратуры, бухгалтерскому учёту, 
столярным и паркетным работам, обслуживанию и программному 
обеспечению компьютеров, производству текстильной галантереи (ручное 
вязание) для инвалидов по зрению, ремонту и обслуживанию бытовой 
техники. 

в ташкентском специализированном промышленном колледже 
527 учащихся обучаются по таким направлениям и специальностям, как 
общественное питание, садово-парковое строительство, столярные и 
паркетные работы, электрогазосварка, ремонт и обслуживание автомобиля, 
металлообработка, швейное производство [7]. 

кроме того, в других средних специальных профессиональных об-
разовательных учреждениях обучается 4389 детей-инвалидов, 3830 детей-
сирот. в обычные академические лицеи и профессиональные колледжи 
республики ежегодно поступают и учатся в системе интегрированного 
обучения выпускники спецшкол-интернатов для детей с заболеваниями 
опорно-двигательной системы и общими заболеваниями [8].

Большое место в сфере поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов занимают ННо. республиканским научно-практическим Цент-
ром «оила» проведена научно-исследовательская работа на тему «создание 
механизма повышения коррекционно-педагогической грамотности 
родителей, имеющих детей, не охваченных образованием (инвалидов)». 
в рамках проекта «дети, нуждающиеся в особых мерах защиты» было 
изучено состояние реализации прав детей-инвалидов в детских домах  
«мурувват» города ташкента, разработана Программа исследования 
детской инвалидности в столице на основе выработанной стратегии 
изучения данного вопроса для получения объективной информации и 
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выдвижения практических рекомендаций для улучшения жизни и условий 
получения образования детей-инвалидов [9]. 

однако надо признать, что сложившаяся в настоящее время система 
интегрированного образования, доступна лишь лицам, не имеющим 
выраженных ограничений жизнедеятельности.

важной задачей в сфере реабилитации инвалидов является их 
трудоустройство. в соответствии с законом «о социальной защищенности 
инвалидов», в учреждениях и организациях республики резервируются 
минимальное количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
размере не менее трех процентов от численности работников. исходя из 
этого положения в республике с 2010 года ежегодно создается около 20000 
квотируемых рабочих мест для инвалидов.  За последние три года количество 
трудоустраиваемых ежегодно людей с инвалидностью увеличилось более 
чем на 300%. 

о результатах нового подхода к трудоустройству людей с инвалиднос-
тью позволяет судить трехкратное увеличение числа трудоустроенных за 
год граждан этой категории по стране с 2200 в 2008 году до 6200 человек в 
2009 и 7559 человек в 2010 году.

исходя из полномочий органов государственной власти, в 2010 
году на предприятиях республики зарезервировано 18555 квотируемых 
рабочих мест для инвалидов. однако потенциал инвалидов на рынке труда 
в узбекистане остаётся невостребованным. Подготовлены дополнения в 
Закон «о социальной защищенности инвалидов в республике узбекистан» 
и согласованы с заинтересованными министерствами, подготовлены 
согласованные проекты Законов «о социальной защите населения», «о 
государственном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». Принят указ Президента 
республики узбекистан «о мерах по дальнейшему совершенствованию и 
усилению системы социальной защиты населения». [10]

На современном этапе развития республики узбекистан назрела 
объективная необходимость разработки и последующей реализации 
функции государства по социальной защите граждан – вообще, и 
инвалидов - частности ,с учетом достигнутого уровня развития в обществе 
накопленного опыта реализации современной государственно-правовой 
действительности. 
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TÜRKLERDE MİLLİ TARİH ŞUURU OLUŞUMUNDA                  
ATATÜRK’ÜN ROLÜ

The Role of Ataturk in the Formation of National History                 
Consciousness in Turks

ÖZET
Sibirya’dan Avrupa içlerine kadar uzanan Türk Dünyasında, çok erken 

tarihlerde kurulmuş olan siyasal organizasyonlar ile dünya hakimiyetine 
ulaşan güçlü devletler ortaya çıkmış ve bu geniş coğrafya da günümüze kadar 
etkinliğini sürdürebilmiştir. Ancak Türk kültür çerçevesinden uzaklaştığı anda 
bulunmuş olduğu coğrafya da önce hakimiyetini sonrada etkinliğini yitiren Türk 
Devletleri de olmuştur. Bu devletler, kendi rızaları ile din değiştirerek önce 
dillerini sonrada alışkanlıklarını terk ederek, ilgili ülkenin hegemonyası altına 
girmişlerdir. Hatta bazı Türk boyları tamamen asimile olarak tarih sahnesinden 
silinmiştir. Türklerdeki hakimiyeti kaybetme ve asimile olma süreci, çoğunlukla 
Türk yöneticilerin kendi rızaları ile Türk kültür ekseninden uzaklaşması şeklinde 
gerçekleşmiştir. Hegemonyanın doğasına uygun olarak gerçekleşen bu sürecin 
ardından Hegemon devletler, Türkler üzerinde hegemonyalarını sürdürmek için 
Türkleri küçük guruplara ayırarak, onların arasında mezhep, aşiret, kabile, boy 
gibi farklılıkları öne çıkararak, mikro milliyetçiliği geliştirmişlerdir. Böylece önce 
dinlerini sonra dillerini kaybeden Türkler, zaman içerisinde milli tarih bilincini 
de yitirerek farklı birer topluluk olarak anılmaya başlanmıştır.  Bu süreç, miladın 
başlarında Budizmin kabul edilmesi ile başlamış ve günümüze kadar farklı din 
ve kültürlerin etkisi ile devam etmiştir.  Türkler bugün otuz civarında bağımsız, 
özerk ve yarı özerk yapıya sahip topluluklar olarak hayatlarını sürdürürken,  
aralarında alfabe birliği dahi olmadığı için birbirlerini anlamakta bile güçlük 
çekmektedirler.

Biz de bu nedenlerden dolayı çalışmamızda; 1881 yılında  Osmanlı 
Türk İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde  Selanik’te doğan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türk Milleti’ne dayalı kurmuş olduğu ve o dönemde tek bağımsız 
Türk Devleti olan  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde; yapmış 
olduğu  milli tarih yazımı ve bir milli tarih şuur oluşturma çabasını örnek 
oluşturması için aktarmak istiyoruz. Atatürk şunu iyi biliyordu ki üniter bir ulus 
devletin yaşayabilmesi için öncelikle milli şuura sahip seküler bir toplumun 
inşa edilmesi ve milli kimliğinin farkında olan milli şahsiyetlerin yetiştirilmesi 
gerekli idi.
1 ∗ Giresun Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi, Email; selcuk.duman58@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Atatürk, Milli Tarih, Milli Kimlik, Türkler
ABSTRACT
In Turkish World extended into Europe from Siberia, political organizations 

founded in ancient time and powerful states that had world domination came to 
exist and some of these have survived until today. However there are also some 
Turkish states that lost first their composure and later their efficiency over their 
territories due to steering away from the Turkish culture. Eventually, these states 
left first their language, later their tradition under the influence of tergiversation 
and finally got into the related states. As a matter of fact some of Turkish tribes 
went out of existence being assimilated. The process of the assimilation and 
the loss of domination came true majorly as of Turkish administrators’ own 
accord in the axis of steering away Turkish culture. After that process which is 
in conformity with the nature of the concept of the hegemony, the hegemonic 
states have popularized the micro nationalism dividing Turks into smaller groups 
and putting forward the denominational and tribal differences between them on 
the purpose of maintain their hegemony on the Turkish people. By this way, 
Turks who have lost first their religion and later the language have began to be 
considered as one each of different groups losing their historical consciousness 
in the course of time. These process has began with the adoption of Buddhism 
and continued until today with the influence of the different religions and the 
cultures. Today Turkish people live in about thirty independent, autonomous and 
semi-autonomous communities and these communities have difficulty even to 
understand each other because of the alphabetic differences. 

For these reasons in this study; In 1881, during the disintegration of the 
Ottoman Turkish Empire, Mustafa Kemal Ataturk was born in Thessaloniki which 
was established based on the Turkish nation and at that time the only independent 
Turkish state in the process of establishment of the Republic of Turkey; we want 
to transfer the national history writing and the effort to create a national history 
consciousness as an example.  Atatürk knew that for a unitary nation-state to 
live, it was necessary to construct a secular society with national consciousness 
and to train national figures who were aware of their national identity. 

Keywords: Atatürk, National History, National Identity, Turks
Giriş
Türklerin ilk yurdunun Altay-Ural Dağları arasında olduğu ortaya 

konulmuştur. Merkezin Balkaş, Aral ve Isık göl bölgesinde olduğu bilinmektedir.
(Turan, 1998;19) Hatta Hazar Denizi’nin Kuzey(Saray, 1996;5) ve Kuzey Doğu 
Bozkırlarının da Türklerin ilk yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir.(Kafesoğlu, 
1992;47) Altay-Sayan dağlarının güney batı bölgesi olarak da ifade edilen ilk 
yerleşim yerinin, Minusinsk-Tuva-Abakan Bozkırları olduğu yaklaşık olarak 
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belirtilmektedir.(Salman, 2004;2) Yani Ural dağlarından başlayarak Türkistan 
ve Kafkasya’yı içine alan bölge olarak karşımıza çıkmaktadır.(Ligetti, 1986;15) 
Ancak Türkler ilk yerleşim yerleri ile sınırlı bir yaşam sürmedikleri gibi çok 
geniş coğrafyalarda onlarca siyasal organizasyon meydana getirmişler ve 
bulundukları bölgeyi vatanlaştırmışlardır. Bu nedenle Türk Dünyası gerçeğini 
ortaya koyarken, günümüze kadar devam eden nüfus yoğunluğu ve siyasal 
anlamda hakimiyet kurabildikleri coğrafyayı esas almak doğru olacaktır.

Bu   çerçevede konuya yaklaştığımız zaman Türk Dünyasının sınırlarını 
genel bir ifade ile Asya’nın batısında Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara 
ve deniz sınırları ile ayırt edilmiş ve dünyaca tanınmış alan olarak belirtebiliriz.
(Afetinan, 2000;29)  Bu sınırlar içerisinde kalan Türk varlığı çeşitli bölgelerde 
kümelenerek tarihin akışı içerisinde bulunmuş oldukları alanda siyasal 
organizasyonlara gide-rek hakim unsur olmayı başarmışlar ve günümüze 
kadar da bazı bölgelerde siyasal hakimiyetlerini kaybetseler de etkinliklerini 
sürdürmeyi başarabilmişlerdir. Bugün yaklaşık olarak 30 dan fazla bağımsız 
yarı bağımsız ve bağımlı yapılar olarak devam etmekte ve yaklaşık 310 
milyon civarında bulunmaktadır.  Türk varlığının yaşadığı bölgeler ve isimleri 
ise şu şekildedir: Sibirya Türkleri; Yakutlar, Tuvalar, Batı Sibirya Tatarları, 
Hakaslar, Altaylar, Şorlar, Dolganlar. İdil-Ural Türkleri; Tatarlar, Başkurtlar, 
Çuvaşlar. Türkistan Türkleri; Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, 
Uygurlar, Karakalpaklar. Kafkasya Türkleri; Azerbaycan Türkleri, Kumuklar, 
Nogaylar, Balkarlar, Kundurlar, Kafkasya Türkmeni. Orta Doğu Türkleri; İran 
Türkleri(Güney Azerbaycan Türkleri, Karapapaklar, Türkmenler, Kaşkaylar, 
Afşarlar), Irak Türkleri(Türkmenler), Suriye Türkleri(Türkmenler), Afganistan 
Türkleri(Özbekler, Türkmenler, Hazaralar, Aymaklar, Avşarlar, Halaçlar, 
Kazaklar, Kırgızlar, Karakalpaklar). Anadolu Türkleri, Avrupa Türkleri ve Doğu 
Akdeniz Türkleri.

İsimlerini ve yaşamış oldukları bölgeleri verdiğimiz Türk unsurunun bu-
gün bağımsız, yarı bağımsız ve bağımlı statüde tanınan isimleri de şu şekildedir. 
Bağımsız Türk Devletleri; Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Özerk(Muhtar) 
Cumhuriyetler; Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Tuva, Yakut, Dağıstan, 
Kabarda-Balkar, Karakalpak, Nahçıvan, Doğu Türkistan, Gagauz. Yarı 
Özerk(Muhtar Oblast) Cumhuriyetler; Gorno Altay, Hakas, Doğu Azerbaycan, 
Batı Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Erdebil. 

Bilinen ilk zamanlardan itibaren milletleşmiş ve devlet kurma tecrübesine 
sahip olmuş Türk Milleti’nin çağın en güçlü ordusuna sahip olmasına rağmen 
nasıl etkisiz hale getirildiği, Türk Devletlerinin ya da Türk toplumlarının 
hegemonik  ilişkiler neticesinde hakimiyetini kaybetmeleri ile doğrudan 
alakalıdır.  Hegemonyanın temel yaklaşımına uygun olarak daha çok kültürel ve 
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ideolojik ikna yöntemi ile   Türk devlet ve toplumları kontrol altına alınmıştır.
Bu çerçevede konuya bakılması aslında, Türklerde devletlerin ve 

toplumların etkisiz hale gelmesi ve bulundukları coğrafyada hakimiyetlerini 
kaybetmeleri, kurmuş oldukları devletleri yönetme şekilleri ve yaşam tarzları 
ile alakalıdır. Eğer Türk toplumları Türk Devlet Gelenekleri ekseninden sapma 
gösteriyorlarsa, o devletin yaşaması ve o toplumun etkinliğini sürdürmesi 
mümkün olmamıştır. Çünkü devletlerin oluşması medeniyet yolunda önemli 
olsa da yeterli bir ölçü değildir. Önemli olan devletin nasıl yönetildiğidir. Yani 
devlet hangi usuller çerçevesinde yönetilmektedir. Bu yönetim şekli devleti 
kuran milletin menfaatlerine ne kadar uygundur.(Spitz, 1969;5)  Tüm bunların 
aslına uygun devam etmesi için güçlü bir milli tarih şuurunun varlığına bağlıdır. 
Bizde çalışmamızda Atatürk örneğinde bu konuya değiniyoruz.

Atatürk’ün Milli Tarih Şuuru Oluşturma Nedenleri
İslam öncesi Türk toplumunda, milliyet fikri en kuvvetli şuur şeklini 

korumuş ve çok defa devlet mefhumu milliyet mefhumu ile beraber yürümüştür.
(Danişmend, 1983;20) Sosyolojik bir  gerçek olan bu duygu, modern devletlerde 
hukukun en köklü prensiplerinden birini teşkil etmiştir. Çünkü çağdaş devletler 
hukuku milliyet prensibine dayanmakta ve milliyeti istiklalin şartı  görmektedir.
(Keskin, 1999;7) Türk devletlerinde, “Türk Milli Hukuku” olan Törenin ve 
özgürlüğün önemli ve vazgeçilmez olması da kurulan devletlerin bugünkü 
modern devletlere çok yakın olmaları ile açıklanabilir. Türk Milleti ulaştığı 
yüksek kültürden dolayı milliyet duygusuna hep sahip olmuştur.(Yeniçeri, 
2005;39) Yazılı Türk tarihinde bu konuya en güzel örnek Büyük Hun Devleti’nde 
Çi-Çi’nin Çin esaretine karşı çıkışıdır. Alman Bilim Adamı Hirth; “Tarihte 
milliyetçiliği devlet siyasetinde temel yapan ilk devlet adamı Çi-Çidir” demiştir.
(Kafesoğlu, 1999;19)  Bu da gösteriyor ki Çin esareti, tehlikesi Türk Milli Şuurunu 
doğurmuştur.(Ögel, 1971;35)  Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan’dan itibaren ise 
bu şuur İslam öncesi tüm Türk devletlerinde bir devlet politikası olarak  hep 
var olmuştur.(Hacıeminoğlu, 1995;12) Ancak Dünya medeniyetine çok erken 
dönemlerden itibaren katkı sunan Türk Milleti, bugün geldiğimiz noktada ne 
yazık ki bu oranda dünya tarihinde yerini alamadığı gibi, kendi çocuklarına da 
bunu anlatamamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu 1923 tarihine kadar kendi milli 
tarihini yazmayan ve öğretmeyen Türkler; oryantalist tarihçilerin bize sundukları 
pencereden tarihi algılamış ve Türk toplumuna da bu şekilde sunmuştur. Bu 
neden ile de Türk Milleti’nin tarihi ya yanlış öğretilmiş ya unutulmuş ya da 
görmemezlikten gelinmiştir. 20. yüzyılın başına kadar dünyada eşi görülmemiş 
bir hale düşmüş, türlü tahrif ve inkâr ile karşı karşıya kalmıştır. İslamlaşma sonrası 
ise; Türk varlığı İslamâlemi içinde erimiş, kendi benliğini yitirmiştir.  Bu yüzden 
yarattığı medeniyet eserleri, Arap, Fars ve Bizans’a mal edilir olmuş, Türk sözü,  
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“Kaba, Avam” anlamında kullanılarak akılla izah edilemez bir aşağılık duygusu-
na saplanılmıştır.(Baykal, 1971;535) Çok eski tarihlere kadar tarih yapan ve azda 
olsa yazan Türk Milleti, içine saplandığı bu durumdan dolayı milli tarih şuuru 
oluşturamamıştır. Atatürk, bu durumu şu şekilde dile getirmiştir: “Biz henüz 
şimdiye kadar gerçek, bilimsel, müspet anlamıyla milli bir devir yaşamadık, 
dolayısı ile milli bir tarihe malik olamadık.”(Ercan, 1988;15) Demiştir.

Atatürk; milliyet fikrinin gereğine inanmış, millet ve insanlar arasında 
hep milliyetin hâkim olduğunu söylemiştir.(Feyzioğlu, 1987;16) Milliyet 
fikrinin kaynağı, fertlerin mensup oldukları kitleye karşı duydukları bağlılık 
hissi olduğuna göre, insanlar bir yandan yaşayabilmek için mücadele etmek ve 
mücadelede başarılı olabilmek için gruplaşmak gereği duyarlar. Diğer yandan 
insanın ruhunda yaşanan gelişim çerçevesinde barış içerisinde yaşamak ihtiyacı 
vardır. Milletlerin millet olarak yaşamasını temin eden, diğer milletler içinde 
erimesine, yok olup gitmesine mani olanda işte bu milli histir.(Arsal, 1955;64) 
Milletlerin var olmak azim ve iradesi de milli şuurdur. Milli şuur; milliyet 
duygusu ve milliyetçilik kavramını karşılar. (Arsal, 1955;65) Milliyet duygusu, 
bir millette mensup fertlerin, o milletin mazisine, istikbaline, diline, kültürüne, 
ülke ve toprağına karşı besledikleri derin, irsîleşmiş bağlılıktan ibaret bir ruhi 
halettir. (Arsal, 1955;79) 

Atatürk Milleti “Müşterek milli fikrin, ahlakın, hissin, heyecan, hatıra ve 
ananelerin millet fertlerinde meydana gelmesini ve kökleşmesini temin eden 
müşterek mazinin, birlikte yapılmış tarihin, vicdanları ve zihinleri doğrudan 
doğruya birleştiren müşterek dilin milletin teşekkülünde en önemli etkenlerdir.” 
Demiştir.(Afetinan, 1971;57) Atatürk, milletin tarifinde üç unsur üzerinde 
durmuştur. Bunlar; dil, kültür ve ülkü birliğidir.(Afetinan, 2000;28) Milletin 
oluşmasında etkili olan doğal ve tarihi olguları ise, siyasal varlıkta birlik, 
dil birliği, yurt birliği, ırk ve köken birliği, tarihi yakınlık ve ahlaki yakınlık 
olarak ifade etmiştir.(Afetinan, 2000;32) Dönemin aydınlarından Yusuf Akçura 
ise “Türk Milliyeti Siyasiyesi” nin gerekli olduğu üzerinde durmuştur. Bu 
görüşünü ise şu şekilde açıklamıştır: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde 
yaşayan Türklerin, Türk olmadıkları halde az çok Türkleşmiş olanların ve ulusal 
vicdandan yoksun olanların bilinçlendirilmesi ve Türkleştirilmesi ile başlayıp 
daha sonra Asya ve Avrupa’ya yönelerek siyasal milliyet meydana getirmek 
olarak yorumlamıştır.(Akçura, 1991;6-8) 

Atatürk; Milliyet eksenli düşünce ile; milli tarih, milli edebiyat, milli 
felsefe, milli sanat zevki ve milli ahlak ile besleyerek milli şahsiyeti ortaya 
çıkarılabileceğine inanmış ve(Kafesoğlu, 1970;99) bir toplumun ekonomik, 
siyasi anlamda kendi kaderini tayin etme ve çıkarlarını koruma düşüncesinin de 
milliyet eksenli düşünce ile mümkün olabileceğine inanmıştır.(Rocer, 2008;2) 
Milliyet merkezli düşüncenin  toplumun menfaatini ön planda tutması dolayısı 
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ile de halka dayalı bir düşünce olması ve demokrasi ile uyumlu bir yapıda 
bulunması nedeniyle(Arık, 1992;130)  yapılması gerekenin bu milli şuurun 
doğrulması için çalışmak olduğunu anlayan  Atatürk  Batıda olduğu gibi modern 
bir devlet kurmak için  laikleşmeyi de esas almıştır. Çünkü Modern toplumların 
olmazsa olmazı laikliktir.(Lelobera, 2007;212)

Tüm bu çerçevenin gerçekleşmesi için milliyet eksenli düşüncenin oluşma-
sı için milli tarih şuurunun gerekli olduğunu görmüş ve çalışmalara başlamıştır.

Atatürk’ün Tarih Tezi ve Milli Tarih Şuuru Oluşturma Çabası
Atatürk, bu milli bilinçle  Cumhuriyetin kuruluş yıllarına geldiği zaman, 

milli tarihimiz neden ibaret? Milli özelliklerimiz ve milli karakterimiz nedir?  
Kültürümüz ve milliyetimizin esasları nelerdir? Sorularına cevap aramıştır. 
Ancak şunu da iyi biliyordu ki bu sorulara, Osmanlı, İslam ya da oryantalistlerin 
gözüyle cevap bulunamazdı.(Kodaman, 1982;126)

Diğer yandan Atatürk’ün cevap aradığı sorular, dünyada o dönemde oluşan 
yanlış kanaatlerle de ilgili idi. Örneğin;

Türklerin bir aşiret olarak bir imparatorluk kuramayacağını ve bunun 1- 
başka bir izahının olduğu,

Türklerin dünya tarihi ve medeniyetindeki rolleri,2- 
Türkiye’ye medeniyet getirenlerin kimler olduğu gibi sorulardır.3- 

(Afetinan, 1939;244-245)
Yapılması gereken, milli tarih şuuru ve milli kültürü kuvvetlendirerek 

bir milli heyecan uyandırmaktı. Bu da yabancıların gözüyle yada onların 
işaret ettikleri ile olamazdı. Bu bir millet için büyük bir gaflet demekti.(Özer, 
1999;762)

Atatürk, derin bir tarih şuuruna sahip olarak, Türk tarihine de derin bir 
bakış ve tarih önünde yüksek bir sorumluluk duygusunu ortaya koymuştur.
(İnalcık, 1963;6)  Türk tarihini bilinen Türk devletlerinin ötesinde, Türk 
soyunun ve boyunun ortaya çıkışını esas alan Atatürk, Türk çocuklarına milli 
tarih öğretilmesinin üzerinde durarak, milli tarihin yazılmasını ister.(Hizmetli, 
1993;15-17)  Öncelikle batıdan tarih ile ilgili kitapları getirttirerek(Özçelik, 
1996;603) onları inceletir ve doğru tarih yazımı ile ilgili çalışmalar yaptırır.

Atatürk bu çerçevede, “herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman, onun 
gerçeğe uygun olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeler 
araştırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihe sahip olmayışımızın sebebi 
tarihlerimizin, gerçek olayların belgelere dayanmaktan ziyade ya bir takım 
meddahların veya bir takım kendini beğenenlerin gerçek ve mantıktan uzak söz-
lerinden başka kaynak bulunmaması talihsizliğidir”diyerek tarih yazıcılığında 
bilimsel olmanın gereği üzerinde durmuş ve bu şekilde ancak tarih yazılabileceğini 
belirtmiştir. Hatta Atatürk, “sonradan uydurma bir eser meydana getirerek ertesi 
gün pişman olmaktansa, hiçbir eser meydana getirmemek beceriksizliğini itiraf 
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etmek daha iyidir.”(Kocatürk, 2005;271) demiş ve yazılacak tarih kitaplarının 
titizlikle hazırlanmasını istemiş, hatalı hazırlanan kitaplara da müdahale ederek 
bilimsel eserlerin ortaya çıkması için elinden geleni yapmıştır.

Atatürk, “ben gelip geçici bir insanım, bir gün öleceğim. Büyüklüğüne 
ve üstün yeteneklerine inandığım Türk Ulusu’nun gerçek tarihinin yazılmasını 
sağlığımda görmek istiyorum.”(Kocatürk, 2005;282) demiştir. 1923 sonrası 
bu çerçevede tarih yazıcılığını teşvik eden Atatürk, milletin yeniden tarif 
edilmesini, ona kendine güven duygusunun verilmesini, onda vatan anlayışının 
oluşturulmasını ve milli şuurun inşası için uğraşılmasını istemiştir.(Özçelik, 
1996;603)  Bu dönem de milleti yaratan ve yaşatan en mühim vesilelerden biri 
olan milli tarih şuuru olduğunun, milletlerin dünya yüzünde değerlerinin milli 
tarihlerine verilen değer ölçüsünde kazanacağı düşüncesiyle, bu konuda yapılan 
çalışmalara üst düzeyde katkı sunulmuş ve çok önemli ivme kazandırılmıştır. 
Çünkü milli tarih, boyunduruk altındaki milletlere ölümsüz bir kuvvet, birlik ve 
enerji kaynağı olmuştur. Diğer taraftan öz milli kültürlerinin, hudutsuz gelişme 
imkânına kavuşması sonucunu doğurmuştur.(İnalcık, 1963;7)  

Yeni Kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, bir Türklük şuuru 
yaratılması için büyük mücadele verilmiş, Osmanlı’daki ümmet fikri yerine 
millet olmanın önemi kavratılmaya çalışılmıştır. Atatürk, “biz milliyet 
fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz.  Bunun 
zararlarını fazla faaliyet ile gidermeye çalışmalıyız.” demiş ve sözlerinin 
ilerleyen kısımlarında dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, ilk önce biz 
kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı, hissi, fikir ve fiili olarak bütün 
davranış ve hareketlerimizle gösterelim.”(İzgi, 1987;136-137) Sözleri ile aitlik 
kavramlarında bilincin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Atatürk, imparatorluktan ayrılan diğer milletler gibi Türk Milleti’ninde var 
olacağını, hayat hakkının bulunduğunu, çünkü onunda uzun bir milli varlığı, 
bir medeniyeti, unutulmuş bir milli tarihi olduğunu ve dünya medeniyetinin 
düşmanı değil dostu olduğunu söylemiştir.(İnalcık, 1963;8)  

Atatürk, Türk Milleti’nin vatanını tanımlarken de; Asya’nın batısında 
Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırları ile ayırt edilmiş yurtta 
yaşarlar(Afetinan, 2000;29) diyerek oryantalistler tarafından bizlere öğretilen 
Orta Asya kavramının çok ötesinde Türklerin fiili olarak yaşadıkları ve önemli 
oranda kendilerine vatan yaptıkları toprakları ifade ederek, burada yaşayan 
insanların ülkelerine sahip çıkmasını da işaret etmiştir. Diğer yandan Atatürk, 
tarih yazımı konusunda şu hususlar üzerinde durulmasını istemiştir.

Türklerin İslamiyet sonrasındaki tarihleri bir hayli araştırılmış ve 1- 
okutulmuş olmasına rağmen daha önceki devirlerin tarihi karanlıkta kalmıştır. 
Ağırlık bu çağlar üzerinde olmalıdır.

Türklerin medeniyete katkılarını batı inkâr etmiş, Türklerin imajını daha 2- 
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çok savaşçı ve hatta “barbar” olarak işlemiştir. İlk medeniyetlerde; Sümer, Elam, 
Etrüsk gibi, İslam medeniyetinde; Samilik ve Hint Avrupa, kavramlarına pay 
verilmiş, Türkler yok sayılmıştır. Bu nede ile Türklerin o çağlardaki medeniyete 
katkıları ve rolleri unutulmamalıdır.

Türklerin anayurdunun Orta Asya olduğu ve o coğrafyada bu günde 3- 
Türklerin yaşamaya devam ettiği anlatılmalıdır.

Türklerin ırki yapıları ve özellikleri üzerinde durulmalıdır.(Türkkan, 4- 
409) İfadeleri üzerinde durmuş ve sonraki tarih çalışmalarında bu uygulamaya 
geçirilmiştir.

Atatürk, “Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü 
medeniyetlerede sahip olmuştur. Bunu aramak, bulmak, incelemek Türklüğe ve 
cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”(Afetinan, 1971;111) İfadesi ile Türkler 
ile ilgili bilinmeyenlerin araştırılmasının üzerinde durmuştur.

Atatürk bütün bu iftiralara karşı Türkleri bütün dünyaya geri bir millet 
olarak tanıtan görüşlerin bizim içimize de girdiğini ifade ederek, dört yüz çadırlık 
göçebe bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini başlatmak suretiyle 
imparatorluk zamanında yanlış bir görüşün olduğunu, bu nedenle öncelikle 
millete, tarihini, soylu bir millete mensup olduğunu, bütün uygarlıkların anası 
olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz diyerek Türk Milleti’nin 
içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının yolunun milli tarih şuuru olduğunu bu 
şekilde dile getirmiştir.(Kocatürk, 2005;281) Yine Türk Milleti’nin bu konudaki 
yeterliğini anlatmak için: “Türk çocuklarında yetenek, her milletinkinden 
üstündür, Türk yetenek ve kudretini tarihteki başarıları meydana çıktıkça, 
büsbütün Türk çocukları kendileri için gereken atılım kaynağını o tarihte 
bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık kazanacaklar, o büyük 
başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin de 
aynı kandan olduklarını düşünerek kimseye boyun eğmeyeceklerdir” demiştir.
(Kocatürk, 2005;282) 

Gerçekten Dünya Tarihi gösteriyor ki; hiçbir devir, hatta hiçbir nesil kendi 
görüş ve anlayışı ile kendisine yeni bir tarih tablosu çizmekten, başka bir deyimle, 
yeni bir “Tarihi Şuurlaşma”, müstağni kalamıyor. Bilhassa siyasi değişmeler ve 
yeni sosyal şekillenmeler demek olan inkılâp devirleri ve nesilleri bunu daha 
kuvvetli hissetmişlerdir. Çünkü milletler böyle zamanlarda, varlıklarını korumak, 
kudretlerini geliştirmek ve manevi kıymetlerine dayanarak geleceğe emniyetle 
yürümek için kendilerini yeniden daha derin tanımak ve anlamak ihtiyacını 
duyarlar.(Demircioğlu, 1971;453)

Atatürk, milletlerin yapısında ortak mazi ve birlikte yaşama arzusunun 
önemli bir yer tuttuğu ve hatta millet hayatında yegâne birleştirici unsur olarak 
gördüğü bu iki kavramı her fırsatta ön plana çıkarmıştır. Bilindiği gibi ortak mazi 
tarihi ifade eder ve milli tarih şuurunu ön görür. Milli şuur tarih ile besleneceğine 
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ve kültürel bir takım yanlış ve haksız yayın ve yorumların önüne geçilmesi de 
bu yolla engelleneceğine göre, milli şuuru canlı tutmanın en önemli yolu tarih 
üzerinde çalışma yapan ve öğretenlerin görevi olarak algılanmalı ve buna göre 
hareket edilmelidir.(Özçelik, 1999;194)

Bu nedenlerden dolayı Cumhuriyeti kuranlar gerekli hassasiyeti 
göstermişler ve doğru tarihin yazılıp öğretilmesi konusunda önemli bir duruş 
sergilemişlerdir. 

Bu çerçevede Atatürk’ün tarihten daima ilham aldığını ve herhangi bir 
meseleyi ele alırken onu tarihin ışığı altında mütalaa ettiğini görmek mümkün-
dür.(Akurgal, 1956;571) Atatürk’ün; benliği sarsılmış, kendi kendine itimadı 
kaybolmuş, Türk Milleti’nin benliğini yeniden kazandırmak, onun şerefli bir 
maziye ve büyük hasletlere sahip olduğunu yeniden hatırlatması gerekiyordu.
(Akurgal, 1956;579) Bu itibarla Türklerin geçmişten günümüze kültür ve 
medeniyet dünyamıza katları ve yetiştirdiği büyük şahsiyetler ortaya çıkacak, 
böylece dünyada yanlış algı değişecek, Türklerin zengin ve şerefli bir geçmişe 
sahip olduğu tespit edilecek, Türk çocuğu da bununla gurur duyacaktı. Bu durum 
Türk Milleti arasındaki mili birliği kuvvetlendirecektir.(Saray, 1984;1-2) Bu 
şekilde milli tarih şuuru ve milli kültür kuvvetlenecek, milli tarihini iyi bilen her 
yönüyle yetişmiş bireyler ortaya çıkacaktır.(Saray, 1984;5)

Bu yeni nesil Atatürk’ün ifadesiyle daha büyük işler yapmak için kendinde 
kuvvet bulacaktır.(Afetinan, 1939;245) Bu anlayışla Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarında ciddi çalışmalar yapılmış, tarih ilminin laf olsun diye mütalaa eden 
sözlere karşı duran Atatürk, olayların olduğu gibi gerçeğe uygun anlatılmasını 
ve yazılmasını teşvik etmiş, tarih yazıcılığının da siyasi, iktisadi, medeni ve 
sair şekilde ayrılarak konusunda uzman kişiler tarafından yazılması üzerinde 
durmuştur.(Uzunçarşılı, 1939;349-352) Bu yöntem neticesinde ortaya çıkarılan 
tarih ile milli şahsiyetin yetişmesi amaçlanmış, milli ideallerin yanında insanlık 
idealinin de görülmesi hedeflenmiştir.(Cambel, 1939;270)

Atatürk’ün tarihin yazım ve anlatımının önemi konusunda titizliği, Türk 
Tarihi’nin doğru bir şekilde yazılmaya başlanmasına neden olduğu gibi Türk 
Milleti’nde de milli tarih şuuru oluşmasında önemli rol oynamıştır. Atatürk’ün bu 
çalışmalara verdiği katkıdan hareketle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
tarafından takdim edilen fahri müderrislik payesinin Atatürk tarafından tarih 
alanında olmasının istenmesi de önemli bir ayrıntıdır.(Günaltay, 1939;273-274)

Atatürk’ün ifadesiyle, büyük devletler kuran ecdadımızın büyük ve şümullü 
medeniyetler ortaya çıkardığının bilindiği, bunu tetkik edip ortaya çıkarmak 
ve Türklüğe, cihana bildirmenin bir borç olduğu(Orhonlu, 1967;28) bilinci ile 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bu çalışmalara destek vermiş hatta bizzat bu 
çalışmalarda yer almıştır.

1931 yılında kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Başkanı Tevfik 
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Bıyıklıoğlu’na Atatürk tarafında yazılan mektupta, bu hassasiyet şu şekilde 
dile getirilmişti: “Tarih yazmak için tutulan yolun mantıki ve bilhassa ilmi 
olması şarttır. Bu münasebetle yüksek heyetinizin reisi bulunan zatı alinize 
hatırlatırım ki yeni dünya ufuklarına açacağınız yeni tarih semasında dikkatli 
olunuz.  Sümmet tedarik bir eser vücuda getirerek ferdasında nadim olmaktansa 
hiçbir eser vücuda aczini itiraf etmek evladır. İlim sahasında vesveseli olmak, 
miskin, müesseselerin mezunlarına inanmaktan evladır”(Orhonlu, 1967;28) 
diyerek tarih yazıcılığının aceleye getirilmemesi, ilmi olması konusundaki 
hassasiyeti hatırlatmıştır. Atatürk Türk tarih Kurumu’ndan yurdumuzun en eski 
medeniyetlerini meydana çıkarmak, bu suret ile bugünkü Türkiye halkını ve 
umumiyetle Türk Milleti’nin tarih boyunca birbirleri ile ilgisini tesis ederek, 
umumi Türk tarihi ve medeniyetini, yeni ilmi araştırmalara göre insicamlı bir 
şekilde yazabilmesini istemiştir.(Afetinan, 1959;195) Atatürk, bu çalışmalar 
yapılırken Türklüğün esas olduğunu ve bunun tarih içerisinde araştırılması 
gerektiğini, Türklüğü bütün soyluluğu ile tanımak, tanıtmak gerektiğini ve milli 
benliği bilmeyen milletlerin başak milletlerin avı durumuna düşeceğini ifade 
etmiştir.(Kocatürk, 2005;301-308)

Atatürk’ün bu yaklaşımı, Türk Milleti’nde milli şuuru oluşturmuş ve altı 
yedi asırlık Osmanlı Türklüğü, Selçuklu Türklüğü ve ondan öte büyük Türk 
devirlerinin(Afetinan, 1959;93) anlaşılması ve öğretilmesini mümkün olmuş, 
oryantalist tarihçilerin bakış açısı ve sunumundan kurtararak tarih yazımı ve 
öğretimine milli bir eksen kazandırmıştır.

Sonuç
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu ve Türk Milleti’nin Kurtarıcısı 

Yüce Atatürk’ün ifadesi ile “Türk Milleti eski ve şerefli bir millet olarak dünya 
medeniyetine ciddi oranda katkı sunmasına” rağmen İslamlaşma ile birlikte 
kendisini gizlemiş ve gederek tarih sahnesinden silinen, aşağılanan ve hor 
görülen bir millet haline dönüşmüştür. Bir milletin kendini tanıması, kendine 
güvenmesi, dünya milletleri içerisinde saygın bir yere sahip olması için 
öncelikle kendi tarihini doğru ve iyi öğrenmesi gerekmektedir. Tarihini doğru 
öğrenmeyen toplumlarda milli tarih bilinci oluşamadığı içinde milli şahsiyetler 
yetişemez. Bugün bile milli tarih denilince bilimsel olmaz gibi oryantalist kafa 
ile yaklaşımlar artmış ve geçmişte olduğu gibi oryantalist tarihçilerden alıntılar 
yaparak Türk Milleti’ne kalıplaşmış cümlelerle tarih yazılmaya ve anlatılmaya 
çalışılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, milli tarih algısı ve milli tarih yazımı pekâlâ 
bilimsel ve akademik kriterlere göre yazılabilir ve Türk Milleti’ne bu şekilde 
sunulabilir. Bunu söyleyenlerin kaygısı bilim ya da akademik ölçüler değil 
oryantalist tarihçilik hastalığı olup, biz daha iyisini yapamayız kompleksidir. 
Bundan mutlaka kurtulmak gerekmektedir.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБщЕСТВО

идея гражданского общества, берущая свое начало со времен 
древней греции и античного рима, в опредмеченной форме становилась 
фактором, определяющим политические процессы в той или иной стране. 
одновременно с практикой реализации идеи гражданского общества 
претерпевало изменение ее содержание. великие мыслители прошлого 
Цицерон,т. гоббс, дж. локк, Ж.–Ж. руссо, в. гегель, и. кант обогащали 
содержание этой идеи своими представлениями, не отрицая выводы своих 
предшественников. они, наблюдая нелинейную эволюцию общества, 
описывали разные варианты возникновения реального гражданского 
общества.

кристаллизация идеи гражданского общества в современном 
понимании происходила накануне и в период буржуазных революций, 
на знамени которых было начертано «свобода и равенство». Этот лозунг, 
соответствовавший общественным ожиданиям того времени, сыграл 
важную идеологическую роль в формировании и развитии гражданского 
общества. историческое сознание буржуазного общества, отягощённое 
еще свежими представлениями о сословных, классовых, этнических 
предрассудках, дискриминации женщин и детей, особенно в сфере 
производства, способствовало отрицанию негативных явлений, считая их 
недопустимыми в гражданском обществе.

в результате в современном мире утвердилось понимание гражданско-
го общества как общества без привилегий, равноправных, равнообязанных 
и равноответственных граждан независимо от их этнической, религиозной 
или иной принадлежности при развитой системе политических, социально 
– экономических и правовых отношений.
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в казахстане идея гражданского общества на официальном уровне 
впервые была отражена в конституционном Законе республики казахстан 
«о государственной независимости республики казахстан». в нем идея 
гражданского общества переведена из факта общественного сознания в 
плоскость политической задачи, вытекающей «из решимости создания 
гражданского общества…» [1]. При этом следует учесть, что гражданское 
общество есть одно из условий и одновременно следствие, демократизации 
общественной жизни, курс на которую был принят в казахстане годом 
раньше декларацией «о государственном суверенитете казахской сср» 
от 25 октября 1990 года [2].

таким образом, становление и развитие гражданского общества – это 
новая для казахстана социально – политическая проблема, обусловленная 
его транзитом в постсоветскую действительность и которую предстоит 
решать в повседневной общественной практике.

казалось бы признаком гражданского общества соответствовало 
и советское  общество, если судить по тексту конституции ссср. Но 
в реальности широкие конституционные права и свободы граждан 
превращались в миф под прессом партийно–государственного 
тоталитаризма, когда карали не только за свободные действия, а даже за 
свободные мысли. общество было закрыто не только от внешнего мира, но 
и внутри страны от самого себя.

Зажатое общественное сознание с трудом избавляется от прежних 
идеологических стереотипов и поэтому становление и развитие 
гражданского общества, осуществляемое исключительно благодаря 
активности населения, идет медленными темпами по сравнению с 
государственным и экономическим строительством, хотя по сравнению  с 
ними является  менее затратным в финансовом отношении.

Поэтому  с повестки дня не снимается поиск и использование 
упускаемых из вида дополнительных факторов, позитивно воздействующих 
на процесс развития гражданского общество. одним из них является 
историческое сознание. оно является такой формой общественного 
сознания, «в которой отражены оценки, осмысление, суждения и восприятие 
аспектов исторического прошлого» [3, с. 17].

история в целом и ее фрагменты в частности представляют из 
себя хронологически выстроенные эпизоды реализации в прошлом 
общественных отношений в различных областях: право, политика, мораль, 
религия, эстетика и т.д. соответственно они отражаются историческим 
сознанием синкретически, то есть в нерасчлененном виде, охватывая 
правовое, политическое, моральное, религиозное, эстетическое сознание. 
На обыденном уровне такой синкретический характер исторического 
сознания не всегда осознается, в то время как на теоретическом уровне 
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вычленяются исторические аспекты  указанных форм общественного 
сознания. Это обогащает представления о реальном содержании 
исторического сознания.

При исследовании мотивирующей роли исторического сознания на 
развитие гражданского общества особо важно учитывать то обстоятельство, 
что оно способно переносить негативные стереотипы и перспективные 
ценности прошлого в настоящее время. ведь  в прошлой истории 
казахстана не было гражданского общества в современном понимании, 
хотя принципы организации общественной жизни, соответствующие 
гражданскому обществу, в нем действовали. Например, принцип 
религиозной толерантности, доброжелательности и уважения чести и 
достоинства других людей, взаимной помощи и поддержки и другие. и 
нет ничего предосудительного в том, что эти принципы в современном 
их прочтении могут быть трансформированы в современное гражданское 
общество.

Но есть примеры другого порядка: династийное наследование 
верховной власти, обладание избирательным правом знатными людьми, 
имущественное неравенство, обусловленное родовой иерархией и многое 
другое. Эти, оправданные той эпохой, принципы организации общественной 
жизни и зафиксированные историческим сознанием, откровенно 
противоречат принципам гражданского общества. Но вместе с тем, нельзя 
не отметить, что историческое сознание наиболее одиозных политических 
групп и деятелей подталкивает к призывам по возрождению династийной 
ханской власти в казахстане и царского самодержавия в россии.

в последние годы значительная часть выступлений ученых и 
экспертов на научных форумах посвящается исторической тематике, 
связанной с осмыслением прошлого или новым его прочтением, изучением 
культурного наследия, описанием обнаруженных артефактов и святых 
мест. все это, безусловно, обогащает историческое сознание, поддерживает 
национальную гордость, укрепляет этническую идентичность [3, с. 148, 
222]. Но чрезмерное восхваление фактов прошлого порой приводит к 
попыткам их реанимирования и внедрения в современную практику. так 
было, например, с судом биев, которые успешно отправляли правосудие еще 
до формирования казахского ханства, действовали в период независимого 
развития, сохранили себя в условиях колонизации и были упразднены 
советской властью. Этот действенный правовой институт мог успешно 
действовать при менталитете казахов безусловно подчиняться словам 
мудрых и старших. кроме этого, исполнение решения бия в случае отказа 
виновного, гарантировалось ответственностью его рода. отсюда ясно 
отсутствие в казахской степи тюрем, лагерей и специальных органов по 
принудительному исполнению судебных решений.
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Но сейчас другие времена и другой общественный уклад, в который 
невозможно встроить суд биев. аналогичные суждения можно привести 
в отношении попыток ввести в современную жизнь потерявшие 
рациональную основу традиции и обычаи (например, многоженство). 
Не случайно, поэтому глава государства в своей программной статье о 
модернизации общественного сознания особо отметил: «но модернизация 
состоит и в том, что ряд архаических и не вписывающихся в глобальный 
мир привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом» [4, с.35].

между    тем история казахстана насыщена фактами, которые могут 
стать примерами для развития гражданского общества в современный 
период. к их числу относится веками складывавшееся межконфессиональное 
и межэтническое согласие. При его адекватном отражении историческим 
сознанием гражданское общество получает дополнительный стимул для 
предотвращения назревающих и устранения наступивших противоречий 
в этих легко ранимых сферах общественной жизни. Эта проблема особо 
актуальна для полиэтнических и поликонфессиональных стран, поскольку 
под любой политический конфликт, идеологическое противостояние, 
экономическую неудачу, культурный застой можно искусственно подвести 
этническую или религиозную базу. в связи с этим нелишне дать краткий 
экскурс в историю  общественного согласия.

образно говоря, «в плавильном котле истории» сформировался 
казахский этнос, вобравший в себя в синтезированном виде материальные 
и духовные ценности своих предшественников. сформировав свое 
государство, обеспечивающее дальнейшую консолидацию общества, он 
продолжил свой исторический путь в качестве государствообразующего на 
средневековой территории казахстана. сформировалось мононациональное 
государство и мононациональное общество с подавляющим большинством 
казахов. другие народы были представлены незначительным меньшинством 
(ногайцы, башкиры, узбеки, уйгуры).

в конфессиональном плане казахстан по мере отхода от тенгрианства 
все больше становился мусульманской страной, хотя и со слабо выраженным 
религиозным оттенком. в этих условия в целом благополучному 
состоянию общественного согласия и единства этнические и религиозные 
противоречия сколько-нибудь заметного влияния не оказали. разумеется, 
были межродовые конфликты, приграничные столкновения. Но в силу их 
эпизодического характера, они не были в состоянии кардинально расшатать 
устои традиционного казахского общества.

Но ситуация стала меняться с постепенным присоединением казахских 
территорий к российской империи. установление колониального режима 
управления в период хIх века сопровождалось массовым переселением 
безземельных российских крестьян и передислокацией казачьих 
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поселений на захватываемые рубежи в казахской степи. Полиэтничность 
на территории казахстана насождалась принудительными методами, 
когда исконно казахские земли изымались и безвозмездно передавались 
российским переселенцам. коренной этнос – казахи, и прибывающие 
представители другого этноса – русского, были поставлены в положение 
противостояния. Этническое противостояние сопровождалось религиозным 
противостоянием мусульман-казахов и христиан-русских. казаки и 
русские крестьяне были далеки от мысли считать себя казахстанцами. 
они идентифицировали себя не только в качестве подданных российской 
короны, но и проводников политики метрополии, а казахи, оказавшиеся 
формально также подданными российской империи, идентифицировали 
себя в качестве детей великой степи. в этих условиях о единстве этносов, 
населявших казахстан, говорить не приходится. 

со временем первоначальное отчуждение, возникшее между 
переселенцами и коренными жителями, постепенно стало преодолеваться. 
Наряду с силовыми методами решения споров, стали практиковаться 
судебные разбирательства, в том числе отправление казахскими судами- 
судами биев. Нередко по земельным спорам, касающимся использования 
пастбищ, водоемов, защиты кочевок, русские обращались к казахским 
биям, уверенные в их объективности, частности и мудрости [5]. При этом, 
если неправомерные поступки совершались казахской стороной, споры 
безоговорочно решались в пользу истцов – русских.

Жизнь по соседству взаимно обогащала этносы в сфере материального 
производства и торговли. обмен товарами, способами земледелия и 
животноводства вносили разнообразие в жизнь некогда противостоящих 
этносов, сближали их, формируя толерантность друг к другу.

в духовной сфере, особенно в религиозной, такого единства не 
наблюдалось. Эта сфера, базирующаяся на традициях, верованиях, мифах 
и сказаниях, этническом языке, всегда менее подвижная, чем сфера 
материального производства, существенно отличалась от духовной культуры 
представителей русского народа, что серьезно затрудняло достижение 
единства в этой сфере. Но, тем не менее, параллельное существование 
двух культур постепенно приводило к их взаимной толерантности. хотя об 
активной интериоризации ценностей другой культуры говорить еще было 
рано, но все же взаимное влияние двух культур на уровне обыденной жизни 
простых людей отрицать нельзя. 

Превращению этих, хотя и слабых, предпосылок общественного 
согласия и единства в условиях складывающейся полиэтничности 
и поликонфессиональности на территории казахстана, серьезно 
препятствовала колониальная политика царизма, вытесняющая 
государственные институты казахов и вековые законы, обычаи и 
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традиционные устои кочевого общества. спровоцированное ею недоволь-
ство коренного населения приобретало зачастую этническую и религиозную 
окраску, усиливая межнациональную отчужденность. общественное 
согласие, поэтому было нестабильным, а духовное единство практически не 
формировалось. Этносы и конфессии жили рядом, но не вместе. решающую 
роль в дестабилизации общественного согласия сыграли, таким образом, 
не межэтнические и межконфессиональные противоречия, а межстрановой 
конфликт, между метрополией и колонией. 

казахстан, пройдя многолетний путь вначале двуэтнического и 
двуконфессионального, а затем полиэтнического и поликонфессионального 
развития приобрел ценный опыт регулирования этих отношений, которые 
от взаимной толерантности постепенно перерастают во взаимное уважение. 
Задача сегодняшних и будущих поколений на основе опыта с учетом 
современных социально-политических реалий изыскать и применять 
новые инструменты дальнейшей консолидации общества и достижения 
осознаваемого всеми единства. Здесь необходимо из множества условий, 
так или иначе влияющих на состояние общественного согласия и единства, 
выделить главные, решающие факторы и целенаправленно работать над 
повышением их эффективности, поскольку это в конечном счете одно из 
непременных условий стабильности гражданского общества.

адекватность исторического сознания  фактом прошлого, их 
непредвзятая трактовка исторической наукой, представляющая из себя его 
теоретический уровень – один из важнейших факторов непротиворечивого 
развития гражданского общества в казахстане.
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ҚАЛАЛАР – ДАЛА ӨРКЕНИЕТІНІҢ АЖЫРАМАС БӨЛІГІ

Қоғамдық  сананың жаңғыруына бағытталған Президенттің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы отан 
тарихын жаңаша көзқараспен зерттеп-зерделеуге мүмкіндік беріп отыр. 
тарих ғылымы тәуелсіздік жылдары барысында бірнеше рет жаңа серпіліс 
арқылы ілгері қарай жылжыды. мақалада қозғалған жаңғыру мәселесі 
ұлттық, қоғамдық санамен тығыз байланысты екені анық. ал осы сананың 
қалыптасуына тарих ғылымының қосар үлесі мол. Негізгі идеясы ұлт 
тұтастығын нығайтып, болашағын жарқын етуге бағытталған тарих 
ғылымының осы кезеңінде мақаланың маңыздылығы артып отыр. 

ххІ ғасырда әлемдік процесстер ішінде белсенді жүріп жатқан 
урбанизация Қазақстанда да көрініс тапты. хх ғасырдың 90-жылдарымен 
салыстырғанда бүгінгі таңда Қазақстандағы урбанизация пайызы біршама 
өзгерген. осы тұста мәдениеттің негізгі бөлігін қамтыған қазақ халқының 
көшпенділігін қала мәдениетімен қалайша байланыстыруға болады? 
Номадизм жүйесінде «отырықшылық», «қала» ұғымдары болды ма? 
еуропацентристік көзқарас бойынша көшпенділерде қала болмаған дей 
келе бірқатар елдердің тарихы басқа сарынмен жазылып келген. тәуелсіздік 
жариялауымызбен отан тарихының көптеген бағыты оң өзгерістерге алып 
келді. Қазақстан тарихында отырықшылық пен қалалық мәдениет дала 
өркениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. «Бүгінде төл тарихымызға 
оң көзқарас керек. Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны таңдама лы және 
конъюнктуралық тұрғыдан ғана сипаттау мен шектелуге болмайды. ақ пен 
қара – бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Бұлар өзара бірлескенде жеке 
адамдардың да, тұтас халық тардың да өміріне қайталанбас реңк береді. 
Біздің тарихымызда қасіретті сәттер мен қайғылы оқиғалар, сұрапыл 
соғыстар мен қақтығыстар, әлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен саяси 
қуғын-сүргіндер аз болмады. мұны ұмытуға хақымыз жоқ. көпқырлы әрі 
ауқымды тарихымызды дұрыс түсініп, қабылдай білуіміз керек» [1].

Өз бастауын латын тілінен алатын урбан сөзі қала халқының өсуі, 
қала мәдениетінің қалыптасуы, белгілі бір аймақтағы қала рөлінің ұлғаюы 
мағынасын білдіреді және де бұл термин қалаға қатысты басқа да көптеген 
факторлармен тығыз байланыста қолданылып келеді. урбанизация 
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дегеніміз отан тарихынан, белгілі бір тарихи кезеңдегі қоғам мен ай-
мақтың хал-жағдайынан құнды мағлұмат беретін тарихи процесс болып 
табылады. урбанизация күрделі үрдіс. оның мағынасы негізінде «қала» 
сөзінің жатқаны белгілі. ендеше Қазақстан территориясындағы алғашқы 
қалалардың пайда болу алғышарттары мен олардың пайда болуының 
факторларын қарастырып өтейік.

адамзат даму тарихында қалалардың пайда болуына алғышарт 
болған қоныстар екені белгілі. тарихи процесстер дамуы нәтижесінде 
адамдар мекен еткен қоныстар көлемі ұлғая беріп, ірі орталықтарға айнала 
бастады. Ғалымдар «ежелгі қала» сөзіне анықтама бере келе, қала атануы 
үшін қорған дуалы мен қаланы қоршаған қабырғалардың болуы қажеттігін 
алға тартады. дегенмен «қала» сөзінің көптеген басқа анықтамалары 
бар. мұның басты себебі әр түрлі өркениет орталықтарында қала ұғымы 
түрліше сипатқа ие болуы «қала» сөзінің мағынасы уақыт пен кеңістік 
ауысып отыруында. Қазақстан тарихының әрбір кезеңін салыстырмалы 
түрде қарасақ, қала ұғымы түрлі анықтамаға ие болады.  

2004 жылы жарияланған еңбекте казанцев в.и. және светуньков 
м.г. қалалардың пайда болуы мен олардың атқаратын функцияларын 
қарастырып өтеді. сол функциялар негізінде қаланың болашағы мен да-
муы айқындалды. осы еңбектегі қалалардың атқаратын функцияларын са-
раптай келе тарихи тұрғыдан бірнешеуін бөліп қарастыруымызға болады. 
Қалалардың пайда болуы алғашқы қауымдық құрылыстан құл иеленушілік 
кезеңге жатқызылады. тарихшылар мен археологтар алғашқы қалалардың 
4  мың жыл бұрын месопотамия, египет, Үндістан, Қытайда қалыптаса 
бастағанын айтады. ежелгі дәуірлерден бастап бүгінгі күнге дейінгі 
қалалардың атқаратын негізгі функцияларын әлемдік тәжірибе тұрғысынан 
бірнеше көрсеткіштер тұрғысынан қарастыруға болады.

саудалық және қаржылық  функция. ежелгі дәуірдегі сауданың 
айырбас түрінен бастап, ақша айналымы жүре бастаған уақыттан ірі сауда 
орындарының өсуі қаланың ұлғаюына алып келді. еркін сауда, қаржы 
орталықтарының өсуі, ірі банктердің, сақтандыру ұйымдарының, бағалы 
қағаздар биржасының пайда болуы әр уақытта әлемнің көптеген бөлігінде 
қалалардың пайда болып, нығаюына ықпал тигізді.

Өндірістік    функция (кәсіпшіліктен мануфактура арқылы өндіріске 
өту).  Өндіріс  ауыртпалығының  күшеюімен  шикізат,  энергия  және 
коммуникация көздеріне жақын орналасуы маңызды саналады. Бұл өз 
кезегінде қаладағы өндірістің даму деңгейіне, өндіріс орындарының 
ашылуына септігін тигізді. рухани функция тікелей шіркеу және дін 
тарихымен байланысты. конфессионалдық орталықтар қалалар өмірінде 
айрықша рөлге ие болды. орта ғасырларға дейін шіркеудің білімнің негізі 
мен таратушысы болғанын аңғару қажет. 
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Ғылыми-мәдени функция алғашқы кітапханалар мен университеттер-
дің пайда болуымен тығыз байланысты. осы алғашқы «әлеуметтік 
институттар» құлиеленушілік кезеңге жатқызылады (египеттік алек-
сандриадағы кітапхана, афинадағы драма театры), ал университеттер 
ортағасырлар кезеңінің жаңалығы университеттер болып табылады. 
Қаладағы білімнің өсуі мен таралуы еңбектің жаңа түрлерін (өндіріс) 
меңгерумен қатар жүрген секілді. көптеген жағдайларда ғылыми және 
білім орталықтары қаланың бейнесін айқындап отырды. 

Әскери функция қаланың архитектуралық рәсімделуінде көрініс тауып 
отырды. Әдетте қаланың орталығы әскери тұрғыдан күшейтілді. олардың 
негізгі қызметі әкімшілік әскери пунктер ретінде қарастырылады. 

Әкімшілік функция. Өзінің күш-қуатының таралуына сәйкес басқару 
орталығына айнала бастайды [2, 50-52 бб.]. Ғалымдардың қарастырған 
функцияларының қазақ жеріндегі пайда болған қалалардың белгілі бір 
кезеңдегі атқарған қызметтерін, яғни өз заманындағы атқарған рөлін 
анықтай аламыз.

 археолог ғалымдар зерттеулері бойынша әлем тарихындағы алғашқы 
қалалардың пайда болуы б.з.б. 4-мыңжылдықта тарихи әдебиеттерде 
месопотамия аталатын жерде қалыптасты. тигр мен евфрат өзендері 
аралығындағы алғашқы қалалардың археологиялық мұраларын қарастыра 
келе, діни ғибадат ететін храмдардың салынуы мен сауда, қолөнер, жазудың 
тарала бастауын аңғарамыз. Әлем тарихындағы ірі қалалардың салынуы 
мен олардың қарқынды дамуы б.з.б. 3-2 мыңжылдықтарда Үндістан 
(мохенжо-даро қаласы) мен Қытайда (Эрлитоу қаласы) орын алды. 

Қазақстанға жақын орналасқан аймақтағы алғашқы қала түркменстан 
жерінде пайда болады. Бұл аймақтағы қалалардан мәдениет пен қолөнердің 
дамуын, діни орындардың көптеп салынуы  мен сауда орталығы болғанын 
байқаймыз. Жүргізілген қазба жұмыстары нәтижелері бойынша қалалардың 
Үндістан және месопотамиямен сауда жүргізгенін, тығыз мәдени 
байланыста болғанын аңғартады [3, 13-б.]. 

1987 жылы арқайым қаласының ашылуы отан тарихындағы елеулі 
жаңалықтардың бірі ретінде атай аламыз. Қазақ жерінде мыңжылдықтар 
бойындағы қалыптасқан көшпенділер мәдениеті қазақ тарихының қазына-
сы болып табылады. Бірақ көшпенділер мәдениетімен қатар отырықшы 
аймақтардағы қаланың қалыптасуы мен дамуы да отандық тарихтың  
жарқын беттері екені анық. 

Қазақстанның солтүстік-батысында орналасқан көне замандағы 
орында белгілі ғалым к. Байпақов арқайым қонысының өте ерте заманғы 
қалаға тән белгілері бар екендігін айтып, сол жерден табылған мөрлерді 
зерттей келе жазудың болғанын, сол арқылы қоғамның дамығанын сипаттап, 
арқайымның қала болғандығын дәлелдейді.
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арқайым – ғалымдарды оңтүстік орал мен Қазақстанның қола 
ғасыр тарихына, жалпы тұран тарихына жаңаша қарауға мәжбүрлеген 
көне заманның ғажайып бірегей жәдігері, әлем мәдениетінің теңдессіз 
ескерткіші [4]. 

арқайым қазақ жерінде кейінгі ғасырларда пайда болған қалаларға 
бағыт-бағдар болса, орта ғасырлардан бастап Қазақстанның басқа қала-
ларының дамуына ықпал етті. орта ғасырлық авторлардың деректерінен біз 
қазақ жерінде орналасқан тараз, сайрам, түркістан, сарайшық және тағы 
басқа қалалардың   әлемдік саудада өз орны болғанын және сол замандағы 
ірі қалалардан кем түспегендігін біле аламыз. 

Қазақстан жеріндегі көне қалалар орналасқан жерлерде қазба  
жұмыстарын  жүргiзу мақсатында отандық және шетелдік археолог 
ғалымдар қатысты.  сондай адамдар ішінде белгілі  ғалымдар  Ә.х.  мар-
ғұлан,  к.а. ақышев, к.м. Байпақов, ресейлiк с.П. толстов, а.Н. Бернштам, 
өзбекстандық м.е. массон және басқа да көптеген белгілі тұлғалар болды. 
Ғалымдардың жүргізген зерттеулері нәтижесінде қазақ жерінде орналасқан 
қалалар да әлемдік өркениеттің бір бөлігі саналауына мүмкіндік берді.  

археологиялық зерттеулер мен әр түрлі ерте және орта ғасырлық 
деректерді сараптай келе Қазақстан территориясындағы урбанизацияның 
бірнеше кезеңін атай аламыз. Белгілі археолог ғалым к.Байпақов пікірінше  
қалалық мәдениет дамуында бес кезең маңызды болып табылады. Ғалым 
протоурбанизация кезеңін андрон және Беғазы-дәндібай мәдениеттерімен 
байланыстырады. Бірінші кезең – Қазақстан территориясындағы ерте 
мемлекеттердің пайда болуы. Бұл Жетісудағы сақтар, арал маңындағы 
сақтар, Жетісудағы үйсіндер, сырдария өзені бойындағы қаңлылар және 
т.б.; екінші кезең -  ерте түрік мемлекеттері (түрік қағанаты, Батыс түрік 
қағанаты, түргеш қағанаты және Қарлұқ қағанаты) қалыптасқан уақыты, 
яғни ҮІІ ғасыр мен Іх ғасыр бірінші жартысын қамтыған ерте ортағасыр 
кезеңі; үшінші кезең – Бағдадтан Жетісуға дейін, шығыс пен солтүстік-
шығыста Шығыс түркістан, солтүстігінде арал маңы мен сарыарқа 
даласын қамтыған бірыңғай мәдени кеңістікке мұсылман ренесансы 
атауымен біріктірілген Іх ғасыр мен хІІІ ғасырға дейінгі уақыт аралығы; 
төртінші кезең – хІІІ ғасыр мен хҮ ғасырдың бірінші жартысындағы моңғол 
империясы мен мемлекеттері (алтын орда, ақ орда және моғолстан); 
бесінші кезең – хҮ ғасырдың ортасында Қазақ хандығының құрылуымен 
байланыстырылып, Қазақстанның ресей империясына қосылуы мен хІх 
екінші жартысында аяқталады [5, 11-б.]. Ғалым пікірінше металлургияның 
өндірілуі мен ерте мемлекеттердің пайда болуы қаланың дамуына ықпал 
жасап, түркі кезеңінде олардың саны арта түсті. Қазақстанның ортағасырлар 
тарихында урбанизация үдерісінің дамуына оң септігін тигізген Жібек 
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жолының маңызы бойынша кляшторный с.: «На формирование 
урбанизации важную роль оказала торговля по великому Шелковому пути 
и согдийские колонии, возникшие на нем от Жетысу до лоб-Нора»  [6, 
98-б.] дей келе сауда жолы бойындағы қалалар өркендегеніне көз жеткізе 
аламыз.  

Қазақстан территориясында көптеген қалалардың негізі ортағасырлар 
қаланып, негізгі дені оңтүстік аумақта шоғырланды. осы кезеңдегі қалалар 
өзінің ауқымы мен атқаратын фунциясы бойынша маңыздылығы арта түсті. 
«ортағасырлық қалалар үш бөліктен – цитадель, шахристан, рабадтан 
құралып, алаңдары мен көшелерінің өзіндік келбет бейнесі болғаны жайлы 
жазба деректер археологиялық зерттеулермен толығып отыр. Әрине, 
қалалар көшені, алаңды түзіп қана қойған жоқ, қоғамның интеллектуалды 
өсуіне қозғау берді»  [7, 111-б.]. ортағасырлық қалаларда ғалымдар, 
шеберлер, қолөнершілер және т.б. шоғырланды. «... зор мәдени жетістіктер 
шоғыры даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең-
байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, күнгей 
мен теріскейге таралды... кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер 
біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық 
жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы 
даланың жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға мүмкіндік 
береді»  [1, 1-б.].

дала өркениеті өзінің кең мағынасында көшпенділікпен қатар 
отырықшылық, мал шаруашылығымен бірге егіншілік және қалалық 
мәдениетті құрады. сақтар, үйсіндер, түріктер мен қазақтар тек көшпенді 
ғана болған жоқ. көшпенділік мағынасы бойынша әрқилы, жан-жақты 
болып табылады. «ведь именно этот так называемый «исключительный 
номадизм» дает пищу для рассуждений о пустых землях казахстана, об 
эфемерности культуры кочевников. Номадизм – лишь часть степного 
хозяйства, жизни и быта, часть своеобразной степной цивилизации 
казахстана» [5, 25-б.]

Қазақ жеріндегі пайда болған алғашқы қалалар жалпы тарихымыздың 
өрбуі мен дамуына өз септігін тигізді. Бүгінгі таңдағы қазақ елінің 
барлық ірілі-ұсақты қалаларының байырғы тарихында ескі шаһар-кенттер 
қалыптасып, өз дәуірінің асқан мәдениет ошақтары болды. Бірнеше 
әлемнің, мәдениеттің тоғысқан жерінде орналасқан Қазақстан көшпенділік 
пен отырықшылықтың синтезі есебінен ірі жетістіктерге қол жеткізді. 

Қазақстан жаһандық үдерістің аясында дамып келе жатыр, бұл ххІ 
ғасыр талабы болып табылады.  Жаһанданудың үздіксіз процесі өз кезегінде 
үлкен қалалар мен мегаполистер пайда болуына алып келеді. Қазіргі 
күнде үлкен қалалар мен мегаполистер мемлекеттердің экономикалық, 
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мәдени, әлеуметтік дамуында маңызды рөл атқаруда. сол себепті әлемдік 
үрдістерден қалыс қалмау және дамыған отыз елдің қатарына ену жолында 
Қазақстандағы урбанизация үдерісіне басты назар аударуы қажет. 
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по специальности «Философия»

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ КАЗАХСТАНА 

осмысление исторического прошлого, поиск «духовных путей», 
связывающих поколения людей и различные эпохи, определение роли 
выдающихся личностей и событий всегда были предметом, ареной бурных 
научных дебатов и обсуждений.

тем не менее своеобразным «гордиевым узлом» исторической 
науки остается вопрос о генезисе цивилизаций, их древнейших истоков 
и роли в межкультурном и межпространственном диалоге народов и 
сообществ. Поэтому даже с этой точки зрения появление фундаментальной 
и концептуально осмысленной статьи главы государства Нурсултана 
Назарбаева «семь граней великой степи» можно позиционировать как 
приведение в «исторический порядок» истинного взгляда на степные 
цивилизации, созидательное прошлое древнейших народов евразийского 
континента.

статья Президента закономерно дополняет ряд стратегических 
программ, которые поэтапно восстанавливали историческую память 
казахского народа, – «мәдени мұра», «халық тарих толқынында», «рухани 
жаңғыру».

Чтобы понять, в каком положении находится наша страна, необходимо 
переосмыслить ее историчность и четко обозначить смену ее качественного 
состояния и познавательной парадигмы с собственной точки зрения, а 
не с подачи из-за рубежа. отечественной истории необходимо пройти 
внутреннюю верификацию, проверку на достоверность, став одним 
из инструментов для измерения степени достижимости поставленных 
стратегических целей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, 
несмотря на трудности нахождения историков внутри этого периода.

ключевым событием отечественной новейшей истории стало 
принятие конституционного закона «о государственной независимости 
республики казахстан» от 16 декабря 1991 года. с этого времени республика 
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получила окончательное правовое оформление статуса независимого 
демократического и правового государства, обладающего всей полнотой 
власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего 
внутреннюю и внешнюю политику. Началась новая эпоха в истории нашей 
страны: воплощая волю народа – его стремление к свободе, казахстан 
объявил о своей независимости [1].

На политической карте мира появилось молодое демократическое 
государство – республика казахстан. Это событие положило начало живому 
процессу развития и совершенствования казахской государственности. 
вызванный кардинальной сменой общественно-политического строя, он 
направлен на становление гражданского общества, создание рыночной, 
социально ориентированной экономики, формирование многополярной 
внешней политики и обеспечение национальной безопасности.

с точки зрения истории – это всего лишь миг. тем не менее, данный 
этап истории независимости включает в себя кардинальные реформы, 
социальные изменения, коренным образом изменившие страну, общество 
и народ казахстана. мы, сегодняшние граждане казахстана, являемся 
свидетелями и непосредственными участниками событий, которые 
вместили в себя эти годы. На правах творцов современной истории, мы 
должны уже сейчас говорить о том, как она создавалась. сказанное и 
сделанное сегодня станет опорой для будущего.

в современной исторической науке огромное место занимает пробле-
мы возрождения исторической памяти народа. как известно, провозглаше-
ние казахстаном государственного суверенитета поставило задачи 
воссоздания объективного исторического прошлого нашего отечества. 
впервые этот вопрос был поставлен во второй половине 80-х - начале 90-х 
годов, когда интерпретация отечественной истории с трудом преодолевала 
догматические схемы прошлого, постепенно осознавая, необходимость 
ликвидации «белых пятен» и прошлое следует рассматривать в контексте 
мировой истории, истории евразии [1].

в тот период исторической наукой казахстана был поднят огромный 
пласт отечественной истории, ранее не востребованный или забытый в угоду 
колониальной и тоталитарной системам. создание объективной картины 
прошлого в этих условиях становилось одним из главных факторов фор-
мирования общенационального единства, становления государственной, 
исторического сознания, идентичности республики казахстан, укрепления 
ее суверенитета, воспитания гражданственности и патриотизма.

особенностью современной политической истории казахстана 
является ее насыщенность событиями. такое состояние обусловлено 
осуществлением, в отличие от ряда других стран, не только политической, 
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но и экономической модернизации. Находясь в одной ряду постсоветскими 
государствами, казахстан не имел опыта развития рыночных отношений. 
в казахстане были сформированы основы рыночной экономики как 
одной из главных экономических предпосылок развития процессов 
демократизации.

Путь независимости республики казахстан был отмечен эпохальными 
историческими событиями. к их числу относятся смена общественной 
системы, возрождение и формирование новой государственности, формы 
правления, формирование новой социальной структуры, социальной 
стратификации и структурные экономические реформы. На протяжении 
семнадцати лет имели место спад экономики, экономический кризис 
первой половины - середины 1990-х гг. и последующий выход из кризиса. 
в 2000-2006 гг. начался уверенный переход к устойчивому и стабильному 
экономическому росту. утверждение республики казахстан как 
полноправного субъекта системы международных отношений и ряд других 
качественно новых явлений полностью изменили облик казахстанского 
общества.

главными   приоритетными направлениями казахстанской историчес-
кой науки стали проблемы методологии исторических исследований и 
переоценки накопленных исторических знаний, этногенеза и этнической 
истории казахского народа, национальной государственности и национальной 
безопасности, вопросы социально-политической и экономической истории 
казахстана в советский период, проблематика всеобщей истории, т.е. все 
что связано с формированием нового исторического сознания в условиях 
независимости.

Принципиально важно на современном этапе не допустить 
нигилистическое отношение к исторической науке в целом. Необходимо 
сохранение преемственности, использование накопленных исторических 
знаний, уважительное отношение к ученым прошлых поколений. сегодня 
представители отечественной исторической науки на всех уровнях 
отстаивают свои взгляды на проблемы становления нового независимого 
казахстана.

в 1995 г. под руководством академика м.к. козыбаева была раз-
работана «концепция становления исторического сознания в республике 
казахстан». в концепции подчеркивается, что преодоление подобных 
взглядов позволяет определить адекватное место истории казахстана в 
мировом историческом потоке. она будет закономерно восприниматься 
как органичная часть евразийской истории, тюркской истории, как часть 
мировой истории. в данном документе были определены задачи:

– определить основные ориентиры исторического знания;
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– обозначить главные проблемы исторической науки в переходный 
период и возможные направления их решения;

– наметить пути реформирования исторического образования и 
просвещения.

отечественная историческая наука за годы независимости казахстана 
прошла большой путь становления. издано множество новых объективных 
исторических исследований. Значительным направлением стала 
современная история независимого казахстана.

однако отечественная историография в этом отношении до сих пор 
находится только на подходе к серьезным аналитическим изысканиям, по 
привычке складывая в стол богатый «полевой материал». однако уже нас-
тупил тот момент, когда критическая масса накопленной фактологической 
субстанции должна неизбежно трансформироваться в научное осмысление и 
обобщение, которые сделали бы близкой и понятной историю независимого 
казахстана, прежде всего, для его граждан. время ажиотажного спроса на 
«жаренные факты» минуло с тех пор, когда собственная история перестала 
быть «фигурой умолчания». Необходима рутинная и кропотливая работа 
по систематизации современной истории казахстана, которая изобилует 
сюжетами шекспировского накала, адекватно отразить которые можно 
только через «плотную научную среду» [2].

для казахстана, издревле развивающегося на пересечении 
кросскультурных координат Запада и востока, вольное пользование 
историей могло бы оборотиться непредсказуемыми последствиями. 
Поэтому неслучайно, что лидером государства изначально была поставле-
на задача одновременно с освобождением материальных интересов, за-
няться интенсивными разработками в континууме историко-культурного 
наследия и его связи с современностью. Национальная историография 
становится одной из активных поисковых сфер в проекте национального и 
государственного строительства.

в тот период исторической наукой казахстана был поднят огромный 
пласт отечественной истории, ранее не востребованный или забытый в 
угоду колониальной и тоталитарной системам. создание объективной 
картины прошлого в этих условиях становилось одним из главных факторов 
формирования общенационального единства, становления государственной, 
исторического сознания, идентичности республики казахстан, укрепления 
ее суверенитета, воспитания гражданственности и патриотизма.

Особенностью современной политической истории Казахстана 
является ее насыщенность событиями. такое состояние обусловлено 
осуществлением, в отличие от ряда других стран, не только политической, 
но и экономической модернизации. Находясь в одной ряду постсоветскими 
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государствами, казахстан не имел опыта развития рыночных отношений. 
в казахстане были сформированы основы рыночной экономики как 
одной из главных экономических предпосылок развития процессов 
демократизации.

Путь независимости Республики Казахстан был отмечен 
эпохальными историческими событиями. к их числу относятся 
смена общественной системы, возрождение и формирование новой 
государственности, формы правления, формирование новой социальной 
структуры, социальной стратификации и структурные экономические 
реформы. На начальном этапе независимости имели место спад 
экономики, экономический кризис первой половины - середины 1990-х 
гг. и последующий выход из кризиса. в 2000-2006 гг. начался уверенный 
переход к устойчивому и стабильному экономическому росту. утверждение 
республики казахстан как полноправного субъекта системы международ-
ных отношений и ряд других качественно новых явлений полностью 
изменили облик казахстанского общества.

главными    приоритетными   направлениями   казахстанской исто-
рической науки стали проблемы методологии исторических исследований 
и переоценки накопленных исторических знаний, этногенеза и этнической 
истории   казахского народа, национальной государственности и националь-
ной безопасности, вопросы социально-политической и экономической 
истории казахстана в советский период, проблематика всеобщей истории, 
т.е. все что связано с формированием нового исторического сознания в 
условиях независимости.

Принципиально важно на современном этапе не допустить 
нигилистическое отношение к исторической науке в целом. Необходимо 
сохранение преемственности, использование накопленных исторических 
знаний, уважительное отношение к ученым прошлых поколений. 

однако отечественная историография в этом отношении до сих пор 
находится только на подходе к серьезным аналитическим изысканиям, 
по привычке складывая в стол богатый «полевой материал». однако уже 
наступил тот момент, когда критическая масса накопленной фактологической 
субстанции должна неизбежно трансформироваться в научное осмысление и 
обобщение, которые сделали бы близкой и понятной историю независимого 
казахстана, прежде всего, для его граждан. время ажиотажного спроса на 
«жаренные факты» минуло с тех пор, когда собственная история перестала 
быть «фигурой умолчания». Необходима рутинная и кропотливая работа 
по систематизации современной истории казахстана, которая изобилует 
сюжетами шекспировского накала, адекватно отразить которые можно 
только через «плотную научную среду».
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для казахстана, издревле развивающегося на пересечении 
кросскультурных координат Запада и востока, вольное пользование 
историей могло бы оборотиться непредсказуемыми последствиями. 
Поэтому неслучайно, что лидером государства изначально была поставлена 
задача одновременно с освобождением материальных интересов, заняться 
интенсивными разработками в континууме историко-культурного 
наследия и его связи с современностью. Национальная историография 
становится одной из активных поисковых сфер в проекте национального и 
государственного строительства.

В истории, как и в любой другой фундаментально-
исследовательской ориентации прослеживается период, когда 
накопление фактологического материала неизбежно сменяется 
этапом его научного осмысления и обобщения. Это время активного 
самопознания, переопределения предмета, смены целей и методов, 
категориально-понятийного аппарата.

основная задача истории, как дисциплины контекста и процесса, 
состоит в том, чтобы отследить на фоне мировоззренческой эволюции 
национального самосознания первые подвижки к становлению 
общегражданского общес-тва в казахстане, понять, каким образом 
существующая модель казахстанского общества способствует сохранению 
мира между людьми, обеспечивая тем самым реформаторский прорыв.

Необходимость интегрировать Казахстан в мировой исторический 
процесс объективно обусловлена амбициозными устремлениями 
Казахстана как государства, претендующего играть креативную 
роль не только на евразийском субконтиненте, но и войти в число 
пятидесяти самых развитых стран мира. данный транзит вовсе 
не означает какую-либо утерю национальных предпосылок научного 
познания, поскольку предоставляет еще большие перспективы для 
традиционной «локальной» или «изустной» истории, обогащая ее новыми 
методологическими разработками. он обусловлен преодолением все еще 
доминирующего влияния сталинско-ленинской историографической 
школы, превратившуюся в коллекцию непререкаемых догматов и основное 
внимание уделявшей событийной истории в контексте регламентирующего 
официоза и отошедшей от марксова системного анализа и гегелевской 
целостности исторического процесса.

Процесс «приватизации» национальных историй при отсутствии 
традиций либерализма явился удобным поводом к написанию 
исторических сюжетов, которые неоднозначно отразились в общественном 
сознании постсоветских стран. в целом, расценивая данную тенденцию 
как объективное явление, казахстанские исследователи констатируют 
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необходимость усиления позиций академических школ. Настало время 
противопоставить накату некачественной исторической продукции и 
различного рода фальсификациям, фундаментально выверенную модель 
интегрированной истории государств на евразийском и центрально-
азиатском пространстве [2].

Одной из проблем, которую, буквально, навязывают обществу 
«любители исторической словесности», является стремление 
рассматривать всё и вся сквозь призму примитивного этницизма. 
Понятно, что этногенез любого народа – процесс длительный, но вовсе 
не примордиальный, как раз и навсегда данный некий «врожденный 
инстинкт». отдельные «правдолюбцы народной истории», самовлюбленно 
нарекающие себя альтернативными (по отношению к академическому 
направлению) «историками», пытаются усмотреть казахов, русских, 
узбеков, киргизов и т.д. в периоде чуть ли не палеолита. играя на атавизме 
общинно-архаичных ценностей массового сознания, они упоенно 
усматривают этничность в пластах железного века и даже глубже их.

одним из важнейших признаков современного состояния 
общественных наук можно, безусловно, считать так называемое состояние 
«понятийного кризиса», которое отражается не только на характере научных 
исследований, но и на практическом преломлении таких исследований. 
Неупорядоченность категориального аппарата существенным образом 
затрудняет конкретную работу, споры и дискуссии, обращенные не только 
вглубь истории, но и на современное состояние общества, анализ актуальных 
проблем его развития, формирование программ его модернизации.

Основу методологии истории и концепции исторического 
образования на современном этапе должен составить модернизацион-
ный подход как наиболее отвечающий темпам экономического, 
политического и социально-культурного развития Республики 
Казахстан в условиях независимости.

выбор объективной стратегии развития республики и ее 
последовательная реализация привели к открытию новых страниц 
современной истории казахстана. утверждение в казахстане стабильности 
и рост темпов экономического развития ознаменовался качественно иным 
уровнем государ-ственности, реальным суверенитетом и трансформацией 
всей общественно-политической системы.

к настоящему времени остро назрела необходимость наполнения 
содержания казахстанской модели развития в период независимости 
реальным научно-историческим знанием, которое состояло бы в 
установлении главных причин и факторов успешности преодоления 
постсоветского этапа и выхода казахстана на магистраль хозяйственной и 
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идейно-культурной самодостаточности. На сегодняшний день актуальной 
для исторической науки казахстана является сфера исторического 
образования.

Достижения современной казахстанской исторической науки 
позволяют констатировать тот факт, что необходимы новые 
исследования в области отечественной истории на всем ее протяжении. 
Конкурентная сторона подобных исследований и их общественная 
значимость должны определяться присутствием теоретических 
обобщений, глубоким анализом эмпирического материала, выходом на 
плоскость мировых стандартов в получении научных результатов.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДАҒЫ ӨЗБЕКӘЛІ 
ЖӘНІБЕКОВТЫҢ ТАРИХШЫ, ӨНЕР ЗЕРТТЕУШІСІ               

РЕТІНДЕГІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҰРАСЫ

Қазіргі  кезеңдегі   тәуелсіз   Қазақстан   тарихы   мәселелерінің   
тарихнамасында   жекелеген   тарихи  тұлғалардың   қоғамдағы   ролі  мен  
орнын  зерттеу,   ұғынып  білу,  түсіну,  одан  сабақ  алу,    өскелең  жас  
ұрпақ   үшін  тәрбиелік   мәні  бар   тағылымдар  тәжірибесін   жинақтау  
өзекті   мәселеге   айналып  отыр. соңғы  жылдары  өріс   алған  ұлттық  та-
рихи  мәдениеттің өркениеттік негіздері мен нақыштарына терең бойлауға 
бағытталған ұмтылыс тек тарихи  тұлғалар  алдындағы  парызды   өтеу   
ғана   емес  сонымен   бірге  қазақ  қоғамы  мен  болмысының  дамуынан  
туындайтын   қажеттіліктерден  туындайтын   маңызды  мәні   бар   мәселе  
болып  табылады.

сондықтан  да   бүгінгі  тәуелсіз  Қазақстан   азаматтарының  
бойында,оның  тарихында еңбегімен  өшпес  із   қалдырған,  тарихи  
тұлғалардың   өмірі  мен   қызметін   зерттеп,  зерделеу   арқылы   тарихы  
сананы  қалыптастыру,  жас   ұрпақты   патриоттық – отаншылдық   рухта   
тәрбиелеуге    қатысты   өзекті    мәселерді   зерттеу   отандық  тарихтың  
маңызды  сұрағы   деп  түсінуіміз    қажет.

елбасының жақында ғана баспасөз бетінде жариялаған «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласында.”...Бүгінде төл тарихымызға оң көзқарас 
керек....ең бастысы,біз нақты ғылыми деректерге сүйене отырып,жаһандық 
тарихтағы өз ролімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға тиіспіз”-деген еді 
[1];

елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев  «тарих   толқынында»  атты   кітабында: 
«Қазақтардың  сана – сезімі  өткендегі,  қазіргі  және  болашақтағы  тарихтың   
толқынында  өзінің   ұлттық  «мен»  дегізерлік   қасиетін  түсінуге  тұңғыш  
рет  енді  ғана  мүмкіндік  алып  отыр...

Бірақ  бұл  мүмкіндік    қана:  ол  шындыққа,  тек  қазақтардың  ғана  
емес,  барлық  қазақстандықтардың  жаппай  санасына  орныққан  фактіге  
айналуы   қажет.»  - деп  тұжұрымды  ой  айтқан   еді [2.б.б292 - 293].;
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Қазақстан  тарихында   қазақ   ұлтының   сан  қырлы   тарихына   
үңілгенде  елдік  санамен  қаруланып,  ұлттың,  рухтың  шоқтығы  болған  
дара  тұлғалар   шоқтығына  кезігеміз.

Қазақстанның  тарихы    мен   өнертану,  мәдениеттану   саласында   
өзіндік   қолтаңбасын   қалдырып,  қазақтың  бір  туар   азаматы  атағына   ие  
болған  мемлекет  және  қоғам  қайраткері  Өзбекәлі  Жәнібековтың  тарихи  
тұлғасының  жөні  бөлек.ол  қазақ  халқының  ұлттың  мәдениетінің,дәстүрі  
мен   әдет – ғұрпының  жаңарып  дамуына  сүбелі  үлес  қосты.

 Өзінің мемуарлық 2 томды « тағдыр тағылымы» атты естелік кітабында 
«сол ізденістерімнің нәтижесінде» «Қазақтың қолтума  мәдениеті» (1982) 
«Жаңғырық... «алтын домбыра жайлы аңыздың ізімен» (1990), «уақыт 
керуені» (1992) «Жолайрықта» (1995) деген кітаптарым жарық көрді. 
«Қазақ киімі» атты альбом – кітаптарым «Өнер» баспасында жатқанына 
алты жылдан астам уақыт өтті, әйтеуір бір жарық көретін шығар деген 
үміттемін.- дейді [3.11].

сонымен бірге 1996 – 1997 жылы мемуарлық естеліктер түрінде 
бүкіл іс-қызметіне өмірбаяндық тұрғыдағы шолу «тағдыр тағылымы» 
атты еңбегі 2 кітап болып алматы қаласындағы «рауан» баспасынан басып 
шығарылды. Бұл еңбектерінде Өзбекәлі Жәнібековтың туған отаны мен 
халқына деген сүйіспеншілік сезімі, оның перзенттік парызының нақты 
істермен ақталғандығы, ұлт тағдырына байланысты арғы – бергі тарихты, 
халықтың салты мен дәстүрін терең  білетін ғалым екендігі айдан – анық  
көрініп тұрғандай.

Өзбекәлі Жәнібеков этнограф, өнертанушы  ғалым  ретінде  оның  
тікелей ықпалымен  қазақ  ұлтының  ұлы  тарихи  тұлғаларының  
мұраларын сонымен бірге халықтың мәдениеті мен тарихына байланысы 
сирек қолжазбаларды жинақтап кітаптар сериясын шығару мақсатында 
«арқас» атты өрбіту қоры құрылды. Нәтижесінде қазақтың ұлы тұлғалары 
Ә. марғұлан, Қ. сәтбаев  секілді ғалымдар мұраларына ден қойылды, 
өнер, мәдениет, тарих туралы кітаптар сериясы шығарыла бастады. 
мысалы өнер зерттеуші балетмейстер о. в. голушкевичтің  қолжазбалары 
ленинград, мәскеуден арнайы алдырылып жеке  кітап болып шығаруға ат 
салысты. «арқас» сериясы бойынша Өзбекәлі Жәнібековтың «обаған», «о 
чем поведали ученые» «1916 жыл», «Жолайырықта», « Қазақ даласының 
жұлдыздары», «Бақсы ойыны» т.б.с.с. еңбектері жарық көрді.

1988 жылы Қазақстан компартиясы орталық комитетіне хатшы болып 
сайланғаннан кейін «Өзім туралы бірер сөз» мақаласында ел басынан 
кешкен тарихи оқиғаларға, әдебиет пен өнерге, жекелеген қайраткерлерге  
қатысты мәселелерді  пайымдауда  қателіктер  жіберілген  қаулыларды  
қайта  қарауға ұсыныс жасады. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде сол 
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кездің өзінде – ақ баспасөз беттерінде зерттеу мақалалары жариялана 
бастаған болатын. мысалы «Нұрлы жол» газетінде Өзбекәлі Жәнібековтың 
«сұлтанбек  Қожанұлы азамат, патриот, лидер ретінде» атты мақаласы 
жарық көрді. онда с. Қожановтың Қазақстандағы жүргізілген жер – су 
реформасына, білім – танымға, ұлттық дәстүрлерге, жастар тәрбиесіне 
қатысты рушылдыққа, жікшілікке қатысты идеялар бүгін де құнын 
жоймағандығын атап көрсетеді.

халқымыздың темірбек Жүргенов, Ілияс омаров, Өзбекәлі Жәнібек 
сияқты үш арысты қатар атауының өзіндік себептері болса, Өзбекәлі 
Жәнібеков өз өмірін  осыларды халқының бойына сіңіруге тырысқан тұлға. 
осы жолда бүкіл азаматтың ар намысын ту етіп көтеріп, ардақты ағамыз 
Әбіш кекілбайұлының сөзімен айтқандай «рух сардары» бола білген адам. 
Бүкіл ғұмырын ұлттық дәстүрді ұрпақ санасына егуге, ұлт мүддесіне 
жұмсаған. Өзбекәлі Жәнібек – үлкен мәдениеттің иесі, жастарға ақылшы 
аға, мемлекет қайраткері, әдебиетші, тарихшы, өнер зерттеушісі болды 
[4.102]

Қазақтың – киім кешектері туралы әр түрлі сипаттағы (ғылыми, 
көпшілік, этникалық, сәндік т.б) еңбектер қатарына Өзбекәлі Жәнібектің 
1996 жылы жарық көрген « Қазақ киімі» атты монографиялық еңбегін 
жатқызуға болады [5]. 

Өзбекәлі Жәнібек мәселенің өзектілігін ескере отырып, ғылыми 
тұрғыда зерделей  отырып, оның проблемаларын жетесіне жеткізе көрсетіп 
өте құнды ғылыми тұжырымдар айтады. Қазақтың  киім – кешегі айналада-
ғы ортаның, оның үскірік аязы мен аңызақ желінің әсерімен, бар өмірі көлік 
үстінде өткен көшпелі қауымның таңның атысынан күннің батысына дейін 
тізе бүкпей күн көрген диханның іс-қарекеті мен байланысты қалыптасқан 
заттық мәдениеттің көрінісі екенін табиғи дәлелімен баяндайды [6.56].

ол қазақ киімдерінің өзіне тән ерекшеліктері мен сәндік белгілерін 
халқымызды қалыптастырған тектестік қоспаларымен халықтың 
өткен шақтағы  өндіргіш  күштерінің  деңгейімен, шаруашылығының, 
кәсіпшілігінің сипатымен, тарихи – психологиялық дәстүрлерімен 
көршілерден ауысқан түр өзгерістерімен т.б байланыстырады.

Өзбекәлі Жәнібековтың 1995 жылы алматыдағы «рауан» баспасынан 
«арқас» өрбіту қоры сериясымен «Жолайрықта» еңбегі жарық көрді [7].

автор бұл еңбегінде қазақ қоғамының айналадағы ортаны әлеумет-
тік және эстетикалық  тұрғыдан  игерген   іс -  тәжірибесімен тікелей 
байланысты халық  сәулеткерлігіне  арналған  туындысы. Қазақ ұлтына 
байланысты этнографиялық  әдебиетте  алғаш рет жылжымалы баспана 
мен тұрақты мекен-жай үлгілерін ғылыми  жағынан  жіктестірген   ғана  
емес, оларды мемлекеттік есепке алу, қалпына келтіру, қорғау, өнегелі 
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тұстарын қазіргі тұрмысқа пайдалану арқылы  халқымыздың  өткен өміріне,  
тұрмыс – салтына, наным – танымына, талғамына, өндіргіш  күштеріне  
құрылыс мәдениетіне құрметпен қарауға   ынталандыратынымен құнды 
деп есептеледі.

киіз  үйдің казіргі тұрмысқа да қызмет ете алатынын ескере отырып, 
ол киіз үй жасау өндірісі маңғыстау, сырбойы, талас, Шу аңғарында 
дамыта түсу мүмкіндігінің  мол екендігіне назар аударған.

сонымен бірге 1997 жылы алматыда «рауан» баспасынан Ө. Жә-
нібековтың «ежелгі отырар» атты альбом - кітабы жарық көріп ол 
Қазақстанның ежелгі қалаларының аса көрнектілеріне саналатын отырар 
қаласының заттық – тұрмыстық  мәдениетіне  арналған [8].

«ежелгі отырар» альбом – кітабы қызықты жәдігерлер негізінде 
Қазақстанның Ұлттық  Ғылым академиясының оңтүстік Қазақстан кешенді 
археологиялық  экспедиция  ашқан Шәуілдір елді мекеніндегі  «ежелгі 
отырар» тарихи  этнографиялық және археологиялық мұражай қорының 
ескерткіштері жинақталынып  берілген. 

Өзбекәлі Жәнібеков қаламынан туындаған «уақыт керуені» атты 
академиялық зерттеу еңбегі 1992 жылы алматыда « Жазушы» баспасынан 
басылып жықты [6].

еңбек оның бұның алдында орыс тілінде жарық көрген «Эхо» 
кітабының толықтырылып  қазақ тілінде қайтадан шығарылған түрі. еңбек 
автордың  қазақ тарихы мен жасампаздығына    өзі  зерттеген  мәселелер 
бойынша  тарихшы  - этнографтардың, өнер  мен әдебиеттанушы 
ғалымдардың назарына  «ақтаңдақ»  жағдайларды алға тартуымен маңызды 
деп есептелінеді.

аталған еңбекте қазақ халқының ертеден бүгінгіге дейінгі тарихы, 
мәдениеті, этнографиясына арналған  нақты деректер негізінде жазылған 
«отырар өркениеті және біз» «тарих қойнауына үңілсек», жаңа мыңжылдық  
табалдырығын аттарда «Ұлыстың ұлы күні» «абылайдың үш мұңы» «Қазақ 
жерінің тұтастығы жөніндегі мәселесіне» «Іздеген табады» т.б. деген сияқты 
тарауларының мазмұны құндылығымен  маңызды. автор «қазақ даласы 
шексіз де шетсіз. алтайдан каспий теңізіне дейін, Батыс сібір ойпаты мен 
орал тауларынан тянь-Шанның теріскей  сілемдеріне дейін көсіліп жатқан 
бұл алқап тек кең өрісімен немесе аса мол табиғи байлықтарымен  ғана 
емес, осы өңірді мекендеген дала тайпаларының өзіне тән сипаты бар, түп 
тамыры ортақ мәдениетінің осынау ұланғайыр кеңістікте ежелгі заманнан 
бастап – ақ қалыптаса бастағанымен  және оның Қазақстанның қазіргі 
шегінен едәуір тысқары жерлерді де қамтығанымен қызықтырады» - деген 
бағдарламалық мақсат қоя отырып қазақ халқының қалыптасуы туралы 
«... ежелгі сақтармен, үйсіндермен, қаңғұй – қаңғарлармен, түркілермен, 
қыпшақтармен қазақ қоғамының арасындағы тектестік байланыс, басқаны 
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былай қойғанда, ең алдымен археологиялық қазба зерттеулері арқылы 
айқындалған бет пішіннен, дене құрылысынан, сол сияқты қалыптасқан 
заттық мәдениеттен, өнерден, кәсіпшіліктен көрінетін белгілермен 
дәлелденген»,- дейді [6.7].

«уақыт керуені» еңбегінде автор өзінің ой-тұжырымдарын түйіндеуде 
Қазақстан  ғылымының көрнекті өкілдері ұлы ұстаз «Әбу – Насыр  әл-
Фараби, археологтар Ә. марғұлан, к. Байпақов, к. акишев, м. Қадырбаев 
этнограф-ғалым х. арғынбаев, антрополог о. исмагулов, академик                      
в. Бартолъд, ғалымдар Ш. уалиханов. л.и. гумилев өнер зерттеушілері            
Қ. Байсеитов, Ш. елеукеновтің пікірлеріне сүйенеді.

Ө.Жәнібековтың шығармашылық мұрасын зерделеуге арналған 
ғылыми-теориялық конференция 2006 жылы түркістан қаласында 
халықаралық Қазақ-түрік университетінің  жетекшілігімен  оның туғанына 
75 жыл толуына  байланысты  өткізіліп, нәтижесінде «рух сардары» атты  
жинақ кітап жарық көрді [9]. Бұл кітапқа  Өзбекәлі  Жәнібековпен көп  
жылдар қызметтес  болған жандардың, сырлас замандастардың, қаламдас 
әріптестердің  естеліктері мен оның  өмірі, рухани  мұрасы  жөнінде  мақала  
мен  зерттеу – дәйектемелері  топтастырылған.

Жинақ – кітап Өзбекәлі Жәнібековтың  көрнекті  мемлекет  және  
қоғам  қайраткері, өнертанушы – этнолог, тарихшы ретіндегі  еңбегіне  баға  
берілген  алғашқы  дүние  деп  айтуға  болады.

Жинақта  мемлекет  және  қоғам  қайраткерлері  мен  зиялы  қауым  
өкілдері  болған  Б. Әшімовтың [10],

Ә. кекілбайұлының [11], м. Жолдасбековтың [12] е. арынның  [13], 
Қ. тұрсыновтың [14], к. смайыловтың [15], м. Қозыбаевтың [16],с.
Қарабайұлының [17], Ш. мұртазаның [18], Ш. елеукеновтың [19] Б. 
сапарбековтың  [20], Ө. айтбайұлының [21], а. егеубайдың [22] р. Бер-
дібайдың [23], т. молдағалиевтың  [24], Н. оразаменнің [25]   м. Шаханов-
тың [26], Ф. оңғарсынованың [27], к. ахметованың [28]  м. алиевтың 
[29], Ә. Қалыбекованың [30] Қ. сұлтанов, и. тасмағамбетовтардың [31] 
ой пікірлері, естіліктері мен ғылыми – зерттеу бағытындағы Н. Әбділдаев, 
а. серімнің [32], Баян адырбектің [33] еңбектері жарияланды. аталған 
жинақтығы кіші-гірім естелік мақалалар Өзбекәлі Жәнібековтың  қазақ  
ұлтының бір  туар  азаматы, туған  еліне, жеріне, халқына шексіз беріле  
қызмет  еткен  қайсар  қайраткердің  өмірі  жайлы, оның дарындылығы, 
парасаттылығын, ғаламдығын, іскерлігін баяндаған  болатын.

«рух сардары» жинағы қалың оқырман үшін «Өзағаң» туралы 
материалдарды  жинақтап  бергендігінің арқасында да құнды  деп  
есептейміз.

 оның  туған  жері  отырар  ауданы  оңтүстік  Қазақстан облысында  
туғанына 80жылдығына арналған іс-шара қорытындысымен баспасөз  
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беттерінде  Өзбекәлі Жәнібеков  туралы  публицистикалық  түрдегі  
мақалалар  жарияланды. атап айтқанда  жазушы  сабыржан  Шүкірұлының  
республикалық «ана тілі» газетіндегі «Өрісі биік – өнегелі тұлға» [34], 
Қазақстанның еңбек сіңірген  қайраткері м. дайырбековтың «Өзекеңнің 
өнегесі» [35] атты  мақаласы «егемен Қазақстан» газетінде, с. Әбілдахан 
қызының « Жас Қазақ үні» газетінде [36] «алтын балдақ ақберен...»атты, 
З. сыпатайқызының «Жас Қазақ» газетінде «мұражай ісінің майталманы» 
атты [37]; мақалалар  жарияланып ол туралы зерттеу тарихнамасына елеулі 
үлес қоса  білді.

Қалай болса да Өзбекәлі Жәнібеков қазақ ұлтының тарихын, мәдени 
мұрасын, өнерін, салт – дәстүрін, мәдениеті мен әдебиетін зерттеуге  
өлшеусіз  үлес  қосқан ғалым.

сонымен бірге ол жай ғана зерттеп  қойған жоқ, көптеген  жәдігерлерді 
іздеп  жүріп  ашып, оларды  насихаттап зерттеуге  барынша  күш салды.
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ҚАЗАҚТЫҢ АУЫЗША ТАРИХЫ – ҰЛТ РУХАНИЯТЫ

Қазақ ертеден өз ата-тегіне, ру шежіресіне айрықша мән берген. Өз 
ұрпағына ру шежіресі туралы аңыз-әңгімелерді жаттатып отырған. «Шежіре 
– халықтың құрамына кіретін тайпа-рулардың тегін таратып, бір-бірімен 
туыстық дәрежесін айыратын тізбе. Шежіре негізінен қарасөзбен, кейде 
өлеңмен жазылады, көлемі әрқалай болып келеді. арғы ата-бабалардың, 
тайпа-рулардың басталуы, таралуын көрсететін тізбе шежіренің және бір 
мағынасы, ол – тарихи жазба ескерткіш» [1, 691-692 Б.]. Шежіре арқылы 
қазақ этносының тарихын, ерекше бітімін тануға болады. Шежіреде аңыз 
бен шындық та, ертегі мен әпсана да бар, әдебиет пен тарихты бір-бірімен 
сабақтастыратын дүние де осы шежіре. Шежірелік деректерге фольклорлық 
мұраның бір саласы ретінде назар аударып, жинастырып, зерттеу қажет.

х. досмұхамедұлының «аламан» еңбегінің қазақ халық әдебиеті 
туралы бөлімінде шежіреге қатысты мынадай сөзер бар: «рулар 
мен жекелеген тұлғалар туралы аңыздар халық әдебиетінің шежіре 
(родословная) аталатын үлкен бір бөліміне кіріспе қызметін атқара алады. 
Әрбір қазақ өз руын, атасын 7-10 буынға дейін таратып айтып бере алады. 
ақсақалдардың ішіндегі ерекше зеректері көптеген рулардың, тіптен бір 
жүздің немесе үш жүздің, басқа да туыстас түрік жұрттарының шежіресін 
тарқата алады. дәл осындай хандар шежіресі де бар. Өлеңмен жазылған, 
поэма түріндегі шежірелер де ұшырасады» [2, 26 Б.]. Қ.халидтің «тауарих 
хамса» еңбегінде: «Қазақ халқы кітап көрмей, оқып, жазбай-ақ, тек ауыздан 
ауызға айтылып келген естіген сөздерін ұмытпай келе жатқандарына 
дәлелдер көп. сол үшін бұлардың көне хабарларына қашан да құлақ асу 
керек. тарихын, нәсілін білмек болғандар олардың хикаяларына, аңыз-
әңгімелеріне сүйенуі керек» [3, 90 Б.], - дейді. 

Қазақ тарихын барлап-бағамдауда Қадырғали Жалайырдың Шыңғыс 
хан, Үгетай хан, Жошы хан, Шағатай хан, төле хан, күйік хан, мөңке хан, 
Ұрыс хан, тоқтамыс хан, Қажы керей, едіге би, ораз-мұхаммед хан және 
тағы да басқа хандар туралы маңызды шежіре деректері берілген,  XIII-XVI 
ғасырлардағы қазақ тарихына қатысты «Жами ат-тауарих» («Шежірелер 
жинағы»), Әбілғазының Шыңғыс хан, Шыңғыс ханның дүниеге келген 
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тарихы, Шыңғыстан тараған әулеттердің қандай елдерді билегендері 
турасында құнды деректер берілген «түрік шежіресі» сияқты еңбектердің 
маңызы зор. сонымен қатар, қазақ шежіресіне қатысты Ш.уәлихановтың 
жазбаларында кездесетін деректерді, Шәкәрім Құдайбердіұлының, 
мәшһүр-Жүсіп көпеевтің, с. мұқановтың еңбектерін айрықша атауымыз 
қажет.

Құрбанғали халидтің 1910 жылы Қазан қаласында «Өрнек» 
баспасында шыққан «тауарих хамса» (Бес тарих) еңбегі – араб, парсы, 
түркі және қытай жазбаларындағы деректерге сүйене отырып, ғылыми 
тұрғыда қазақ, татар, монғол, қытай сияқты шығыстың бес елінің тарихы 
туралы шағатай тілінде жазылған еңбек. Қазақ халқының әдет-ғұрпы, салт-
санасы туралы, хандары туралы, қазақ атауының шығу тарихына қатысты 
көптеген деректер берген. 

Қазақ шежіресіне кеңінен тоқталған, қазақтың арғы тегін, ру-тай-
паларын тармақтап, жүйелеп берген құнды еңбек – Ш.Құдайбердіұлының 
«түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі» кітабы. еңбекте қазақтың 
қайдан шыққаны туралы ой қозғап, Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің ру-
тайпалары туралы, оның ішінде орта жүздің арғын, Найман, керей, уақ, 
Қыпшақ, тарақты сияқты руларына қатысты деректер береді. сонымен 
қатар, хандар шежіресі, Шыңғысхан шежіресі туралы, осман түріктері мен 
сұлтандары туралы, сарт, өзбек, ноғай, башқұрт, түркімен сияқты түркі 
жұртына қатысты шежіре деректері мен қазақтың ру-тайпаларын тармақтап 
берген сызба-кесте ұсынған.

мәшһүр Жүсіп көпейұлының «Қазақ шежіресі» еңбегі ел аузынан 
жинаған аңыз-әңгімелер, шежіре деректері арқылы қазақтың шежіресін, 
өткен өмір жолын жан-жақты сипаттауға арналған. Өткеннен сыр шертетін 
шежіре еңбек халық арасынан жинаған руға байланысты, сол рудың батыры, 
балуаны, ақыны, өнерлісі, ел ағасы туралы аңыз-әңгімелерге толы. 

с. мұқановтың «халық мұрасы» атты тарихтық-этнографиялық шолу 
еңбегінің бірінші бөлімі шежіреге арналған. Жалпы шежіреге қатысты, 
қожалар шежіресі туралы, қазақ шежіресіне қатысты, қазақ тарихы туралы 
деректер, мәліметтер, зерттеуші ғалымдардың ой-пікірлері берілген. Және 
де автордың шежіре және тарих жайындағы ой толғаулары ортаға салынған. 
Жалпы осы еңбекті жазу барысында ғалым қазақтың ауыз әдебиетін кеңінен 
пайдаланған.    

еліміздің егемендік алып, тәуелсіз ел болуының арқасында ел та-
рихына қатысты еңбектерде шындықты бұрмаламай жеткізуге мүмкіндік 
туды. десек те, әркім өз шежіресін түгендеп, өз руларын, ата-бабаларын 
мадақтап шежіре жазу дәстүрі тым көбейіп кеткенін де айта кету қажет. 

Қазақ шежіресі туралы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда жарық 
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көрген Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздегі ру-тайпаларының және жүзге 
кірмейтін қазақ руларының тарихына қатысты ғылыми сипаттамалар жа-
салынып, ататек кестелері берілген Жарылқап Бейсенбайұлының ғылыми 
дәйектер мен «ана тілі» газетіне түскен қалың шежірелік мәліметтер 
негізінде жасалған «Қазақ шежіресі» еңбегін, хандар мен сұлтандар туралы 
тарихи-шежірелік зерттеулер берілген Балқаш Бафиннің «тарихи шежіре. 
тағдырлы тіл. хат жаздым қалам алып» кітабын, әртүрлі дереккөздерден 
алған құжаттар негізінде Қазақ хандығының тарихын жеткізуге тырысқан 
Болатбек Нәсеновтің «Қазақтардың тарихы. хандар» еңбегін, қыпшақ 
руының бір атсының шежіресімен қоса қазақ тарихына қатысты біраз 
мәліметтер, шешендік сөздер, әңгіме-аңыздар, дінге қатысты ой-пікірлер 
берілген амангелді ертуғанұлының «тархтан мұрағат – ұрпаққа ұлағат» 
еңбегін, тағы да басқа толып жатқан еңбектерді атауымызға болады.

ал енді шежіренің жанрлық табиғатына тоқталған м.І.Әбдуовтің 
«Шежіренің жанрлық сипаты» еңбегінде шежіре туралы ой-толғамдар, 
шежірені жүйелеудің жолдары туралы пікірлер, шежіренің түрлері, 
шежіренің тәрбиелік мәні туралы айтылған. Және де Қаракесектің ішіндегі 
Әлтеке руының шежіресі ұсынылады. Шежірені мазмұнына қарай тарихи 
шежіре, әдеби шежіре, ата-тек шежіресі деп бөлсе, сыйпатына қарай ру-
тайпа шежіресі, хандар шежіресі, қожалар шежіресі деп үшке бөлген [4, 
20-21 Б.].

халел арғынбаев, марат мұқанов, вениамин востровтың «Қазақ 
шежіресі хақында» еңбегі қазақ халқының тарихын зерттеуде, ру-
тайпалардың шығу тегі мен тарихта алар орнын саралауда маңызы зор 
еңбек болып табылады. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздердің тарихына 
қатысты көлемді еңбекте шежіре деректері мол қамтылған.

Бұл еңбектерді саралай, санамалай келе, біз тоқталмақ болып отырған 
еңбек – ақселеу сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» зерттеу еңбегі.

а. сейдімбектің шежірелік айғақ-деректер нәтижесінде қазақ 
қоғамының ру-тайпалық жүйесін тұңғыш рет толық сипатымен саралап 
берген ең үлкен нәтижелі еңбегі – «Қазақтың ауызша тарихы». осы 
көлемді еңбегінде автор халық арасында тарих туралы ауызша айтылатын 
аңыз, шежіре, мифтердің жинақталған мол дерегіне сүйеніп, ауызша 
тарихқа жан-жақты талдау берген. Ғалым еңбегінде шежірелік деректер, 
ең алдымен, қазақ халқының тарихи білімінің, сауаттылығының, рухани 
құндылығының жарқын айғағы ретінде зерделенген.

м. кемел бұл еңбектің ерекшелігі туралы былай дейді: «Бұл – 
шежірені сыдыртып баяндау емес, ауызекі әңгімені классикалық дәрежеге 
дейін көтеріп, елге ұғынықты етіп түсіндіру» [5, 193 Б.].

т. омарбеков: «Бұл кітап өзінің ішкі құрылымы, жазылу стилі 



229

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

және көтерген мәселелері, сондай-ақ ғылыми бағыттары жөнінен өзінен 
бұрынғы этнографиялық мазмұнда жарық көрген зерттеулердің ешбіріне 
ұқсамайды. кітап қазақ этнографиясына және этнологиясына байланысты, 
тікелей қатысты, кең ауқымды, өзекті мәселелерді қозғаған» [6, 360 Б.] 
деген пікір айтады.

Қазақ ғылымында соңғы кездерге дейін этнография мен фольклорды, 
фольклор мен тарих ғылымын шендестіріп зерттеуге айтарлықтай мән 
берілмей келді. Ғалым осы еңбегінде қазақ аңыздарының этномәдени 
табиғатын саралай отырып, шежірелік аңыздардың тарихи материал, тарихи 
айғақ болатындығын дәлелдейді. а.сейдімбек қазақтың шешірешілдік 
дәстүрін тарихи танымның негізі ретінде қарастырады. Және де ел 
ішіндегі шежірелік аңыздарда тарихи мәліметтермен қатар этнографиялық 
айғақтардың молдығына назар аударған. 

тарихшылар «айтылған тарих», «ауызша айтылған тарих» деп атап 
жүрген, ерекше жанрлық үлгіде жазылған бұл зерттеу еңбегінде а. сей-
дімбек шежірелік айғақ-деректерді кең көлемде пайдаланған, қазақ 
этнологиясы туралы тың пайымдаулар жасаған. кітап үлкен-үлкен 5 
тараудан, 25 тақырыптан тұрады. 

еңбекте адамзат тарихындағы көшпелі өмір-салттың көптеген үл-
гілері болғанын айта отырып, дж.П. мэрдок, с. вильсон, Б.в. андриянов, 
альфред вебер сияқты түрлі ғалымдардың талдауларын келтіреді. Қазақ 
даласындағы есте жоқ ескі заманда бастау алып, кешегі XX ғасырдың 
орта шеніне дейін созылған дәстүрлі-эпикалық көшпелі өмір-салттың 
ерекшеліктерін атап көрсетеді. 

Ғалым профессор Немат келімбетовтің шежірешілдік туралы пікірін 
келтіре отырып, қазақ ру-тайпалық жүйеден оның жай-жапсарын саралап 
беретін шежірешілдіктен үрікпеуі керек, шежіре-тарихын білмейтін 
мәңгүрттіктен қорқуы керек деген ой айтады. «дәлірек айтқанда қазақтың 
төл тарихының ең құнды айғақ-дерегі ретінде шежірелік деректерге 
мемлекеттік өреде мән беретін, оған халықтың біртұтастығы мен 
патриотизмінің тетігі ретінде қарайтын және оны жас ұрпаққа берілер 
білімнің мазмұнына айналдыратын, сол арқылы өміршең таным-түсінік 
қалыптастыратын мезгіл жетті. ондай таным-түсінік еңселі ұлттар мен 
іргелі мемлекеттерде әлдеқашан қалыптасқан» [7, 24 Б.], - дейді. еңбекте 
қазақтың шежірешілдік дәстүріне қатысты алғаш рет «Қазақтың ауызша 
тарихы» (Қат) ұғымы қолданылып отыр. осыған байланысты «көшпелі» 
сөзін «көшпенді» деп қате қолдану туралы мысалдар келтіреді. 

талас омарбеков: «Әрине, ауызша тарихқа тек қана қазақ шежірешілді-
гі ғана жатады десек, тар өрісті пікір айтар едік. тамыры тереңнен бастау 
алатын, ежелгі тарихи тұлғаны бүгінгі күнге көркемдеп те айшықтап 



230

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

жеткізген әр түрлі аңыз-әңгімелер мен қиссалар, жыршыларымыз таңды 
таңғы ұрып жырлайтын тарихи дастандарымыз бен тарихи жырларымыз, 
мысалы, мұрын жырау жырлаған «Қырымның қырық батыры» ауызша 
тарихтың адам таңданарлықтай ғажайып үлгісі емес пе?!» [6, 360 Б.], - 
дейді.

міне осы аңыз-әңгімелер мен қиссалар, өлең-жырлар мен дастандар 
туралы кітаптың III тарауы «Қазақтың қария сөздері» деп аталып, өз 
ішінде 6 тараушадан тұрады. Бұл тарауда ғалым «алаш», «қазақ», «жүз» 
атауларының мәніне үңіліп, Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүзге қатысты дерек-
мәліметтер мен осы жүздер, осы жүздердің құрамындағы рулар туралы, 
әр түрлы тарихи оқиғалар, тарихи тұлғалар, этнонимдер мен шежірелік 
атауларға ел аузында сақталған тарихи аңыз-әңгімелерді келтірген. 

«аңыз ақиқаттың жаңғырығы» тараушасы «шежірелік деректер» деген 
жинақтау ұғымнан бастап, бұлардың жанрлық тұрғыда көп құрамды болып 
келетінін көрсетеді. мысалы: шежірелік миф, шежірелік аңыз, шежірелік 
әпсана, хикая, өлең, жыр, толғау, шешендік сөз, топонимдік аңыз, мақал-
мәтел, т.б. осы сияқты қазақ фольклортануында шежірелік жанрлар өте 
көп, олар кез келген фольклорлық мұра тәрізді ауызша айтылып, халық 
арасында ауызша тарған. Ғалым шежірелік деректердің тарихи сипатымен 
қоса фольклорлық сипатына да назар аударады. 

Әрі қарай ғалым шежірелік деректерді жалпы сипаты бойынша 
жіктейді:

1. мифтік мазмұндағы шежірелік деректер. Бұған әлем дүниесінің 
жаратылуы, сонан соң тіршілік иелерінің, соның ішінде адам әулетінің 
пайда болуы, адам әулетінен әр түрлі ел-жұрттың таралуы, солардан ру-
тайпалардың өрбуі, олардың қалай аталу себептері сияқты сюжеттер мен 
мотивтердің негізгі мазмұндық желіні құрайтын шежірелік деректерді 
жатқызады. мысал ретінде «тәңірдің ғұмыр-жас бөлуі»  атты мифтік 
мазмұндағы шежірелік деректі келтірген.

2. Қазақтың ру-тайпалары туралы шежірелік деректер. Ғалым 
осы тақырыпқа қазақ халқын жасақтаған ру-тайпалардың қалай пайда 
болғанын, қалай қалыптасқанын, нақты қандай тарихи тұлғалардан 
өрбігенін баяндайтын шежірелік деректерді жатқызған. 

3. Нақтылы тарихи тұлғаларға қатысты шежірелік деректер. Қазақтың 
шежірелік деректеріндегі ең көп мағлұмат нақтылы тарихи тұлғалар туралы 
болып келеді. мысалы, адам ата, хауа ана, Нұх пайғамбар, ескендір 
Зұлқарнайын, Қорқыт ата, Шыңғыс хан, кетбұға, т.б. сияқты тұлғалар 
туралы қазақ арасындағы тарихи аңыз-әңгімелер осы топты құрайды.

4. Этнотопонимдер туралы шежірелік деректер. Бұлар ру-тайпалардың 
жаңаша жіктелуімен, жүздік бөліктердің қалыптасуымен, осыған орай, 
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әрбір ру-тайпаның қоныс-тұрақтарын белгілеумен тікелей байланысты 
болып келеді.

5. мақал-мәтел түрінде айтылатын шежірелік деректер. Қазақ ру-
тайпаларының, әулет-аталарының тек-тамыры, қоныс-тұрағы, кәсіп-
харекеті, тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрыптары, жөн-жобалары, мінез-
құлықтары сияқты алуан түрлі қасиеттері мақал-мәтел түрінде айтылады. 
мұндай мақал-мәтелдерді ғалым ең бір ақпараты мол шежірелік деректер 
санатына жатқызады.

көшпелілер ортасында әйел-анаға деген айрықша құрметтің ертеден 
қалыптасқандығы, әйел мәртебесінің ерлермен тең екендігі туралы өзінің 
пайымдауларын айта келе ғалым 66 ру-тайпа атауы мен ұранына айналған 
аналарды санамалаған. мысалы, «айбике-Шаншар» атауы (Қаракесектен 
Шаншар, Шаншардың үш әйелінің бірі – айбикеден өрбіген ұрпақты 
осылай атап кеткен) немесе енең тоқасы туралы. Қуандық→ Қарпық→ 
көзей→ Қаратоқа→ Бесім. Бесімнің бәйбішесі – Бөтей анадан тараған 
ұрпақтарды «енең тоқасы» деп атап кеткен, бұл атауды есім хан берген. 
айбикеш, Әлпеш, Бегім, Бопай, дәулетбике, Қарқабат т.б. аналар туралы, 
домалақ ана туралы аңыздар келтірілген. а. сейдімбек әрбірінің қалай 
еланасы аталып, қандай қасиеттерімен ерекшеленетіндігін тарқатып айтып 
отырады.

Ғалым ру-тайпалар туралы мақал-мәтелдерді айтқан тараушасында 
паремиология – мақал-мәтелдерді зерттейтін ғылым екендігін айта келіп, 
оларды жіктеп-жүйелеудің бес түрін келтіреді. Ғалым бұл кітапта мақал-
мәтелдерді жүйелеудің бұл үлгілерінің ешқайсысын да басшылыққа 
алмағандығын, мұнда тек әулет-ата, ру-тайпа және жүздік құрылымдар 
жөнінде айтылатын мақал-мәтелдерді жинақтағанын айтады. яғни 
бұл мақал-мәтелдерді қазақ халқының өз ішіндегі тарихи қалыптасқан 
этноқұрылымдар бойынша жіктеп-жүйелеген. атап айтқанда, қазақ туралы 
«Қазақтың ақылы – көзінде, қасиеті – сөзінде», Ұлы жүздің ру-тайпалары 
туралы «екейде елу бақсы, сексен ақын», орта жүздің ру-тайпалары туралы 
«арғын – аға, қыпшақ – жаға», «арғын болсаң алтай бол», кіші жүздің 
ру-тайпалары туралы «Әлім – аға баласы» немесе «аспанда құдай, жер 
астында – мұнай, ортасында – адай» деген сияқты толып жатқан мақал-
мәтелдерді ел арасынан жинап, топ-тобымен бөліп көрсеткен. сонымен 
қатар, қожа, төрелер сияқты жүзге кірмейтін ру-тайпалар туралы, орыс, 
татар, сарт, қалмақ сияқты өзге ел-жұрттар туралы да мақал-мәтелдер бар.

Жалпы бұл кітапты парақтап отырып жазушы-ғалымның өзі туып-
өскен ортасын, өз отанын, өз ұлтын қаншалықты сүйетіндігін аңғарып 
отырасың. ел аузында сақталған жойдасыз мол шежірелік деректерді 
жылдар бойы тырнақтап қалай жия бергеніне таңғаласың. соларды тың, 
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жаңаша бір көзқараспен, тәсілмен зерттеп, ретке келтіріп, бізге ұсынып 
отырған бұл еңбегі қазақ тарихына, ұлт руханиятына қосылған зор 
үлес, рухани құбылыс деп қарауымыз керек. Бұған дейін қазақ ұлтының 
болмысы, ішкі әлеміне, тарихына осынша терең үңіліп зерттеп, соны асқан 
махаббатпен бере білген, қазақ «көшпелі», «жабайы», «мәдениеті төмен» 
деп келген астамшыл көзқарасқа соққы берген ғалымның бұл еңбегінің 
әркімге де тигізер пайдасы мол екені даусыз.

а. сейдімбектің көпшілік тарапынан зор ықыласқа бөленген бұл 
еңбегіне ғалымдар тарапынан сыни пікірлер де болды. солардың ішінде 
Ж. артықбаевтың мына ойларына тоқтала кетсек: «Қазақтың көңілі ояу, 
көкірегі ашық оқырманына жеткізсем деген ақаңның асыл ойларының 
арасынан анда-санда қарама-қайшылық та, өзге ауылдың адасып жүрген 
қозы-лағы да, ғылыми нақтылығы жоқ дүдәмәл пікірлер де кездеседі. 
мұндай тақырыпқа барған зерттеуші кемшіліктен ада, тып-тиянақты, 
жұмыр жұмыс жасауы қиын. Қашан да автордың есебінде болатын жағдай, 
неғұрлым зерттеу тақырыбың үлкен болған сайын қателіктерің де соғұрлым 
көп. оның үстіне ақаң «ауызша тарих» ұғымына тікелей немесе жанама 
кіретін ондаған-жүздеген мәселелерді кітапқа артып алған»  [7, 714 Б.].

Ғалым Ж. артықбаев а. сейдімбектің бұл еңбегін саралай келе: «Жал-
пы қазақ мүддесі тұрғысынан қарасақ ақаңның бұл еңбегі Шәкәрімнің 1911 
жылы орынборда шыққан «түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресін» 
еске түсіреді. Шәкәрім мен ақаңның арасын ұқсастырып тұрған тағы 
бір қасиет – екеуінің де қазақ тарихы мен этнологиясының мәселелерін 
еуропалық (ресейлік) ғылыми тәжірибе арқылы түсінуге күш салуы. екі 
кітаптың арасы тура жүз жыл, ал мақсат-міндетінде түк өзгеріс жоқ» [7, 
720 Б.], деген баға береді. 

сөз орайында ғалым а. сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» 
еңбегінің жанрлық сипатына байланысты айтар болсақ. Бұл мәселе 
төңірегінде ғалымдар арасында да бірнеше пікірлер айтылды. осы 
еңбек туралы Ж. артықбаев: «сонымен, сөздің қорытындысы ақаңның 
этнографиялық тақырыпта жазылған көркем шығармалары, ғылыми-көп-
шілік кітаптары мен монографиялары арасында еш алшақтық жоқ. Бұлар 
бәрі де таза этнография, тек зерттеу, баяндау, оқырманға ұсыну тәсілдері 
ғана бір-бірінен бөлек, бірақ мақсаты бір туындылар. егер еуропа тілімен 
айтсақ ақаң постмодернистік дәстүрде жазатын этнограф-жазушы. ақаң 
еңбектеріне ден қойған қазақ оқырманы үшін ол, ең алдымен, ағартушы, 
дәлірек айтсақ этнограф-ағартушы» [7, 713 Б.] немесе: «осы себептен 
ақаңның кітабы, ең алдымен, деректану бағытына келетін жұмыс. тіпті, 
этнологиялық деректану деп те осы бағытты атауға болар еді» [7, 726 Б.], - 
деген ойлар айтады.
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м. тәжі-мұрат: «кезінде ақселеу сейдімбековті қай жанрда жазатын 
жазушы деп тану жөнінде оңды пікірталас болған. Әдебиеттану білетін 
жанрлар мен жанрлық түзілімдерден бірде-біреуіне лайығы келмей 
қойғаннан кейін, Ғабаң (Ғабит мүсірепов): «ақселеу – әзір ешкім түстеп 
білмейтін, ала бөтен жанрдың қаламгері», - деп кеткен-ді. Қат кітабына 
жазған түйін мақаласында осы мәселені Жамбыл артықбаев та қозғаған 
екен. Ғалым ағылшын этнографы Э. листің этнографиялық монографияның 
кейіпкерлері автор тұлғасымен қойындасып кететін тарихи романға 
ұқсатқан пікірін келтіріпті. ой саларлық сөз.

сейдімбек – басқасын былай қойғанда, өмір тәжірибесін дөңгелете 
суреттеп бере алатын дарынды жазушы. Бірақ тіл шеберлігі, стиль мінсіздігі, 
ең бастысы, дерек-дәйектердің шығарманың түпөзегіне (замысел) үйіріліп, 
үйірсектеп кеп, кенет шиыршық атып қоя беретін композициялық-
сюжеттік ерекшелігі оның жазғандарын эссеистиканың сүт кенже жанры 
– дәйектеме-романға (инфороманға) жақындатады. Бұл романдарды 
өзгеден ала бөтен даралап тұрар нәрсе – кейде шығарманың ішіне, кейде 
соңына әдейі шашып жіберетін шағын әңгімелер. кәдімгі Шығыстың 
ұлы әңгімелеріне тән туындыны тиектеу (обрамление) тәсілі. «Қазақтың 
ауызша тарихы» іргелі зерттеуінде түйіндеме ретінде сондай 15 мөлтек 
әңгіме беріліпті. автор әлденеге «Этнографиялық түйін» деп атаған олар, 
біздіңше, этнографиялық сипаттағы, бірақ өмірдің жалт еткен бір көрінісін 
дөңгелете суреттеп беретін метонимиялық принциппен жазылған кәдімгі 
новелла. оларды тебіренбей, еміренбей, көзіңе жас үйірмей оқу мүмкін 
емес» [6, 357 Б.], - деген баға береді.

сонымен ойымызды түйіндер болсақ, жанрлық жағынан бұл еңбек 
әралуандығымен ерекшеленеді: мұнда миф те, аңыз да, әпсана, хикая, қария 
сөз, тарихи деректер – барлығы да бар. сондықтан, жазылу ерекшелігіне 
қарап еңбекті фольклорлық-тарихи шығармаға жатқызуға болады деген 
ойдамыз. 

а. сейдімбектің бұл еңбегін қорытындылай келе, мынадай баға 
беруімізге болады:

- қазақ халқының тарихына, этноқұрылымына қатысты шежірелік 
деректердің мән-маңызы айрықша екендігін дәлелдеген;

- ру-тайпалар тарихын зерттеп-зерделеу арқылы елдің біртұтастығына 
іріткі салған трайболизмге қатысты қазақ халқында жүзге бөлінушілік 
әкімшілік-аумақтық (территориялық) бөлініс үшін қолданылғандығын баса 
айтып, қазақ ұлтының біртұтас этнос екендігін дәлелдеп берген;

- қазақтың туысқандық жүйесіне қатысты тың деректер беріліп, 
туысқандық атаулар жүйесінің түзілімін реттеп берген; 

- қазақ халқының үш жүзінің, жүзден тыс ру-тайпаларына қатысты, 
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аттас ру-тайпалар мен сіңісті руларға қатысты, ру-тайпалардың лақап 
атаулары туралы, ру-тайпаның атауы мен ұранына айналған аналар туралы 
алғаш рет кең көлемде шежірелік деректер берілген;

- қазақ ру-тайпаларына қатысты аңыз-әңгімелер мен мақал-мәтелдер 
кең көлемде жинақталып, жүйеленген;

- қазақ этнотопонимдері туралы мәлімет-деректерді жинақтап, ру-
тайпалардың ен-таңбалары мен ұрандары шежірелік айғақтар негізінде 
сараланып берілген.

- қазақ болмысын айғақтайтын этнографиялық пайымдаулар 
зерделенген.

тарихшы-этнологтың аталған еңбегінің идеялық мазмұны терең әрі 
көтерер жүгі ауыр. Ғалым а. сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» 
еңбегі ұлттық құндылықтарымыздың ішіндегі орны ерекше туынды екеніне 
күмән жоқ.
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Қарағанды қаласы химия-биология 

бағытындағы назарбаев зияткерлік 
мектебінің тарих пәні мұғалімі

ӨТКЕННІҢ СЫНАҒЫ, БҮГІНГІ ЖАҢҒЫРУЫ, ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҚ КЕПІЛІ

хх ғасырдың қазақ халқының басына салған қиындықтары тым 
батпан. аяғын тіктеп, бойын енді түзеп келе жатқан қазақты 1914-1918 
жылдар болған І дүние жүзілік соғыс, 1916 жылы басталған ұлт-азаттық 
көтерілісі қырғыны, азамат соғысы (1918-20), ахмет Байтұрсынов, Әлихан 
Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлерін қуғындаумен, сотталуы, 1931-
1933 жылдардағы қазақ халқының тең жартысын қырғынға ұшыратқан 
жағдайлар қайта есеңгіретіп, өмірдің негізгі құндылығын өзгерткені белгілі 
[1]. одан әрі ұлттың жанашыры болып, хх ғасырдың І жартысында ұлттық 
саяси серпіліс жасап, кеңестік солақай саясат әшкерелеген зиялыларды 
«халық жауы» деп, мыңдаған қазақты тағы қырды. Ұлы отан соғысы 
немесе екінші дүниежүзілік соғысы салған қасіреті онымен аяқталмай 
әлем алпауыттарымен бәсекелескен кеңес одағы семей жерін ойрандап, 
қазақ жеріне айықпас қасіреттің ізін қалдарды. 50-60 жылдары жүргізілген 
тың игеру саясатының салдары жеріміздің жарамсыздығын арттырып, 
орасан зор экологиялық апатқа әкелді. 

осындай қиын қыстау кезде ұлтымызға жасалған қастандықтан жер 
бетінен жойылмай, бүгінгі тәуелсіздікке қол созуға күш берген ғасырлар 
бойы қалыптасқан ұлттық рух пен ұлттық құндылықтар. 1986 жылы 
жастарға қанат бітірген, қанға біткен ұлттық қасиет. Өткенді оңалтып, 
жоғалтқанымызды қайтаратын кез келді. Бүгінде ұлтымыздың баға жетпес 
байлығы ол – тәуелсіздік. 

егемендік алғаннан кейін, уақыт өте келе шаң басып қалған 
«ақтаңдақтар» бірте-бірте ашыла бастады. Ұлт тарихының дамуы жаңа 
кезеңге көтерілді. елбасының бастамасымен 1997 жыл – «Жалпы ұлттық 
татулық пен қуғын-сүргінге ұшырағандарды ақтау жылы»,  1998 жыл – 
«халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы», 1999 жыл – «Ұрпақтар бірлігі 
және тарихи сабақтастық жылы», – деп аталды. осы жылдар аясында 
көптеген ұлтқа игі істер атқарылды. атап айтқанда, тарихи тың мәліметтер 
мен сол жүйенің өзі әділетсіз жазалаған ұлттық қайраткерлердің есімдері 
күллі болмысымен туған халқына қайта оралып, жалпы жұртшылықтың 
тарихтан сабақ алар нысанына айнала бастады. Бұл игі шаралар әлі де 
жалғасын табуда.
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Өткенімізді жаңғырту мақсатында мемлекеттік бағдарламалар бекіті-
ліп  ұлттық құндылықтарымыз нақты, мақсатты түрде зерттеліп, халыққа 
ұсыныла бастады. мысалы: 2004 жылы «мәдени мұра» бағдарламасы 
аясында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандар 
жаңғыртылды. 2013 жылы «халық – тарих толқынында» бағдарламасы 
арқылы әлемнің ең белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты құжаттар 
жиналып, зерттелді. Заман көшінен қалмай парасатты, білімді, өмірге бейім, 
жаңалақтарды еліне, өзіне тиімді пайдалана алатын ұрпақ, яғни, болшақ 
прагматик жастарды дайындап, тәрбиелеу бүгінгі күннің мақсаты[2]. 

елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының қазақ тарихы мен 
болашағы үшін маңызы зор. Өйткені, қазақ халқының тәуелсіздігінің жаңа 
дәуірдегі орнын арттыруға бағытталған. осыған дейін біздің еліміздің негіз-
гі басымдылығы көп ұлтты мемлекеттің іргетасын нығайтуға бағытталды. 
ал бүгінгі күнде тәуелсіз Қазақстанның нығаюы, өркендеуі тікелей қазақ 
ұлтының рухани ұмтылыстарына байланысты екендігін жаһандану дәуірі 
талап етуде. сырттан төнген әр түрлі қауіпке қарсы тұратын қазақ халқының 
рухани тұрғыда жаңғыруы болып табылады. елбасы айтқандай, шын 
мәнінде рухани жаңғырудың басты басымдылығы – бұл қазақ халқының 
өткені, тарихы болуы керек. Бағдарламада айтылғандай, өткен тарихымыз, 
әдет-ғұрып, дәстүр-салтымыз, жерімізде бой көтерген ескерткіштер 
мен кесенелер, тарихи тұлғалар туралы әңгімелер, аңыздар, деректер 
рухани жаңғырудың өзегі болып табылады. Бұл деген, біз ұлттық дәстүр-
салтымызды жаңа заманға сәйкес жаңғыртуымыз керек. осы тұрғыдан 
қарағанда, елбасының бұл мәселені қоюы өте маңызды және мәнді.

елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы ұлттық 
санасының жаңғыруын мақсат еткен бұл еңбек- бағдарламалық құжат. 
Бұл іргелі мақаланы халық мәңгілік ел мұратын жүзеге асырудың түп 
негіздерін көрсетіп берген тұжырымдамалық құжат ретінде қабылданды.

«Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды 
сақтай білу. онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-
оңай» -деп мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында ұлттық құндылықтарға баса назар аударған болатын.

Қоғам мен технологияның көз ілеспейтін жылдамдықпен өзгеруі, 
адамның көп уақытын ұрлап, санасын жаулап жатқаны бүгіннің шындығы. 
Жаһандану дәуірі бүгінгі ұрпаққа жаңа мүмкіндіктер ашса, екінші жағынан 
өзіндік қауіп-қатеріде бар екенін естен шығармау керек. Бәсекелестік 
заманына төтеп бере алмаған мыңдаған ұлт бүгінде мұхтар Шаханов 
ағамыз айтқан 4 анасынан айырылып, жер бетінен жойылғанын білеміз. 

сондықтан ұлттық кодты сақтауда мектептегі тарих пәнінің орны 
ерекше. себебі өткенімізді саралап ғасырлар бойы қазақ ұлтының қалыпта-
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су кезеңдері, әр дәуірдегі ұлтқа төнген қауіп пен оны жеңу жолындағы ерлігі, 
ұлты үшін қауіпке қасқайып қарсы тұрған тұлғаларды танып, ерліктерін 
білуге бағытталады. 

рухани жаңғыру жағдайында Қазақстан тарихын оқудың қажетілігі 
неде? Бұл сұрақтың жауабы қарапайым ғана – өткенімізге көз жүгіртіп 
өткеннің мол тәжербиесіне сүйене отырып, болашағымызға үлкен 
жоспарлар құрамыз. ежелгі гректер тарихты «өмірлік тәлімгер» деп атаған 
екен. 

отан тарихындағы ұлы тұлғалардың қызметі мен ерлігін оқыту 
арқылы оқушылардың үлгі тұтар ұлылардың кімді болмасын дұрыс жолға 
салары сөзсіз. елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «ел-жұрт ұлтымыздың алтын қорына енетін тұлғаларды 
білуге тиіс»[3]. деп жазған болатын. осы бағытта өз тәжіребиемде өткен 
оқу жылы  «тұлғаны жаңа қырынан таныдым» атты тарихи тұлғаларды 
жаңа қырынан таныту мақсатында мектепішілік жоба жүзеге асырдым. 
Қатысқан оқушылар өздері таңдаған тұлғаларының біз танымайтын өзге 
қырлары мен қызығушылықтары туралы тың ақпараттар жинап, өзге 
оқушыларды таныстырды.

сонымен қатар «рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында. туған жер, 
туған өлкенің, кіндік қаның тамған жердің тылсымы мен сұлулығын тану, 
тарихына терең үңілу сол аймақтың перзенті ретінде міндет деп білемін. 
осы мақсатта «туған жерім, менің мақтанышым» атты іс-шара жүзеге 
асыру жоспарлануда. оқушылар бұл жоба шеңберінде өздерінің туған 
жерлері тур-алы аңыз әңгімелерді, тылсым табиғи күштер туралы жазу 
керек. Бұл жобаға 8-9 сынып оқушыларын қатыстыру жоспарлануда.

Бұл халқымызға рухани жол көрсететін нақты бағдар екеніне күмән 
жоқ. Нағыз ұлттық жаңғыру тек Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгенде 
ғана, елбасының ұзақ мерзімді стратегиясының негізінде басталды деп 
айтуға болады.

Жас буын өкілдері халықтың игі дәстүрінен тәлім алып, елжандылық, 
патриоттық қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін нақ осындай бағдардың 
маңыздылығы зор.

еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде «Қазақстандық патриотизм» 
ұғымы қолданылып келеді. «Қазақстандық патриотизм» арқылы отан, 
туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер оқу- тәрбие үрдісінде, 
сабақтан тыс іс- шараларда отансүйгіштік сезімді дамытуға, ұлттық салт- 
дәстүрді сақтау, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу сияқты сезімдерді 
оқушылар бойында қалыптастыру жүзеге асырылуда.

ең бастысы-жас ұрпақ бойында отанға, туған еліне деген сүйіспеншілік 
сезімін қалыптастыру. Жастар тәрбиесіндегі басты ұстаным- өзін-өзі 
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басқаруға мүмкіндік беріп, еркіндікті, сөз бостандығын, пікір бостандығын 
сездірту, олардың ұстанымдарымен санасу.

Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен 
өңіріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. сол себепті мен «туған жер» 
бағдарламасын қолға алуды ұсынамын»,- дегені жастарды патриоттық 
рухта тәрбиелеу ісінде баға жетпес ұсыныс.

елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы- 
қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай 
қолдауына ие болар тарихи бастама. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, 
лайықты жүзеге асыру- баршамыздың міндетіміз.

«Президент рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін 
кеңейтуде екі нәрсенің басын нақты ашып беріп отыр. оның бірі ұлттық 
код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғырудың болмайтындығы. 
екіншісі, алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің 
кертартпа тұстарынан бас тарту. мұндағы басты идея болашақ пен өткенді 
үйлесімді сабақтастыра білу. озығын алып, тозығын тастау», - деді.

елбасының идеясы тарихқа деген көзқарасты түзету мен ұлттық 
бірегейлікті сақтап, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту жайлы болып 
отыр. елбасының «Бізге тарих туралы өздерінің субьективті пайымдарын 
тықпалауға ешкімнің қақысы жоқ»,- деуі шешімді пікір.

«Президент рухани жаңғыруды жүзеге асыруда, әлемде ешкімге 
ұқсамайтын дербес ұлт болуымыз үшін «Жаһандағы заманауи қазақстан-
дық мәдениет» жобасын іске асыру міндетін қойып отыр [4].

осы мәселерлерді ескере келіп, қазақ халықының келешегі кемел, 
рухы асқақ ұлт болатындығына толық сенеміз. себебі «ел боламын десең 
бесігіңді түзе» демекші, ұрпақ ауысып, тамырын тереңнен алаған қазақ 
ұлтының  ұрпағы талай сынақтан сүрінбей өтетіндігіне сенімім мол. 

Қазақ елінің бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамуға ұмтылуы 
заңдылық. дегенмен, ең бастысы жаһандық өзгерістер кезеңінде біз ұлттық 
ерекшелігімізді, құндылығымызды сақтай білуіміз керек. ххІ ғасырдағы 
рухани жаңғырудың мәні осыда болмақ.
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АтАБАЕвА г.М.,
Қазақстан республикасының

 Тұңғыш Президенті
 – Елбасының кітапханасы,

ғылыми қызметкер

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ 
ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ БАСТАМАЛАРЫ

хх ғасырдың 90 жылдарында Қазақстанның тәуелсіздік тарихының 
қазіргі дәуірі басталды. Қазақстандықтардың санасы мен тұрмыс-тір-
шілігінің болмыс-бітімі, құрылымдық бағыттары мен бейнесі толықтай 
өзгерістерге ұшырады. олардың алдына жаңа мақсат-міндеттер қойылды. 
осы тұрғыда қоғамдық сананы қалыптастыру мәселесі уақыт талабынан 
туындап, ғылыми зерттеулердің өзекті тақырыбына айналды. 

Жалпы қоғамдық сана дегеніміз қоғамның рухани өмірінің, адам ойын-
да шындықтың бейнеленуінің барлық түрлерін қамтитын философиялық 
категория, сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік қауымдастықтардың өмір сүруі 
процесінде пайда болатын адамдардың әлемге және өздеріне деген 
қатынастарының рухани тәсілдерінің жүйесі [1; 8-9 бб.].

егеменді Қазақстан қоғамының санасын қалыптастыру барысында 
сан ғасырлық тарихымыз бен халқымыздың тарихи кезеңдерде жүріп 
өткен жолын, ұлттық мәдениетімізді айқындап көрсететін құнды рухани-
мәдени мұраларды жинақтау, зерттеу және насихаттау мақсатында барлық 
салаларда кешенді ғылыми-іздестіру жұмыстары жүзеге асырылды. соның 
ішінде тарих ғылымы үлкен жетістіктерге қол жеткізді. тарих ғылымының 
ежелгі дәуірден бергі дамуын негізге ала отырып, белгілі ғалымдарымыз 
отан тарихы ғылымының өрісін кеңейітті. егеменді ел тарихының ше-
жіресін саралап көрсететін, бостандық жолындағы күрестің нәтижесінде 
қол жеткізген еркіндік пен елдігімізді баяндайтын еңбектер жарық көрді. 

ЮНеско-ның атаулы және мерейлі даталар күнтізбесіне біртуар 
тарихи тұлғаларымыздың мерейтойлары енді: абай Құнанбайұлының 
туғанына 150 жыл, мұхтар Әуезовтың туғанына 100 жыл, мұхаммед 
хайдар дулатидің туғанына 500 жыл, түркістан қаласының 1500 жылдық 
мерейтойы, Қ. сәтпаевтың туғанына 100 жыл, тараз қаласының 2000 жылдық 
мерейтойы, с. мұқановтың туғанына 100 жыл, Ғ. мүсреповтың туғанына 
100 жыл, м. Өтемісұлының туғанына 100 жыл, Ә. Қастеевтің туғанына 100 
жыл, Ә. марғұланның туғанына 100 жыл, а. Жұбановтың туғанына 100 
жыл. ЮНеско-ның Бас конференциясы 2008-2009 жылдардағы ЮНеско-
ның айтулы даталар мен оқиғалар күнтізбесіне «Қыз-Жібек» эпосының 
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500 жылдық мерейтойы ұлттық тарихи сана-сезімнің қалыптасуына үлкен 
серпіліс берді. олар өскелең ұрпақты ел тарихының қайнарынан бастау 
алатын, терең білім нәрімен сусындатып келеді.

Шынында тарихты білмей, оның жетістіктеріне мақтанбай, тәуелсіз 
және әлем елдерімен терезесі тең мемлекет құру мүмкін емес. 

осыған орай мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев өзінің «тарих 
толқынында» атты іргелі еңбегінде: «Өткенді білмей, болашақты болжау 
мүмкін емес» деген  халық даналығы бар. тарих – бұл халықтың бүгіні 
мен болашағын айқындайтын бірден-бір маңызды көрсеткіш. тарих – 
тұтас халықтарға, ұлттар мен ұлыстарға тән табиғи заңды құбылыс. Әр 
халықтың маңдайына біткен тағдырлы жолы осы тарих қойнауынан тамыр 
тартады. сондықтан да төл тарихын ұлықтап, ата-бабалар салған сара 
жолды ұстанған халық қана кемел келешекке нық сеніммен қадам басары 
анық»,– деп терең пайымдайды [2; 119 б.].

1995 жылы «тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдасының» 
қабылдануы, сондай-ақ 1998 жылды – Ұлттық тарих жылы деп жариялау 
отан тарихының дамуына едәуір серпін берді [3]. алаш зиялыларының 
ұлттық тарихтың түрлі аспектілері туралы көптомдық еңбектері жарық 
көрді. осылайша қазақстандықтарға олардың тың еңбектерімен танысу 
мүмкіндігі туды.

2013 жылы мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен 
«тарих толқынындағы халық» салалық бағдарламасы іске асырыла басталды, 
ол алдыңғы қатарлы әдіснама мен әдістеме негізінде тарих ғылымының 
сапалы серпініне жағдай жасауға, отандық тарих көкжиектерін кеңейтуге, 
ұлттың жаңа дүнитетанымын қалыптастыруға, сондай-ақ Қазақстанның 
жаңа тарихын зерделеуге бағытталды.

мемлекет басшысының қолдауымен орталық азиядағы дәстүрлі 
өркениеттерді зерделеудің республикалық ғылыми-зерттеу орталығы, 
Популяциялық генетика зертханасы, «геоархеология» жәдігерлерді 
археологиялық даталау жөніндегі халықаралық ғылыми зертхана, 
дүниежүзілік тарихты зерттеу жөніндегі ғылыми орталық құрылды. 
Ғалымдардың пікірінше аталған құрылымдар әлем тарихын Қазақстан 
тарихымен салыстыра, шендестіре анықтауға мүмкіндік береді. себебі 
ұлттық тарихты дүниежүзі тарихынан бөлек зерделеу мүмкін емес [4].

Ұлттық тарихты сананы отарсыздандыру бағытындағы жаңа форматта 
баяндау, өзінің өткен тарихын мақтан ету, ғасырлар бойы орын алған 
әділетсіздікті, қоғамдық және күнделікті сананың бұрмалануын түзеу 
үшін, төл тарихымыз бен біртума мәдениетіміз тәуелсіз мемлекетіміздің 
әрі қарай даму жолының іргетасы болады.

тәуелсіздік жылдарында ата-бабамыздың мұрасын ықтияттап, 
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төл тарихымызды түгендей бастадық. себебі, жаһандану заманында әр 
халықты өзінше даралайтын мәдени мұраны сақтап қалу, әрі оны тиісінше 
пайдалана білу өзекті мәселенің бірі болып саналады. 

Қазақ халқының төл мәдениетінің қалыптасуына әйгілі Жібек жолы 
өзіндік ықпал етті. Ғасырлар бойына осы жол арқылы тауар артқан 
керуендермен қатар ғылым мен озық идеялар таратылып, халықаралық 
байланыстар орнатылды. осындай «рухани күретамырдың» мың жылдық 
тынысы қазақтардың мәдениетіне терең із қалдырды.

сондықтан да, республика егемендікке қол жеткізгеннен кейін мәдени 
қайта өркендеуді бастан кешіре отырып, Ұлы Жібек жолының мәдени және 
бітімгершілік дәстүрлерін қайта түлетуге ұмтылды. осы тұрғыда Қазақстан 
Жiбек жолының тарихи орталықтарын қайта өркендетудiң, түркi тiлдес 
халықтардың мәдени мұрасын сақтау мен сабақтастыра дамытуды қолға 
алды.

түркі тілдес мемлекеттер басшыларының ташкент декларациясын, 
Ұлы Жібек жолының Қазақстандағы туристік инфроқұрылымын дамыту 
жөніндегі ЮНеско және Бүкіләлемдік туристік Ұйымның жобасын 
іске асыру мақсатында мемлекет басшысы 1998 жылғы 27 ақпандағы 
Жарлығымен «Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету, 
түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау мен сабақтастыра 
дамыту, туризм инфроқұрылымын жасау» мемлекеттік бағдарламасын 
бекітті.

Бағдарлама аясына Жібек жолы бойында еліміздің орналасқан тоғыз 
аймағының 115 тарихи-мәдени нысандары енді. республика тарихындағы 
алғашқы ірі жоба шеңберінде тарихи-мәдени ескерткіштерді қайта қалпына 
келтіру және жаңғырту жұмыстары кең көлемде жүргізілді [5].

елдің рухани және бiлiм беру саласын дамыту, мәдени құндылығының 
сақталуын және тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз ету аясында, 2003 жылы 
Қазақстан халқына арналған Жолдауында мемлекет басшысы «мәдени 
мұра» бағдарламасын әзірлеуді ұсынды.

«мәдени мұра» бағдарламасы аса ауқымды жоба ретінде ұлттық 
мәдениетке ерекше маңызы бар тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін 
қалпына келтіруді; археологиялық зерттеулерді; қазақ халқының мәдени 
мұрасы саласындағы ғылыми жұмыстарды; сондай-ақ ұлттық әдебиет 
пен жазулар тәжірибесін ортақтастыруды, кеңейтілген бейне және жұмыс 
қатарларын құруды көздеді.

Ұлттық жобаға айналған бағдарлама теңдессіз тарихи-мәдени 
құндылықтарымызды сақтауға әрі қайта жаңғыртуға, ел мәдениетінің 
қайталанбас үлігілерін дүниежүзіне танытты. Бағдарлама жобаларының 
жүзеге асуының нәтижесінде бүгінгі таңда еліміз бойынша мемлекеттік 



242

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

мәдениет және өнер мекемелері 64 театр, 44 концерттік ұйым, 4168 
кітапхана, 234 музей, 124 ойын-сауық және демалыс саябақтары, 5 
хайуанаттар паркі, 114 кинотеатр, 3180 клуб үлгісіндегі мекеме бар [6; 
375-376 бб.]. Бұл Қазақстанның мәдени-рухани өміріне қалтқысыз қызмет 
еткен, бейбітшілік пен ұлттық келісімді насихаттаған, әлемдік мәдениеттің 
озық өнегелерін танымдық тіршілігімізге кіріктірген, жаңа Қазақстанның 
жаңа адамының бүтін болмысына тәрбиелік қуат берген тұтас жүйе болып 
табылады.

Жобаны жүзеге асыруға республикалық ғылыми-зерттеу институтта-
ры, музейлер мен кітапханалар атсалысты. олар ұлттық мәдениетіміз үшін 
ерекше маңызды қайталанбас тарихи-мәдени, сәулет және археология 
ескерткіштеріне ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүргізді. Президент 
ұсынған «мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы елімізде ғылым мен 
мәдениеттің дамуы үшін серпінді күш болды.

Белгілі отандық ғалымдар осы бағдарламаның жүзеге асуын – тәуелсіз 
Қазақстанның жұлдызды сәті, ұрпақтан ұрпаққа жалғасар мақтанышы дей 
келе, оның жеті кереметін атап өтеді.

Бірінші керемет: «мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы – 
тәуелсіздігіміздің салтанатты шеруі. Қазақтың тілін, тарихын, ән-күйін, 
өнерін, ділі мен дінін отарлық ойраннан, социалистік эксперименттерден 
туындаған апат қаупінен құтқаруды өз міндетіне алатынын еліміз 
тәуелсіздіктің арқасында ғана барша әлемге паш ете алды.

екінші керемет: «мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы ұлттың 
рухын, ұжданын көтеріп, өзіне өзінің кім екенін танытты. Болашаққа 
сенімін нығайтты. Бұл саяси шешім ұлттық мұрамызға, тарихымызға, 
рухани болашағымызға шындап бет бұруымыздың бастамасы болды.

Үшінші керемет: «мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының 
қорытындылары Қазақстан зиялылары мен мамандарының әлемдік 
талаптар деңгейінде жүмыс істей алатынын айғақтады. американдар, 
француздар, қытайлар, тағы басқалар қазақстандық әріптестерінің табысын 
мойындады. Ұлт зиялылары мен оқығандарының осы жолғы әлеуметтік-
кәсіби кемелдігінен екі пайым туындап отыр. Бірі – ел алдындағы 
парызын олардың абыроймен атқарып шыққаны, екіншісі – Қазақстанның 
әлемдегі бөсекеге барынша қабілетті елдердің қатарына кіру стратегиясы 
интеллектуалдық тұрғыдан шынайы екені.

төртінші керемет: әлемдік өркениеттер жүйесіндегі Қазақстанның 
тарихи орны мен мәртебесінің тиянақталғаны. отарлау мен тоталитарлық 
жылдарда арғықазақтар мен қазақтардың надандығы, тағылығы, 
мәдени артта қалғаны талай «зерттеулерге», кеңес одағы коммунистік 
Партиясы құжаттарына арқау болып, санамызға сіндірілген еді. енді сол 
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тұжырымдардың іргесі сөгіліп, «жаназасы» шығарылды. Біздің дәуірімізге 
дейін-ақ Қазақстанның сапалы металы еуропада қолданыс тауыпты, арғы 
бабаларымыз сарыарқаның төрінде мемлекетін құрыпты. Қысқасы, осы 
бағдарлама арқылы Қазақстан әлемді, әлем Қазақстанды таныды.

Бесінші керемет: «мәдени мұра» қазақстандық патриотизмді, 
отаншылдық сезімді қалыптастыруға, барша қазақты, қазақстандықтарды 
ұлттық идея төңірегіне топтастыруға тамаша мүмкіндік ашқан іргетас 
қалады. Біздің өткеніміз ешкімнен кем емес екен, бүгінгі табыстарымызды 
кездейсоқтық деуге негіз жоқ көрінеді, болашаққа нық сеніммен қадам 
жасауға оңтайлы алғышарттар бар. Ұлы дала қашан да азаттықты, бірлікті, 
жасампаздықты мақсұт түтқанын мемлекет деңгейінде дәріптеудің реті 
туып тұр.

алтыншы керемет: кеңестік жылдардан бері желісі үзілмей, жалғасып 
келе жатқан тозық дәстүрдің – мәдениетке сарқынды ұстаным бойынша 
қаржы бөлудің өмір сүруін тоқтатқаны. Әлемдік билікті қолына алуды 
армандаған, жанталаса қаруланған ксро-да әлеуметтік-мәдени салаға 
мардымсыз қаражат бөлу Ұлы отан соғысынан кейінгі кезеңде айықпас 
дертке айналған еді. Бұл дерттен Қазақстан мәдениетінің, әлеуметтік 
инфрақұрылымының шеккен азабын досың емес, дұшпанның да басына 
бермесін. ел тәуелсіздігі мен экономикасының өрлеуі мәдениетті сарқынды 
қаржыландыруды тоқтатуға қол жеткізді. Бұған қозғау салған, әрине, 
«мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы.

Жетінші керемет: әлемге көлдей жайылып келе жатқан жаһанданудан 
ұлттық болмыс-бітімімізге төнген қатерге қарсы қояр қорғанның қатарға 
қосылғаны. Жаһанданудың технологиялық, интеграциялық, қаржылық, 
экологиялық берерін кәдеге жарата алсақ, ұтарымыз хақ. ал, оның тілге, 
ақпараттық қауіпсіздікке, төлтума мәдениетімізге, салт-дәстүрімізге 
төндіретін қысымы алдын ала қамданбасақ, қапы қалдырары сөзсіз. осыған 
төтеп беретін әлеуеттің көзі ашылды. ол «мәдени мұра» бағдарламасы [7; 
51-53 бб.].

Бағдарламаның елеулі нәтижесі мен мәдени саясатты жаңғыртудың 
қажеттілігі 2014 жылы Қазақстан республикасының мәдени саясатының 
тұжырымдамасын әзірлеуге бастамашы болды.

гуманитарлық білімдерді жаңарту мен қоғамның сол жаңа бағыттарды 
қабылдауы арқылы қоғам санасы жаңғыртылады. мемлекет басшысы өзінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 
қоғамдық сананы жаңғыртудың бірнеше бағыттарын айқындайды. олар: 
бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлік, білімнің салтанат 
құруы, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы, сананың 
ашықтығы болып табылады. елбасы атап өткендей, «Өзінің тарихын, тілін, 
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мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, 
озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың 
идеалына айналуға тиіс» [8; 1-2 бб.].

осы негізде мемлекет басшысының бастамасы бойынша әзірленген 
«рухани жаңғыру» бағдарламасы ұлттық бірегейлікті сақтау, сананың 
ашықтығы мен білімге деген құштарлықты, бәсекеге қабілеттіліктің 
артуына, қоғамның ой-өрісінің кеңеюіне жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. 
аталған бағдарлама аясында «туған жер», «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы», «Жаһандық әлемдегі заманауи Қазақстан мәдениеті», «100 
оқулық», «100 жаңа есім» атты жобалар әзірленді.

2017 жылғы 17 қазанда Париж қаласындағы ЮНеско-ның Штаб 
пәтерінде «рухани жаңғыру» бағдарламасының ауқымды презентациясы 
өтті. елбасының бастамалары беделді халықаралық сарапшылардың 
ортасында қолдау тауып, олардың жалпы алғанда ЮНеско және БҰҰ-
ның негізгі миссияларына толықтай сәйкес келетінін атап өтілді [9; 3 б.].

«рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында бастау алған іс-шаралар 
легін саралай келе қоғамдық сана-сезімді қозғайтын үлкен үдерістің 
бастамасы екеіндігін аңғартады. сондықтан қоғамдық сана жаңғыруының 
табысы әрбір қазақстандыққа байланысты екенін көруге болады. сондықтан 
«рухани жаңғыру» – жеке жоба емес, жыл сайын жаңа идеялармен және 
жобалармен толыға түсетін ұзақ мерзімді бағдарлама. елбасының «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласы осыған айқын дәлел болып табылады. 
Қазақстандықтарды жаңа ойларға жетелейтін кезекті бағдарламалық 
мақалада ұлт тариxының бастаулары, Ұлы дала өркениеті, түркі әлемінің 
генезисі, түркілердің адамзат тариxына қосқан сүбелі үлесі сияқты 
маңызды тақырыптармен бірге оларды жүзеге асырудың да нақты жолдары 
көрсетілген.

мемлекет басшысы қоғамның тарихи санасын жаңғыртуды көздейтін 
«рухани жаңғыру» бағдарламасы жобаларының жалғасы ретінде бірнеше 
ауқымды жобаларды ұсынады: «архив 2025», «Ұлы даланың ұлы есімдері», 
«түркі әлемінің генезисі», «Ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар 
музейі», «дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» және «тарихтың 
кино өнері мен телевизиядағы көрінісі» [10]. аталған жобалар отан 
тарихының жаңа парақтарын ашуға мол мүмкіндіктер береді. Бұл болашаққа 
бағдарланған келер ұрпақ ұдайы жалғастыруға тиісті ұлы істің бастамасы. 
Әр дәуірдің қоғамдық санасы әрқашан ата-бабалардан мұра болып қалған 
тарих пен мәдениетке сүйенеді.
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Н.Ә. НАЗАРБАЕВ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ  ЖӘНЕ ЖАСТАРДЫ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ РУХЫНДА ТӘРБИЕЛЕУ ТУРАЛЫ

Қазақстан республикасының негізін қалаған тұңғыш Президентіміз 
өзінің «тәуелсіздік дәуірі» кітабының төртінші бөлімінде «мәңгілік ел» 
жалпыұлттық идеясын қалыптастыруға ерекше мән береді.

осыған орай елбасы: «Біз қазақстандықтар, біртұтас халықпыз және 
біздің бәрімізге ортақ тағдырымыз бар – бұл біздің мәңгілік ел, біздің даңқты 
Қазақстан» - деген тұжырымдама жасайды. оның пікірінше,   «мәңгілік 
ел» жалпыұлттық идеясы Қазақстан халқы егемендік жылдарында қол 
жеткізген негізгі құндылықтарды өз бойына жинақтайды, бұлар:

Қазақстанның тәуелсіздігі және астана;- 
жалпыұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім;- 
зайырлы қоғам және жоғары рух;- 
индустрияландыру және инновация негізінде экономикалық өсу;- 
Жалпыға ортақ еңбек қоғамы;- 
тарихтың, мәдениеттің және тілдің ортақтығы;- 

- ұлттық қауіпсіздік және жалпыәлемдік, өңірлік проблемаларды 
шешуге  толық қатысу.

Нұрсұлтан Әбішұлының ойынша, нақ осы аталған «құндылықтар 
барлық қазақстандықтарды біріктіреді және ел болашағының іргетасын 
қалайды... Бұл мемлекет қалыптастырушы, жалпыұлттық құндылықтардың 
бойында жаңа қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі жатыр» [1]. 

Президент Н.Ә. Назарбаев – «мәңгілік ел» тұжырымдамасын алғаш рет  
2014 жылғы қаңтардың 17-сінде Қазақстан халқына арнаған «Қазақстандық 
жол-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында   
баяндап, негіздеп берді. Шын мәнінде, бұл – мемлекеттің халқымыздың 
көпғасырлық арманына ғана емес, соны мен қатар тәуелсіздік жылдары 
ішінде Қазақстанның өркендеуінің нақты нәтижелеріне негізделген ұлттық 
идеясы және мемлекеттік идеологиясы. 

демек, аталған Жолдау өзінің өзгеше маңыздылығымен, атап 
айтқанда, ақыл-ой дамуының сапалы жаңа зияткерлік сатысының пайда 
болуымен, отансүйгіш «мәңгілік ел» тұжырымдамасының құрылуымен 
ерекшеленеді. Н.Ә.Назарбаев сол жылғы Жолдауын жариялап сөйлеген 
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сөзінде: «Біз, қазақстандықтар, біртұтас халықпыз! Біздің ортақ тағдыры-
мыз – бұл өзіміздің «мәңгілік еліміз», беделді және ұлы Қазақстан!» – 
деп айтқан болатын. демек, «мәңгілік ел» – ол әлемнің саяси картасында 
Қазақстанның тәуелсіз өркендеп жатқан мемлекет ретінде мәңгі өмір сүруін 
паш ететін идея. Бұл – еліміздің тұрақты дамуын, яғни әрқайсымыздың 
әл-ауқатымыздың жақсаруын қамтамасыз ету үшін сактап, таратуды қажет 
ететін құндылықтар туралы идея [2]. 

елбасы 2014 жылғы желтоқсанның 21-інде «мәңгілік ел» идеясының 
жетістіктеріне қатысты ойларын Қазақстанның жетекші БаҚ өкілдерімен 
сұхбатында бөлісті. Президент: «мәңгі халық» – ол сан ғасырлардан келе 
жатқан белгілі, славяндарға да, түріктерге де түсінікті идея, ал оны біздің 
ұлы бабамыз тоныкөк айтқан», – деді. мемлекет басшысы бұл ұғымда 
біздің мемлекетіміз, халқымыз, мәдениетіміз бен тіліміз мәңгі болсын 
деген барлық игі тілектеріміз жатқанын, ал ол мақсатқа жету үшін күресуге 
тиіс екенімізді атап өтті. Н.Ә. Назарбаев: «Бұны жай ғана айта салып, 
ұмытып кетуге болмайды. мен халыққа және жастарға арнап айтамын – 
соған жету мақсатында біз құлшына жұмыс істеуге тиіспіз. ол үшін бізге 
мықты экономика қажет, әлемде достарымыз болуы керек. сол мақсатта біз 
күллі әлеммен сауда жасауға тиіспіз, елдің қауіпсіздігін қорғайтын мығым 
жүйеміз, білімі де, біліктілігі де жоғары халқымыз болуы қажет. сонда ғана 
біз әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіре ала мыз, «Қазақстан-2050» 
бағдарламасын орындап, «мәңгілік ел» жолы мен жүретін боламыз», – деп 
ойын жалғастырды [3]. 

елбасының пікірінше, жаһандану жағдайында Қазақстанның 
бәсекеге қабілеттілігі, әлемдегі ең озық дамыған 30 мемлекет қатарына 
кіру мүмкіндігі көбінесе ұлттық идеяның ықпалдастырушы рөліне тәуелді 
болады. мұндай жағдайда  жалпыұлттық патриоттық идея өте қажет, өйткені 
сол ғана этностарды, елді ортақ мақсатқа жұмылдыра алады. Қазақстанда 
бұл үдеріс тәуелсіздік алумен қатар басталды.  Жаңа саяси жағдайларда 
2010 жылы қабылданған «Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасы» маңызды 
құжатқа айналды. доктри нада алға тартылған ұлттық бірлік ұстанымдары 
да мемлекетіміздің ұлттық идеясы қалыптасуының негізін қалады [4].

Қазақстанның ұлттық идеясы дерексіз, ойша құрылған конструкция-
лар емес, ол шынайы өмірге сай қалыптасып, мемлекеттің, ғылыми 
қоғамдастық пен азаматтық қоғамның бірлескен күш-жігерінің жемісіне 
айналуда. ол өзіне қазіргі қазақ стандықтардың ұлттық психологиясын, 
этностық және діни, либералдық-демократиялық құрылымдардың өзара 
қатынастарын біріктіруде.   

оның өміршеңдігі мемлекет мүдделерінің дүниежүзілік 
қоғамдастықтың даму векторына сәйкес келуі арқылы айқындалады. 
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Әрқайсымыз үшін «мәңгілік ел» идеясы өз елімізге, отанымызға 
адалдығымыз бен сүйіспеншілігімізді білдіреді. Барлығымыз Қазақстанды 
әлеуетті және табысты мем лекет ретінде көргіміз келеді. елбасының 
пікірінше, ол үшін бізде ғасырлар бойы бостандықты аңсаған халықтың 
ұлы тарихы бар. Қазақстанның даңқын асырған белгілі тұлғалар мен 
батырлардың ұлы есімдері бар. Басты жетістігіміз – тәуелсіздігіміз бар, 
ал оны біз бүкіл қоғамның ең жоғарғы құндылығы ретінде сақтап, аялауға 
тиіспіз. сондай-ақ біздің барлығымыздың тағдырымыз да, арманымыз да 
біреу – ол еліміздің ұлылығы. 

Бүгінгі Қазақстан – қалыптасқан мемлекет, үлкен геосаяси маңызы 
бар ел. Бірақ ең бастысы – ол орасан зор әлеуеті және өркендейтін 
болашағы бар ел. Қазақстанның 10-15 жылдан кейін қандай болатыны 
көп  жағдайда мүлдем жаңа жағдайларда білім алып жатқан студенттерге, 
жастарға тікелей байланысты болғандықтан, мемле кет басшысы жастарға 
ерекше басым көңіл бөледі, өйткені  нақ осы  ұрпаққа жаңа, қазіргі заманға 
сай Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеу бұйырған. Қазақстан халқына 
арнаған «Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
Жолдауында елбасы жастарға ерекше рөл берілетін іс-қимылдардың нақты 
жобасын ұсынған болатын. 

Президент қандай жас қазақстандықтарды көргісі келеді? оның 
қазақстандықтарды, бәрінен бұрын, бәсекеге қабілетті және кәсіби 
шеберлігі жоғары мамандар ретінде көргісі келеді. Бүгінгі таңда жаңа білім 
меңгеру және жақсы мамандық алу бірінші орынға шықты. 

Бүгінгі күні білім  ұзақ мерзімдік «Қазақстан-2050» стратегиясының 
аса маңызды басым міндеттерінің бірі деп танылады. ел Президентінің  
республикамыздың алдына қойған әлемдегі ең озық 30 елдің қатарына кіру 
міндетін жүзеге асыру ісінде білім саласы елеулі рөл атқарады.  

жоғарыла айтылғандай, Қазақстандықтардың алдында тұрған 
аса маңызды міндет – жалпыұлттық «Мәңгілік Ел» идеясын өмірге 
енгізу қоғамымыздың барлық саласында ойдағыдай жүргілілуі керек. 
оның іргетасы оқу орындарында салынуға тиіс. студенттердің «Қазіргі 
заманғы Қазақстан тарихы» пәнін оқып-үйренуі үдерісі білім алушылардың 
бойларында: рухани-адамгершілік қасиеттерді, отанды сүю мен азаматтық 
жауапкершілік сезімін қалыптастыруға, ұлттық сана сезім мен төзімділікті 
дамытуға, зайырлы құндылықтарды нығайтып, жастардың лаңкестік пен 
экстремизм идеяларынан саналы түрде бас тартуын қалыптастыруға, 
көпэтностық Қазақстан жағдайында өнегелі қарым-қатынас орната білуді 
үйретуге бағытталуға тиіс. «мәңгілік ел» ұлттық идеясын алға тарта 
отырып, мемлекет басшысы жастарға үлкен сенім білдіріп отыр, ал оны 
ақтау – әрбір ұл мен қыздың  ар-намысының ісі.  
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Қазақстан қоғамында қазіргі кезде бұрынғы ұрпақ тардан айтарлықтай 
өзгеше, мүлдем жаңа зияткерлік тап: жаңа бағдар ұстанған, құндылық 
ұстанымдары ұтымды экономикалық іс-қимылдар арқылы табысқа жетуге 
бағытталған жастар табы қалыптасты. соған байланысты өзінің республика 
жастарымен көптеген кездесулерінде Н.Ә.Назарбаев: «Әр адамның бойына 
істей білу, оқып-үйрене білу, өмір сүре білу, қазіргі әлемде өмір сүре білу 
қасиетін сіңіру керек», – деп жиі ескертеді [5].

атап айтқанда, Президент 2015 жылы сәуірдің 10-ында астанада 
«елбасымен бірге - жаңа жеңістерге» деген жастар форумында: «сендер 
экономиканың кеңестік жүйесін және өркендеуіміздің сол заманғы қиын 
бастауы болған кезді білмейтін тәуелсіздіктің алғашқы ұрпақтарысыңдар. 
сонымен қатар сендер жаһандық әлем жағдайында өмір сүріп жатқан 
алғашқы ұрпақсыңдар, сондықтан сендер өркендеуіміздің талаптарын 
барынша айқын түсінуге тиіссіңдер», – деді. сөзін ары қарай жалғастырған 
Ұлт көшбасшысы жастарға: «Бүгінгі таңда көптеген жетістіктеріміздің 
нәтижесінде Қазақстан дамыған елдердің алғашқы отыздығына кіре алатын 
жағдайға жетті. Іс жүзінде біз экономиканың дамуы серпіні, бірқатар 
өнеркәсіптік кәсіпорындар, ауыл шаруашылығы, білім беру, денсаулық 
сақтау және басқадай салалар бойынша осы елдердің қатарындамыз. енді 
біз әлемдегі жетекші елдердің экономикасына халықтың өмір сүруінің 
нақты деңгейі және сапасы жағынан теңесуге тиіспіз. ол үшін, ЖІӨ көлемі, 
әр қазақстандыққа есептегенде, дамыған елдердегі шамадан екі есе артық 
болуға тиіс», – деген ойын жеткізді [5]. 

осы форумда елбасы жастардың назарын ғаламдық бәсеке ғасыры-
ның: «Өзгер, әйтпесе тайып тұр!» деген қатаң ұстанымы бар екеніне 
аударды. ал бұл талап ең жоғарғы міндеттерді нақ осы жастардың алдына 
қояды, өйткені жас кезінде адам жаңа жағдайларға тез бейімделеді.  

сөзін қорыта келе, елбасы: «Бүгін мен отансүйгіш жас ұрпақтың өсіп, 
қанаты қатайып келе жатқанын көріп отырмын. сендер қазіргі Қазақстан-
ның асқақ мұраттарында тәрбиелендіңдер. Өздеріңнің еңбектеріңмен, 
білімге құштарлықтарыңмен және нақты істеріңмен сендер мәңгілік 
отанымызды – мәңгілік елімізді даңққа бөлейсіңдер. мен балғын, 
жас азаматтардың тәуелсіздік мұраттарын абыроймен жүзеге асы рып, 
отанымыздың жеңістері эстафетасын жалғастыратынына сенімдімін», – 
деді [5].  

Бүгінгі күні жастар саясатын жүзеге асырудың мемлекеттік ұстаны-
мын айқындайтын маңызды құжаттар: «Қазақстан респуб ликасының 
мемлекеттік жастар саясаты туралы» «Қазақстан респуб ликасының 
мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қр Заңы және «Қазақстан 2020: 
болашаққа жол» Қазақстан республикасы мемлекеттік жастар саясатының 
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2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы Қр  Үкіметінің 2013 жылғы 
27 ақпандағы қаулысы елбасының бастамасымен қабылданған. Бұл 
нормативтік құжаттар мемлекет дамуының қазіргі кезеңінде мемлекеттік 
жастар саясатын қалыптастырудың және жүзеге асырудың құқықтық 
негіздерін айқын белгілейді. 

аталған құжаттарды орындау мақсатында Қазақстанда жастар 
арасындағы үдерістерді басқарудың жаңа институттық үлгісі құрылған. 
оған Білім және ғылым министрлігі құрылымында 2012 жылы Жастар 
істері жөніндегі комитет, ал өңірлік деңгейде Жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқарма жатады. сонымен қатар, 2013 жылы құрылған «Жастар» 
ғылыми-зерттеу орталығы мемлекеттік жастар саясатын дамыту ісіндегі 
маңызды қадам болып саналады. оның атқаратын қызметі – жастардың 
бәсекеге қабілетін көтеру және оларды Қазақстанды жаңғырту үдерісіне 
тарту мақсатында мемлекеттік жастар саясаты институтын ғылыми-
талдамалық және ақпараттық кеңес беру қызметімен қамтамасыз ету. 

тағы бір аса тарихи маңызы бар оқиға 2016 жыл желтоқсанның 
1-інде Қазақстанның тұңғыш Президенті күніне арналған, елбасының 
қатысуымен астанада жастардың кезекті форумының өтуі болды. Форумға 
Қазақстанның барлық өңірлерінен 1000-нан астам адам, оның ішінде 
кәсіпкерлер, өнеркәсіптің әртүрлі салалары қызметкерлері, ғалымдар, 
студенттер, танымал спортшылар және ірі жастар ұйымдарының 
көшбасшылары қатысты. 

осы форумда сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы еліміз үшін 
тәуелсіздік таңы атқан тұста мемлекеттілікті қалыптастыру жолында орын 
алған қиындықтар жайында баяндады, форумға қатысушылардың назарын 
республикада жастардың өз қабілеттерін танытуы үшін берілген бірегей 
мүмкіндіктерге, заман шарттарына және қарқынды өзгеріп жатқан әлем 
талаптарына сай келетін сапалы білім алудың маңыздылығына аударды. 

Н.Ә. Назарбаев: «Жас ұрпаққа қамқорлық, оның қазіргі өмірі мен 
болашағы үшін қам жеу қашанда менің саясатымның басты мағынасы 
болған. Әрбір жас қазақстандықтың жақсы білім алатын, отбасын құратын, 
жеке тұрғын пәтерге ие болатын мүмкіндігі бар», – деді [6].  

сонымен бірге, ол жиынға қатысушылардың наза рын дамыған 
елдер студенттері арасында жастардың серпінді күш алып жатқан 
инновацияларына көбірек аударды. «Қазақстандық студенттік ортада 
осындай бастамалардың көбеюі үшін қолайлы өріс құру, меңін ойымша, 
өте маңызды, – деді мемлекет басшысы. – бізде қазірдің өзінде елдің 
жетекші оқу орындарында алғашқы сәтті мысалдар бар. осы тәжірибені 
кеңейте түсу керек. ал бұл – Білім және ғылым министрлігінің, жоғары оқу 
орындары басшыларының, кәсіпкерлердің ұлттық палатасының міндеті».
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Бұған қоса, Қазақстан Президенті: жастар үшін туризм, құрылыс, 
халыққа қызмет көрсету, жеңіл өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы 
салаларында еңбекпен қамту және кәсіпкерлікті дамыту мүмкіндіктері мол 
екенін айтты. 

Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев форум жұмысына 
қатысқан спортшыларға, шығармашыл жастарға, барлық жас өнер 
қайраткерлеріне алғыс айтты. елбасы: «мен сендердің мәдени бағдарлама 
аясында және ЭксПо-2017 – «Болашақ энергиясы» халықаралық көрмесі 
барысында Қазақстанды лайықты таныстырып, ел даңқын асырғандарың-
ды қалаймын», – деді [6].  

сөйтіп, өзінің кезекті сөйлеген сөзінде Президент жастар алдына таяу 
болашаққа қатысты айқын да түсінікті міндеттер қойып, ойла рын бөлісті, 
ел тағдыры, оның дамып, өзгеріп жатқан әлемдегі орны жайында баяндады. 
оған қоса, бұл міндеттердің жастарымыздың өмірде де, еңбекте де дұрыс 
шешімдер қабылдауы үшін көмегі тиетініне деген сенімін білдірді. 

Қорытып айтқанда, Нұр сұл   тан Назар  баев тың «тәуелсіздік дәуірі» 
кітабында жазылғандай егемендік алғаннан бергі жыл   дар ішінде 
мемлекет басшы сы ның сарабдал саясатының арқа сында қоғам дамуының 
барлық саласында түбегейлі өзгерістер жүзеге асырылды, соның ішінде 
«мәңгілік ел» жалпыұлттық» идеясының қалыптасу барысында жастарды 
жаңа қазақстандық патриотизм рухында тірбиелеудің тиімді жүйесі мен 
құрылымы жасалып, іске қосылды.

елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында айтылғандай, 
біз өз отанымыз – Қазақ елі мен оның байырғы халқы – қазақ халқын, 
басқа өркениетті елдермен салыстыра отырып, тарих толқынында үздіксіз 
дамып келе жатқан өркениет ретінде қарастыруымыз керек. «Бұл - тарихқа 
деген дұрыс ұстаным. сол арқылы түп тамырымызды білуге, ұлттық 
тарихымызға терең үңіліп, оның түйінін шешуге мүмкіндік туады» - деген 
тұжырым Қазақстан тарихшыларына үлкен сенім, әрі міндет артады. 
елбасының мақаласы отандық тарихты дамытудың жарқын үлгісі мен 
нақты қадамдарын көрсетеді. Бұл туынды Президентіміз айтып кеткендей, 
оның «рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасының тікелей жалғасы 
болып табылады [7]. сондықтан біз төл тарихын жетік білетін, бағалайтын 
және мақтан ететін өскелең ұрпақты ұлттық өркениетті рухта тәрбиелеуге 
белсене атсалысуға міндеттіміз. 
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ЕСТАЙ БЕРКІМБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫ ҰЛТТЫҚ САНАНЫ 
СЕРПІЛТКЕН КҮШ

адамзат тарихында XIX ғасыр  әдебиет пен өнер саласында 
данышпандар мен алыптарды жер шарының түпкір-түпкірінде топтап 
әкеліп  «алтын    ғасыр » аталды. алтай мен атыраудың арасын алып 
жатқан Ұлан –ғайыр  Ұлы дала топырағы да қазақ халқына ұлыларды 
сыйлады.Пассионарлық біртуар тұлғалар өтпелі, өліара кезеңде тарихтың 
бұраң, ауыр, қиын-қыстау күндері топталып дүниеге келді. олар халқының 
мұңын мұңдады, жоғын жоқтады. Өмірінің бар мәнін ұлтына, отанына 
арнады. 

Ұлы дала поэзияда - абай Құнанбаев, ғылымда - Шоқан уалиханов, 
күй өнерінде - Құрманғазы, тәттімбеттермен  бірге Әлихан Бөкейханов пен 
ахмет Байтұрсыновтар бастаған алаш зиялыларын  дүниеге жарқыратып 
әкелді. ал қазақтың ұлт ретінде қалыптасуында  қазақ зиялыларының ақын-
композиторларының орны бөлек. осындай пассионарлық тұлғалардың бірі 
емес бірегейі, мәңгілік  махаббат  гимнін жазған әнші-композитор  естай 
Беркімбаев болды. Әрбір тарихи кезеңнің  өз әні, өз өлеңі бар. Жұрттың 
мұңына ортақтасып, жоғын жоқтайтын, рухының діңгегін берік ұстайтын 
тұлғаларды уақыт-өмір айдынына қалықтатып алып шығады. Бұл қазақтың 
мемлекеттілігінен  толығымен айырылған  қимнаты қалың бодандықтың  
заманы  болса да , әлі де ұлы даланың сәні кетпеген, әдет-ғұрып, салт-
дәстүрі сақталған, әні аспандап асқақтаған кезі болатын. Бірақ біртіндеп 
қазақ даласын бодандықтың қара бұлты басты...Ұлттық рух та, мемлекет те, 
заңмен қағазға жазылғандай бола бермеді. ел, жер қорғау жолы да әр түрлі. 
Бірақ осы шындықтың беті тарих толқынындағы өтпелі, өліара кезеңде ғана 
ашылды. ең бастысы бұл кезең қоғамдық жүйенің құрсауын бұзатын, жаңа 
бағыттың есігін ашатын, күшті сезімдегі жігерлі, біртуар дара тұлғаларды 
дүниеге әкелді. ол пассионарийлық тұлғалар саяси жүйе орнатқан шеңберді 
бұзып,сананы тербеді, болмысты серпілтті, жанды-арды тазалады. Өткенді 
саралатып, болашаққа басқа көзқараспен қаратып, жаңа даңғыл жол салды. 
Ұлт мұраты үшін басқалардан бөлек өзінше әрекеттер жасады. дара 
тұлғалардың істері қоғамдық жүйедегі тәртіп шеңберімен шектелмеуі де 
мүмкін. Әрине бұл от пен судың ортасындағы қыл көпірден өткендей қатері 
көп, қауіпті жол. алайда осы жол, іс-әрекеттердің ұлт мүддесіне пайдалы із 
қалдыра алатыны еш күмән туғызбайды. рухсыздану саясатының ағысына 
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қарсы алғашқы болып дәстүрлі әнші-композиторлар шықты.Өйткені  әнші-
композитор арқылы халық әнді естіп ұғынады,сырлы әуеніне қанады.оның 
шығармашылық қызметі ұлттық дәстүрді сақтаушы ғана емес ,бұрынғы 
мен бүгінгінің   арасын сабақтап, жалғастырушы ретінде көрінеді.Бұған 
осы күні  бүкіл  халық   игілігіне айналып,қазақ музыка мәдениетіне кірпіш 
болып қаланған айтулы әнші-композиторлардың классикалық үлгідегі 
туындылары дәлел. Бұл жерде ақындық пен орындаушылықтың асқар  
шыңын көрсете білген естай ақынның орны ерекше екенін айта кеткен 
жөн.

адамзаттың рухани дүниесін ұстап тұрған Үш таған бар: ол 1) сөз 
құдіреті; 2) ән-музыка құдіреті; 3) қол өнер. міне осы үш саланы дамыта 
алған ұлт – мемлекет болып тарихтан өз орнын алады. ал руханият негізінде 
өзінің ұлттық ерекшеліктерін жасай алмағаны тарих сахнасынан түседі.

мәдениеті, өнері арқылы ұрпағына өшпес азық қалдырған,  қазақ 
халқы сол арқылы талай қырғын ашаршылық, соғыс, геноцидті басынан 
кешсе де өлмеді, өшпеді.Пассионарлық тұлғалары халқын әрдайым тірілтіп 
отырды.

Қазақты әнсіз, домбырасыз көз алдыңа елестетуде мүмкін емес.
алтай мен атыраудың арасындағы ұлан-ғайыр жерді білегінің 

күшімен, найзаның ұшымен қорғаған батыр бабаларымыз  көп  болды.  
Бірақ заман өте, бәрібір билік қолдан кетті. Жау жүрек батыр бабалардың 
орны толмауға айналды. міне осындай сын-сәттерде қазақ халқы Ұлттық 
рухтың, намыстың арқасында ғана ділін-дінін, әдет-ғұрып, салт-дәстүрін 
сақтай алды. Қазақтың рухы, намысы оның аспандата асқақтатқан әнінде 
екен. Ән-жан арқауы.міне осындай  қиын –қыстау кезеңде, ұлтының жанын 
жадыратқан тарихи-дара тұлға естай ақын дүниеге келді.

естайдың әндері ұлт азығы. Өмірге, тарихқа деген көзқарасымыздың 
негізі әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді сақтаған күш! Ұлттық рухымыздың 
тұғырын биіктеткен күш. Қазақ екенімізді білдіре алатын, ұлтымызбен 
мақтандыратын жүрегіміздің кілті. естайдың әнін бір естіген адам өзінің 
қазақ екенін ешқашан ұмытпайды. Жан дүниесі жадырайды, шабыты 
тасиды, махаббат сезімі әрдайым биікте болады.

естайдың творчествосы әлі де толық зерттелген жоқ. ол тек 
композитор-әнші ғана емес, ол саяси дара тұлға. Біз естайдың әндерінің 
негізінде қазақтың өнерінің ерекшелігін сақтадық. Қазақшылығымызды 
сақтадық.

он екісінде қолына домбыра ұстап, 15-інде елді аузына қаратқан Ұлы 
естай бүгін 150-ге толып отыр. аруағы халыққа жасаған еңбегін сезіп 
отыр.

естайдың әндері қай заманда да жастардың ұлттық санасын серпілтті. 
Болмысын оятып, Ұлттық рухын асқақтатты.1960 жылдары мәскеу, 
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киев, рига, ленинград тағы басқа қалаларда оқитын қазақ жастарының 
мақтанышпен айтатын өлеңіне айналды. олар Қазақстаннан тысқары 
жерлерде жүріп – ақ «мен Қазақпын» деп жас тұлпар қозғалысын 
ұйымдастырды.

көшпелі мәдениеттің аясында өмір сүрген қазақ халқы үшін, сөз 
байлығы қашаннан-ақ қатарласып өмір сүріп келе жатқан рухани байлық. 
естай ақынның әндерінің барлығы да нақты тарихы уақиғаларға, жеке дара 
тұлғаларға, ел тарихы, жер тарихына негізделген.оның әндері   осыдан 130 
жыл бұрын айтылса да ,сол уақыттың, сол заманның көрініс –тірлігін айқын 
суреттейді. естай қоғамның тыныс-тіршілігіне дер уақытында үн қосып, 
рухани қазынамыздың шежіресіне айналды. Әндерінде халықтың басынан 
кешірген тарихы тайға таңба басқандай анық көрінеді. алғашқы «Шолпан 
қаққан» әніне Біржан салдан  : « дауысыңда аруақ бар екен,түбінде асқан 
әнші боларсың»  -деп, бата алған  жас естай ақын: 

«сері боп,сайран салып,дүние көрдік,
сал Біржан, ақан сері  қасыңа ердік» - деп жырлады.
халқының әдет –ғұрпын қалаудай қалап,дәстүрін жадына жылудай 

жинап, асыл тілін аманаттай ардақтап, салтын   санасына сыбағадай сақтап 
қана қойған жоқ, оны көпшілік жұрттың қанына сіңдіріп, санасын серпілтті 
. Әндері арқылы жан дүниелерін тазалап, алға қойған мақсаттарына, ұлттық 
ерекшеліктерді ұмытпай жетуге тәрбиеледі. Жастардың махаббат сезімін 
оятумен бірге ұлттық рухты нығайтты. 

Жақсы ән, әншілік өнер  тарихи құбылыс -   салт-дәстүр, әдет 
–ғұрыптың шынайы көрінісі. естайдың әндері қазақ жастарының тарихи 
санасын тәрбиеледі. Қазақтың ұлттық дәстүрін сақтап,ұлттық рухтың  
мұқалуына жол бермеді. «Құсни-Қорлан», «Қорлан» , «Бір мысқал»    бұл 
махабаттың әні емес, шынайы өмірдің мәні де сәні.Қазақ тарихта өзінің 
сезімімен,бауырмашылдығымен, туысшылдығымен  ерекшеленеді. 
Бүгінге дейінгі  тіліміздің шұбарланбай  сақталуында,қазақшылығымызда 
да,естайдың әндерінің орны  ерекше. 

«Қорлан» әні дүниеге келгеннең кейін  естайдың атағы алты алашқа 
тарап,ел ауызынан түспей,тарихи тұлғаға айналды. ол Қазақстанды аралап  
ел –жер тарихын әндеріне қосты:

көкшетау, Баянауыл көрдім бәрін 
Ұлы ертіс,омбы, семей араладым.
Қарқаралы, Қараөткел, Бәсентейін,
солардың тегіс көрдім балаларын.
естай  ән-өлеңдерінде   тек,  ру,  шежірелерінен де сыр шертеді:
Қарабұжыр, Жетіру, тауда Жұбан ,
соларға еркелеген мен бұлбұлың.
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Қолға ұстап еркелетті керей,уақ,
сайраған сан руда тіл менен жақ,-дейді.
«Жай коңыр», «майда коңыр», «Қоштасу» әндерімен бірге көпшілік 

біле  бермейтін  «Өмір»,  «дүние», «туды күнім»,  «ашу пышақ»  тағы 
басқа да өлеңдері өсиет пен өнеге беретін туындылар.

ал «Юранды» әні атақты әнші майра уәлиқызына арналған.1910 
жылы ақмола қаласында, естай жиырма жастағы майра уәлиқызының 
әнін тыңдап, ұнатып  қалып шығарған өлеңі екен. майраның бүркеншек 
аты Нюраны естай қазақшалап Юран деп алған. Ән тарихы-ел тарихы 
деген осы.

Әнші –композитор, ақын –домбырашы  естай Беркімбаевтың әндерінің 
өнер жолы, бар қазаққа үлгі. Құсни-Қорлан көшпенділер мәдениетін жан-
жақты жарқыратып   көрсеткен Ұлы даланың соңғы әні.

естайдың әндері тарихи шындыққа негізделген.ол тіршілікте көрген 
қызығы мен қуанышын өткінші жаңбырдай қысқа,бұлдыр сағымдай 
тұрақсыз, сондықтан адам ойындағы барлық асылын, бойындағы қуатын, 
жақсылыққа жұмсауға тиіс деп жырлайды.

Ұлттың тарихы мен халық әндері домбыраның қос шегіндей егіз.
тарихқа тағлым –болашаққа негіз.ел тарихына негізделген әндер –әр 
адамның тағдыры,ұлттық рухтың бет –пердесі.

елу жылда –ел жаңа,
Жүз жылда –қазан!
Қазақ халқы мың өлтірілсе де, мың тіріліп жеткен тәуелсіздігіміздің 

арқасында мәңгілік ел болып жаңғыруымен бірге  ұлттық қасиеттерін де 
жаңғыртуда.рухани жаңғыру басталды. естай  тәрізді ақындарымыздың 
әндері  елімізді жасартуда.Жастарымыздың санасын серпілтіп,рухын 
көтеруде.Біз тарихымызға естай ақынның көзқарасымен,іс-әрекетімен 
қарасақ,қателеспейміз.Біз ол әндерден бүгін ғана емес,болашақта да 
адалдықтың,парасаттылықтың, тазалықтың, зиялылықтың   үлгі-өнегесі   
ретінде  үлгі аларымыз сөзсіз. дәстүрді жалғастырушы, ұлттық болмысты 
тәрбиелеуші естай ақынның әндері мәңгі жасай бермек.
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ӘБЕНовА А.М.,
Қр бҒм ҒК мемлекет тарихы 

институтының ғылыми қызметкері

ҚОЯНДЫ ЖӘРМЕНКЕСІ ҰРПАҚ ЖАДЫНДА ҚАЙТА 
ЖАҢҒЫРТЫЛМАҚШЫ

Қазақ халқының әлеуметтік-саяси, экономикалық даму тарихында  
жәрмеңкелердің алатын орны ерекше. себебі жыл сайын өткізіліп тұратын 
жәрмеңкелер көршілес елдермен  тұрақты экономикалық байланыс жасауда, 
халықтың өнері мен мәдениетін дамытуға ықпалын тигізді. Жәрмеңке қа-
лың қазақ қауымының бас қосатын, халық өнерін насихаттаудың орталығы 
болды.

Қазақстан аумағында мұндай жәрменкелердің ғұн дәуірінен бастап 
ұйымдастырыла бастағаны тарихтан белгілі. 19 ғасырдың 30 жылдарында 
Қазақстанның көптеген қалалары мен елді мекендерінде жәрменкелер 
көптеп ашылды. Бөкей ордасындағы Шортанды, семей, көкшетау, ақмола, 
т.б. жәрмеңкелер қазақ жеріндегі сауда айналымының өсуіне, айырбас 
көлемінің артуына ықпал етті. ресей, Қытай, монғолия, т.б. мемлекеттермен 
сауда байланыстарын жүргізуде Қазақстанның әр түкпіріндегі жәрмеңкеле-
рі  маңызды рөл атқарды. Жаздық және күздік болып бөлінетін жәрмеңкелер 
саны 19 ғасырдың соңында ақмола облысында - 40, семей облысында 14 
–ке жетті. олардың ішіндегі ең ірісі орталық Қазақстандағы – Қоянды 
жәрменкесі.

Қоянды жәрменкесі бастапқыда негізін қалаушы ялуторлық көпес  
тобыл губерниясындағы ялутор қаласының тұрғыны варнава Ботовтың 
құрметіне Ботов жәрмеңкесі деп аталды. 

Өкіншіке орай варнава Ботов туралы мәліметтер аз сақталған. ол 
ауқатты металлургтер отбасында дүниеге келді. варнаваның әкесі серафим 
Ботов алғашқы кезде орал тау-кен және металлургиялық кәсіпорынның 
негізін салушы ұста Никита демидовқа қызмет еткен. Никита демидов 
тула қаласында патшаның шетелде жасалған тапаншасын қалпына келтіріп 
беріп, содан көзге түседі де, алғашқы зауыттың ашылуына мұрындық 
болады. варнаваның әкесі басында демидовтар әулетінде металлург, содан 
кейін приказчик болып жұмыс істеп, біршама тәжірибе жинақтағаннан 
кейін саудагерлік жолды таңдайды. 
1814 жылы серафим Ботов сырт елдермен сауда көлемін ұлғайту мақсатын-
да тауарларын артып, Қарқаралыға аттанады. Ұзақ жол жүріп, жеткен сон, 
тауарын семіртіп бағылған жергілікті халықтың қой мен жылқы малына 
тез арада саудалап, пайдаға кенеледі. ал айырбасқа алған мал етін орал 
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зауыттары мен мәскеуге өткізеді. Қайтыс боларының алдында, серафим 
баласы варнаваға, Қарқаралы округіне барып сауда жасауды өсиет етіп 
айтып кетеді.

1848 жылы жаздың басында  варнава Ботов  өзінің өндіріс тауарларын  
сатып, жергілікті тұрғындардан мал, ет, бидай өнімдерін  айырбасқа 
сатып алу үшін талды өзенінің Қарасор көліне құяр сағысындағы, тоқпан 
тауының бауырындағы кең жазық даланы өзі таңдаған. Қарқаралы өлкетану 
мұражайында Ботовтың жергілікті тұрғындарға сатқан парақшалары әлі 
күнге дейін сақталған. Ботовтан ауыл тұрғындары  бір шегенің өзін  үш 
тонна дейін сатып алмақшы болған. сонымен бірге,одан ауылдықтар 
ағылшын керосин шамдарын, иван ситцаларын, тула мылтықтары мен 
самаурындарын, үтіктер, германиялық тігін машинкаларын, екатеринбург 
орамалдарын сатып алған.

Жергілікті тұрғындар жеткізілген тауарлардың құнын ақша, мал  және 
мал өнімдеріне айырбастау арқылы төлеген. айта кету керек, варнава 
Ботов жәрмеңкені үнемі дамытып, кеңейтіп отырады.

Жәрмеңкенің дәл осы жерде ашылуына бірнеше қолайлы жағдай әсер 
етті. ең алдымен, жәрмеңке семей губерниясы сыртындағы Қарқаралы 
оязының теріскей бетінде орналасты. оған ақмола семей, Жетісу 
аймақтарының, торғай өңірінің шаруалары малдарын әкеліп, еркін қарым 
– қатынас жасады. екіншіден суы мол, шөбі шүйгін талды өзені малға 
қолайлы мекен болды. оның үстіне, Қарқаралы – кереку көлік жолы 
Қоянды жәрмеңкесінің үстін басып өтетін-ді. 

сауда орны бірте-бірте дами отырып, қазақ жеріндегі ең ірі жәрмеңкеге 
айналды. 1869 жылы семей губерниясының әскери губернаторы 

Қоянды Жəрмеңкесі - Ярмарка Коянды
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Полторацкий мен Қарқаралы уезінің бастығы штабс-капитан тихонов 
Қоянды сауда орнын жәрмеңке ретінде тануға бұйрық береді. Бұл сол кезден 
бастап «Ботов-Қоянды» және «Қоянды» жәрмеңкесі болып екі түрліше 
аталып кетті. Жәрмеңке жылда 15 мамыр мен 15 маусым аралығында өтіп 
тұратын болып белгіленеді.

Жәрмеңкенің аты алысалыс жерлерге де естіле бастайды. енді 
жәрмеңкеге берісі түменнен, томскіден, әрісі Бұқара мен ташкенттен, 
Қытай мен монғолиядан саудагерлер келе бастайды.

Қоянды жәрмеңкесі жылдан жылға күшейе түсіп, жәрмеңкеге 
әкелінетін малдың саны маусым сайын мыңдап өсіп отырған. осыған орай 
1871 жылы Батыс сібір генерал губернаторының жарлығымен жәрмеңкеге 
әкелінген малды бағып-жаю үшін 55 шаршы шақырым жер бөлінеді.

Қазақ халқының абыройын асқақтатқан 170 жылдық тарихы бар 
атақты «Қоянды жәрмеңкесінің «үш» ерекшелігін бөліп атауға болады. 
ең бастысы, қазақ өлкесінде жәрмеңкенің өтуі халқымыз үшін айырбас 
саудасын жүргізу үшін тиімді болды. Өйткені көшпелі өмір салтын ұстанған 
халқымызда мал өнімдері көп болды. сатылымға бірінші орында жылқы, 
ірі қара мал, қой, ешкі сияқты мал шығарылса, екінші орында мал өнімдері 
тері-терсек, жүн-жұрқа, киіз, текемет сияқты заттар шығарылды. мал 
шикізатын көтерме саудада сатып алып, оған қосымша баға қосып ресейдің 
ішкі аймақтарына өткізу саудагерлерді белшесінен байлыққа кенелтті. 
Жалпы сауданың 60 пайызы жылқы, ірі қара, қой, ешкі сияқты малдарды 
сату болған. мал өнімдерінің құндылығының артқаны сонша, 1869 жылы 
Қоянды жәрмеңкесінде саудаға түскен мал басы жарты миллионнан асып 
түскен. Қоянды жәрмеңкесінде 1905 жылы жылқы 22 сом 50 тиыннан 1907 
жылы 35 сомға, ірі қара 23 сом 50 тиыннан 33 сомға, қой 3 сом 40 тиыннан 
5 сомға дейін өскен.

Жергілікті мал мен мал өнімдеріне Батыс Қытай, моңғолия, 
Үндістан, Батыс сібір, орталық ресей саудагерлері өз жерлерінен 
жеткізген қолданыстағы ағаштан жасалған ыдыс-аяқтарын, ұн, шай, қант, 
білтелі шамдарын, сабын, фарфордан жасалған тұрмыстық бұйымдарын 
айырбасқа салған. көпестер берген мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын 
Қояндыда 200 мың пұт әртүрлі мата, 50 мың пұт шай, 10 мың пұт қант, т.б. 
бұйымдар саудаға түсетінін айғақтайды. 1905 жылғы дерек бойынша тері 
мен жүнді, ешкі түбіті мен киізді, жылқы қылы мен елтіріні, т.б. шикізатты 
мол-молынан сатып алумен ғана 14 адам айналысқан екен. Бұл Қоянды 
жәрмеңкесінің халықаралық маңызының зор болғанын білдіреді.

Жәрмеңкелік сауда қазақ ауылының  тек мал өсірумен ғана шектелмей, 
егіншілікпен айналысуына да әсерін тигізді. XIX ғасырдың соңына таман 
өңірде егіншілікпен айналысатын, жартылай отырықшы түтін саны көбейді. 
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малдың қысқы азығы үшін шөп шабу жалпылама сипат алды. Ірі байлар 
жем-шөп әзірлеу үшін сол кездегі ат жегілетін шалғылар мен тырнауыштар 
үлкен сұранысқа ие болды.

Жәрмеңкенің алғашқы саудасы киіз үйлерде жасалса, 1872 жылдан 
бастап арнайы сауда ғимараттарын салу қолға алынды. 1876 жылы 16 
дүкен, 120 киіз үй болса, ал ширек ғасыр өткенде, яғни 1896 жылы 30 
үлкен сауда үйі, 276 шағын дүкен, 707 киіз үйге жетті. Қоянды жәрмеңкесі 
жаз тоқсанының басында бір-ақ ай жұмыс істеп, маусымдық сипатқа ие 
болғанымен, ондағы сауда дүкендері мен әкімшілік-әлеуметтік қызмет 
көрсету мекемелерінің саны ұдайы өсу үстінде болды. 785 114 сом 
болса, 1902 жылы оның көлемі 2,6 млн.сомға жетеді.1913 жылы Қоянды 
жәрмеңкесінің айналымы жеті миллион сомға жақындап, Қазақстандағы 
аса ірі бес сауда орталығының қатарына қосылды.

Жәрмеңкенің Қарқаралы маңына орналасауы қаланың әлеуметтік-
экономикалық дамуына үлкен ықпал жасады. 1885 жылы жәрмеңкеде 
пошта бөлімшесі ашылып, 1889 жылы телеграф тартылды. 1894 жылы 
мемелекеттік банк іске қосылды. Қарқаралыда атақты Қоянды жәрмеңкесі 
үшін қазынашылық ғимараты салынған. алғашқы сейфтер сонда тұрған. 
оларда, сол уақыттың бағасымен, дүниенің ақшасы сақталған деседі. 
Бір ғана 1858 жылы сейфтерде 5 миллион рубль жиналыпты. Қоянды 
жәрмеңкесінде қолданылған ақша сақтайтын темір сандықтар (сейфтер) 
Қарқаралы музейінде сақталған. кереметі сол, арада бір жарым ғасырдай 
уақыт өтсе де, темір жәшіктер сынын бере қоймаған. 

Жәрмеңке аумағы едәуір ұлғайып, талды жазығында ұзындығы 11 
шақырым және ені 5 шақырым жерді алып жатты. Қоянды жәрмеңкесінің 
бір жақ бөлігінде моншалар, қымызханалар мен шайханалар, «ақсүйектер 
орамында» ояз бастығының уақытша жұмыс істейтін кеңсесі орналасты. 
Қылмыс жасағандарды уақытша қамайтын сот үйі болды. Жәрмеңкедегі 
тәртіпті сақтау үшін 15 атты және 20 кіші шенді күзетші қызмет жасады. 
медициналық және мал дәрігерлік мекемелердің жұмысы жолға қойылды. 
сонымен қатар жалға берілетін киіз үйлер де болды. киіз үйді жалға алу 
құны, көлеміне қарай 5-тен 15 сомға дейін жетті.

екінші бір ерекшелігі қоянды жәрмеңкесі ұлттық өнеріміз бен 
мәдениетіміздің өркендеуіне өлшеусіз қызмет етті. Қоянды жәрмеңкесі 
ән мен күйдің, ұлтымыздың өнер саңлақтары түлеп ұшқан өнер мектебіне 
айналды. Жәрмеңкеде шырқалған ән, күмбірлеген күй, мың бұралған би 
халықтың көңілін көтеріп, шексіз қуаныш сыйлады.

Қоянды жәрмеңкесі кейін қазақ өнерінің шоқжұлдыздары атанған 
әйгілі Қали Байжанов, Ғаббас айтбаев, Қалибек Қуанышбаев сияқты ұл-
тымыздың біртуар ұлдарын  халыққа танытты. Ұлттық ән өнерінің жарқын 
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жұлдызы Әміре Қашаубаевтың әнші ретінде алғашқы талпынысы Қоянды 
жәрмеңкесіндегі фестивальда ән айтудан басталды. Әміре Қашаубаевтың 
әдемі, күшті дауысы мен шабыттанған өнері оны бүкіл қазаққа танымал 
етті.

Қазақтың      халық әншісі, композитор майра Шамсутдинованың таны-
мал  болуына қоянды жәрмеңкесі себепкер болды. Қоянды жәрмеңкесінде 
майра уәлиқызы Үкілі ыбыраймен кездесіп, өнерде екі талант иесі жарысқа 
түскен. кездесу барысында Үкілі ыбырай атақты «гәкку» әнін майраға 
арнаған деген деседі. Жәрмеңкеде атақты «Құсни-Қорланы» әнінің авторы 
естай Беркімбайұлы да  өнерін көрсеткен. осы Қорлан әнімен естайдың 
аты аңызға айналды. арқалы жырдың арғымағы, ағынды ақын иса Байзақов 
жыр нөсерін төпелеп, сиқырлы сөзді сандуғаштай сайратқан. сиқыршы әрі 
акробат Қара омар өнерімен таңқалдырса, алып күштің атасы Қажымұқан 
мұңайтпасұлы өзіне тең келер ешкімнің жоқ екенін дәлелдеген.

Жәрмеңкеде тек қазақ елінің түкпір-түкпірінен ғана емес, ресей, 
Жапония, Қытай сияқты елдерден де палуандар, цирк өнерадамдары келіп, 
өнерлерімен тәнті еткен, жәрмеңке қызығын асырған.

хIх ғасырдың екінші жартысында Қоянды жәрмеңкесінде шертпе 
күйдің шебері тәттімбет Қазанғапұлы, полковник, Баянауыл округінің аға 
сұлтаны мұса Шорманұлы, ақын, композитор Біржан Қожағұлұлы, ақын, 
композитор, әнші ақан сері, поэзия пайғамбары Ұлы абай Құнанбайұлы, 
Үкілі ыбырай, Балуан Шолақ, мәди Бәпиұлы болса, өткен ғасырдың 20-
шы жылдары жәрмеңке нағыз атақты әншілер мен өнер адамдарының, 
ақындардың, атақты спортшылардың өнерін тамашалайтын керемет киелі 
орынға айналды.

1922 жылдан бастап жәрмеңкеде мәдени іс-шаралар өткізіле бастады. 
Қазақ тілінде бірқатар спектакльдер қойылды. дауыс зорайтқыштар, 
радиоқабылдағыштар арқылы халық жаңалықтар, хабарлар тыңдады. 
денсаулық, мәдени-ағарту мәселелері бойынша жергілікті халық арасында 
әңгімелер өткізілді.1928 жылы жәрмеңкеде «халық үйі» жұмыс істеп, 
мұнда қазақша спектакльдер қойылған. оқу залының есебінде 3300 адам 
болған

«Қоянды жәрмеңкесі» арқылы қазақтың саяси-қоғамдық санасы 
бірікті.  «Жәрмеңке жаршысы» шығарылды. Жаршы 100 данамен шығып, 
лезде таралды. ауызша түрде де таратылып, белгілі суырып салма ақын иса 
Байзақов жаңалықтардың мазмұнын қазақ тіліне аударып өлеңмен жеткізіп 
отырды. 1928 жылы осы аймақта алғаш рет жылжымалы киноқондырғылар 
жұмыс істей бастады. кітапхана халыққа қызмет көрсетті.

Үшінші ерекшелігі жәрменке өз кезегінде сыртқы саяси мәселелерді 
шешуге әсер етті. саяси өмірдегі оқиғалар шиеленісіп қыза түскен кездері 
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жәрмеңкелер өкімет билігінің жоғары органына жазбаша шағым түрінде 
петициялар жолдайтын орын да болып табылды. 1905 жылы Қоянды 
жәрмеңкесінде Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен патша өкіметіне 
саяси қарсылық ретінде 14 мың адам қол қойған атақты «Қарқаралы 
петициясы» жазылды. Қарақаралы жерінде «алаш» партиясының төрағасы  
алихан Бөкейханов дүниеге келген. 1907-1909 жылдары Қарқаралыда  
ғұлама ғалым, аса көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері ахмет 
Байтұрсынов қызмет еткен.  Қояндыдағы өлкетанушы серік Нәбиановтың 
айтуынша, “Бесеудің хаты” да осы Қояндыда әзірленген екен.

сондай-ақ, мұнда қыр елдері билерінің съезі өтіп, түрлі әлеуметтік, 
құқықтық мәселелер сөз болып, өз шешімін тауып отырған. Қазақтар үшін 
әлеуметтік-қоғамдық маңызы бар іс-шараларды – жер дауын және жесір 
дауын, рулар арасындағы қақтығыстар мен барымтаны, салық жинау, 
қарызды қайтару мәселелерін шешу үшін билер мен болыстардың бас 
қосатын, съездер өткізетін жері де осы болды. 

алайда, 1914 жылы екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына 
байланысты сауда көлемі елеулі түрде қысқарып, азамат соғысы жылдары 
сауда мүлде тоқтап қалды. Бірақ 1923 жәрмеңке жұмысы қолға алынып  
жандана бастағанымен ұзақ өмір сүре алмады. сөйтіп, 1848 жылы 
ашылған маусымдық сауда жәрмеңкесі 1930 жылы 82 жыл жұмыс жасап 
жабылып тынды. Қоянды жәрменкесінің жабылуының бірнеше себептері 
болды. Біріншіден, қазақтар барлық жерде бірдей жаппай отырықшылыққа 
көше бастады. екіншіден, облыстық және уездік аймақтарда тұрақты 
сауда нүктелері ашыла бастады. Әсіресе, қалаларда тұрақты жүргізілетін 
сауда күшейе түсті. Қазақтар мен қоныс аударушы шаруалар қажетті 
бұйымдарын қалаға барып емін-еркін сатып алатын болды. мұның өзі 
ел аралап жасалатын сауда мен жәрмеңкелердегі сауданың жағдайын 
әлдеқайда әлсіретіп жіберді. 
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міне, осындай атағы жер жарған Қоянды жәрмеңкесі жабылғаннан 
кейін, оның орнында бірнеше тұрғын үйлер, жартылай бұзылған қоймалар 
мен дүкендердің ғимараттары қалды. кейін келе жергілікті атқарушы 
органдардың нұсқауымен ғимараттар мен үйлердің бір бөлігі құрылыс ма-
териалдарына алынып, бірте-бірте жоғалды. Қазір Қоянды жәрмеңкесінің 
жалғыз белгісіндей болып сол кездегі қойманың дуалдары ғана сақталған. 
сол кезде бұл саудагерлердің қоймасы болған деседі. кейіннен май зауыты 
болыпты. 

мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласында Қазақстанның тарихи құндылықта-
ры мен ұлттың рухани дамуына, жалпыхалықтық киелі орындарды 
нығайтуға көңіл аудару керектігін атап өткен болатын.

дана халқымыз «Өткенді ұлықтау- тарихты ұмытпау» деп бекер 
айтпаса керек. Бүгінгі танда «рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы ата-
бабамыздың қалдырған асыл мұраларын, қазақтың көне мәдени тарихын, 
сал -дәстүрін жаңғыртып, ұрпақтан –ұрпаққа насихаттап отыру баршамызға 
ортақ міндет.

Бұл жөнінде Н.Ә. Назарбаев: «төл тарихын білетін, бағалайтын және 
мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан 
тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – 
еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы» - деген болатын.

осы орайда, Қоянды жәрмеңкесінің тарихын тереңнен зерделеудің, 
қайта жаңғыртудың маңызы зор деп ойлаймын. Өйткені сан ғасырлық тарихы 
бар, бүкіл әлемге танымал Жібек жолының маңызы қандай болса, арқа 
өңіріндегі Қоянды жәрменкесінің қазақ тарихында алатын орны ерекше. 
Біз өзіміздің рухани бай тарихы бар елімізді дүние жүзіне киелі жерлеріміз, 
тарихи ескерткіштеріміз, тарихи оқиғалар болған орындарымыз, мәдени 
жетістіктеріміз арқылы таныта білуіміз керек. тарихи оқиға орнына барып 
қайтқан тілшілеріміздің айтуынша жергілікті кәсіпкерлердің көмегімен 
қоянды жәрмеңесі «рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында  қалпына 
келтіріліп, қайта жаңғыртылмақшы. тіпті оның орнына мұражай ашылса, 
ішіне қойылатын құнды жәдігерлерді жинау жұмыстары да жүргізіліп 
жатыр –дейді.

Қорыта айтқанда,, бір кезде атағы жер жарған Қоянды жәрмеңкесі 
Қазақ жерінде нарықтық қатынастар мен алғашқы кәсіпкерлердің пайда 
болуына ықпал жасады. Қоянды жәрмеңкесі өлкеміздің дамуында үлкен рөл 
атқарды, қазақ халқын бизнеспен айналысуға үйретті. Қоянды жәрмеңкесі 
Қазақ халқының тарихындағы жарқын беттерінің бірі болып қала беретіне 
ешқандай күмән жоқ.



264

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

Әдебиеттер тізімі:

1. мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласы. 21 қараша, 2018 //www.akorda.kz

2. мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы. 12 сәуір, 2017 // www.akorda.kz

3. «Қазақстан тарихы» (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 
1-том. — алматы: атамұра, 2010.—59

4. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. -2 том. алматы, 1998
5. Бекәділ семқұл. Қоянды — ту көтерген думан жерім  //орталық 

Қазақстан. - 2018. - 9 маусым
6. ермек Балташұлы. Қоянды жәрмеңкесі // астана ақшамы  - 2018. 

-18 қыркүйек.
7. Қоянды жәрмеңкесі 170 жылдан соң қайта жаңғырмақ //: https://

abctv.kz/

Астана. «Қазмұнайгаз» ғимараты
Астана. здание «Казмунайгаз»



265

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

ӘМірБЕКовА ж.т.,
л.В. Гумилев атындағы

 Еуразия Ұлттық Университеті
Тарих магистрі

ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ ТҮРКІСТАН ҚАЙТА ЖАҢҒЫРАДЫ

2018 жылы демографиялық жағынан басым қазақ елінің оңтүстік 
өңірінде жаңа  атаумен әкімшілік-аумақтық  облыс орталығы қайта 
құрылды.

19 маусымда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан рес-
публикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері 
туралы» заңға қол қойды [1]. «Қазақстан республикасының әкімшілік-
аумақтық құрылысы туралы» Заңның 3-бабының 1-тармағына сәйкес, 
Шымкент республикалық маңызы бар қала мәртебесіне ие болды. Бұл 
әкімшілік бірлік еліміздің он жетінші аймағы атанды. ал қазақ хандығы мен 
түркі әлемінің жүрегіне айналған түркістан қаласы облыс орталығы болып 
бекітілді», - Қазақстан Президенті. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша 
бұл өңір енді түркістан облысы деп аталатын болады [2]. 

түркістан қаласы облыс орталығы болып бекітілуінің мәні бар. 
түркістан қаласының көне тарихына зер салар болсақ, қазақ хандығының 
астанасы да, ірі маңызы бар, тоғыз жолдың торабында сауда-экономикасы 
дамыған қала болды. енді сол  көне қаланың тарихына тоқталып, 
баяндамақпыз.

түркістан – V-VІ ғасырларда іргетасы қаланған қала. есім ханнан 
бастау алып, XІV-хVIIІ ғасырларда Қазақ хандығының астанасы болған. 
түркістанның ежелгі аты — ясы. археологтар ертедегі ясының орны 
қазіргі күлтөбеге сәйкес келетінін дәлелдеп отыр. 7—12 ғасырларда 
түркістан төңірегі Шауғар өңірі атанған. ертеде түркістан үлкен қалалық 
аймақтын орталығы, орталық азиялық тұран өркениетінің алтын бесігі 
болды. Әбілғазы баһадүр хан (хVІІ ғ.) тұран ұғымына сібір аймағын да 
қосатынын ескерген жөн. осынау ұлан-байтақ тұран жұртының орталығы 
Қаратау бауырындағы, сырдың орта беліндегі, алатау бөктеріндегі жерлер 
ерте заманнан бері түркістанның атағымен белгілі. түркістан есім ханнан 
бастап Қазақ хандығының орталығы болды. сол кезден ясы қаласы 
түркістан деп атала бастады [3,118 б]. 

Жазба деректерін сараптағанда  Әз тәуке заманында түркістанның 
айналасында Қазақ хандығына қарасты 32 қала болған. 1690 жылдары 
түркістанға сібір басшылығы атынан келген тобыл казак-орыстары Федор 
скибин, матвей трошин сауран, сығанақ, түркiстан сияқты қазақ қалалары 
туралы тамаша   сипаттамалар қалдырған: «тобыл қаласынан түркістанға 
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дейінгі аралықтағы Қазақ ордасының қалаларының тізімі: сауран жолымен 
оң жақтағы бірінші қала – сауран; сауран қаласының  артында сырдария 
өзенінен төмен, Қарақалпақ жаққа қарай  сунақ (сығанақ) қалашығы; 
саураннан оң жақ бағытта сырдарияның түбінде оқ – Қорған қалашығы; 
сауранның солтүстік жағында – созақ қалашығы; сауран мен түркістан 
аралығында жарты жолда күшік солтан хан қиратқан бос қалған қала бар.  
осы жолдың бойында   сол жақта  Қарнақ қаласы орналасқан; түркістаннан 
орыс    жаққа қарай таудың етегінде оранхай қаласы, түркістаннан оранхай-
ға дейін 10 шақырым;  түркістаннан шығысқа қарай азаннан түске дейін 
жүрсе 5 шақырымда ташанақ қаласы;  түркістаннан  20 шақырым жолда 
Пихан (иқан) қаласы басқа да көптеген біз атын білмейтін түркістанға 
жақын орналасқан қалашықтар бар. Жалпы Қазақ ордасында қалалар саны 
32»- дейді. 18 ғасырда жоңғар шапқыншылықтары каланы құлдыратып 
жіберді. 1819—64 жылы түркістан Қоқан хандығының қол астына қарады. 
сол кезеңде түркістан қаласының аумағы 10 гектарға жуық болды. оны 
балшықтан соғылған қамал қоршап тұрды. Қабырғада 12 мұнара мен 4 
қақпа болған. 19 ғасырдың 60-жылдары түркістанда 20-ға жуық мешіттер, 
2 медресе, базар, 22 су диірмені, 5 мыңдай тұрғыны болды. 1864 жылы 
11 маусымда түркістанды ресей әскерлері жаулап алды. 1872 жылдан 
уездік қала аталды. 20 ғасырдың басында түркістан 1400 гектардай жерді 
алып жатты. хІх ғасырдың ортасында ресей империясы келген уақытта 
түркістанның халқы 1200-дей үйге жетті. 1903 жылы түркістанда темір 
жолы вокзалы салынды. 1908 жылы 3616 үй, 41 мешіт, 2 класты қалалық 
училище, қыздар училищесі, 1 медресе, 23 мектеп, 2 шіркеу болған. Қала 
халқы 1910 жылы 15236 адам болды[4].

міне, тарихын тереңнен алатын түркістан қаласы бүгінде 
түркістан облысының орталығына айналды. түркі дүниесінің бесігі 
түркістан қаласының екінші тынысы ашылды десе де болады. Шымкент 
республикалық маңызы бар қала мәртебесін алды. Президент Жарлығына 
сәйкес  облыс орталығы мәртебесін алған түркістанның әлеуметтік-
мәдени-экономикалық жағдайы  бұрынғыдан да жақсара түспек. Қала 
аумағында бірқатар ауылдар кентау қаласына қарайтын болады. мағжан 
Жұмабаев айтпақшы, «түркістан – ер түріктің бесігі ғой». мұнда мұқым 
дүниеге мәлім Қожа ахмет яссауи кесенесі бар. енді түркістан бүкіл түркі 
дүниесінің мәдени астанасына айналуына мүмкіндік мол. ең бастысы, 
шаһардың гүлдену дәуірі басталайын деп тұр. 

Жалпы, қала тіршілігіне қатысты қай саланы алып қарасаңыз да, 
түркістанның түрленіп, жаңаша кейіпке ене бастағаны байқалады. Бұл 
әрине, облыс орталығы мәртебесін алған шаһар үшін қуанарлық жайт. 
Әсіресе, Президенттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 
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мәдени өмірге, сонымен қатар халықтың санасына үлкен бетбұрыс әкелді 
десе де болады. елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстанның қасиетті 
жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де, бізді 
кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық 
қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. ол – ұлттық 
бірегейлік негіздерінің басты элементтерінің бірі. сондықтан, мыңжылдық 
тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны жасап, жүзеге 
асыруға тиіспіз » – дей отырып,  Президент – «Жергілікті нысандар мен елді 
мекендерге бағытталған «туған жер» бағдарламасынан бөлек, біз халықтың 
санасына одан да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын 
сіңіруіміз керек. ол үшін «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» 
немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы керек, – деп, 
жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын халық санасына сіңірудің  ерекше 
маңыздылығын айтып  өткен болатын. Бұл аталған жобаның ауқымы кең 
және маңызы өте зор екендігін айғақтайды[5]. 

осы арада баяндай кетелік, бағ дар ламалық мақала шеңберінде жер-
гілікті атқарушы органдарға тап сырылған міндеттерді жүзеге асыру 
бойынша оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Ж.түймебаевтың өкімімен 
қоғамдық сананы жаң ғырту бағдарламасын іске асыру аясында өңірлік 
комиссия құрылып, олардың жанынан жұмыс топтары жасақталған 
болатын. аталған жоба аясында облыстағы қасиетті, киелі жерлердің тізімі 
анықталып, олардың өңірлік картасы дайындалды. Қазіргі таңда облыста 
тарихи-мәдени маңызы бар 1281 ескерткіш есепке алынған. ЮНеско-
ның дүниежүзілік мұра тізіміне 2003 жылы түркістан қаласындағы «Қожа 
ахмет ясауи кесенесі» сәулеттік ескерткіші енгізілген. Бүгінгі күнде 
Қазақстан республикасы тарапынан атал ған тізімге енгізуге ұсынылған 
23 ескерткіштің ішінен оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 8 ескерткіш 
бар. олар: Жуантөбе, Қараспантөбе, күлтөбе, сидақ, сауран ежелгі елді 
мекендері, Бөріжар қорымы, отырар оазисінің ескерткіштері, түркістан 
қалашығы[6].  келтіріліп отырған деректеріміз жалпы оңтүстік Қазақстан 
бойынша болса ал,түркістан аумағынан қазіргі таңда 18 нысан алынып, оған 
қажетті реставрация және абаттандыру жұмыстарын жүргізуге ұсыныстар 
берілді.  алдын ала ұсынылған сакральды орындар тізіміне түркістан 
аумағындағы киелі жерлер туралы мәліметтер жинақталып,  осы тізімге 
енген киелі жерлерде туризмді дамыту бойынша жұмыстар атқарылуда. 
Бұл 18 нысаннан басқа 200-ден астам тарихи-мәдени ескерткіштер, 
киелі орындар тізбесі бар. олар ауылдық округтің әкімшіліктеріне 
таратылып, тиісті жұмыстар атқарылуда. Қаланың тарихы мен табиғаты, 
елді мекендердің жер-су аттары, тарихи-мәдени ескерткіштер туралы 
«түркістан» кітабы жарық көрді.
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2017 жылы түркістан қаласы «түркі әлемінің мәдени астанасы» 
болып белгіленуіне байланысты өткізілген іс-шаралардың барлығы рухани 
жаңғырумен байланыстырылып жасалынғанын айта кету керек.

Жоғарыда тоқталып өткені міздей, оңтүстік Қазақстанда киелі жерлер 
көп. Қасиетті арыстан баб, Қожа ахмет ясауи, ибрагим ата, Қарашаш 
ана кесенесі осы аймақта орналасқан. арыстан баб кесенесі жанында 
емдік қасиеттері бар өте тұзды сулы құдық бар. мұсылмандар түркістан 
қаласын екінші мекке ретінде санайды. Жалпы, хI ғасырда бұл өңірде 
ғылым, мәдениет және өнер қарқынды дамығандығы анық.  ал сайрам 
ауылындағы Қарашаш ана кесенесі – хІх ғасыр сәулетінің тарихи 
ескерткіші. кесене Қожа ахмет ясауи дің анасына арнап салынған. тарихи 
деректерге жүгінсек, ясауидің анасы Қарашаштың шын есімі – айша бибі. 
Өте білімді әйел болған. медресе ашып, қыз-келіншектерді жинаған, оларға 
ілім-білім берген, Құранды араб тілінен түркі тіліне аударған. Қарашаш 
барлық науқастар мен мұқтаж адамдарға қол ұшын беруге тырыс ты. 
Бала тәрбиесіне көп көңіл бөлді, адамдар санасында ол аналықтың биік 
арманына айналды. Қарашаш ана кесенесі – порталды-күмбезді құрылыс. 
Құрылыстың мұндай типі кейінгі  орта ғасыр дәуірінде оңтүстік Қазақстан 
аумағында кең таралған. Бастапқыда хІІІ ғасырда салынып, кейіннен уақыт 
және табиғи жағдайлардың ық палымен әлденеше рет қирап, қайтадан 
тұрғызылды. Қазіргі кесене хІх ғасырдың ортасында салынды [7,340 
б]. сондай-ақ, сайрамда ибраһим ата кесенесі бар. сайрам ауылының 
шетінде биік төбеде орналасқан. ибраһим ата – Қожа ахмет ясауидің 
әкесі, діни көсем әрі осы өңірлерге танымал уағызшы болған. XI ғасырда 
сайрам ислам дінін тарату ошағы болды. мұнда көптеген діни ұстаздар 
мен ғалымдар тұрды [8, 433-434 б]. ал түркістан қаласындағы  1396-1399 
жылдары Әмір темірдің бұйрығымен салынған Қожа ахмет ясауи кесенесі 
XIX ғасырдың соңына қарай тарихи-мәдени мұра ретінде ғылыми тұрғыдан 
зерттеле бастағаны мәлім. 1978 жылы қыркүйекте Қожа ахмет ясауи 
республикалық мұражайы ашылды. 1989 жылы тамыздың 28-інде Қазақстан 
республикасы Үкіметінің шешімімен «Әзірет сұлтан қорық-мұражайы» 
ұйымдастырылды. түркия елімен арадағы келісім бойынша жүргізілген 
ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары 2000 жылы аяқталды[9,627б].   
       енді осы тарихи маңызды мекендердің қала туризміне тигізіп отырған 
орнына келетін болсақ, түркістан қаласының әлемге аты танылып, атақты 
болуы тікелей Қожа ахмет яссауи ескерткішіне байланысты. мұсылман 
әлемінде Қожа ахмет яссауи кесенесі екінші мекке ретінде саналады. 
сондай-ақ, ЮНеско-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген ескерткішті 
тамашалайтын халықтар саны жыл сайын артуда. мысалы, 2014 жылы 900 
мың адам түркістан қаласын тамашалауға келсе, 2015 жылы 1 миллионға 
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жеткен. 2016 жылдың алғашқы жарты жылдығында Қожа ахмет яссауи 
кесенесін көруге 600 мың адам келген. 

2017 жылы облыс орталығы мәртебесіне ие болған түркістан шаһарына 
саяхат үшін келетін туристер саны артты. тарихи орынды қызықтау және 
зиярат етуге келгендер саны 2017 жылы 1 миллион болса, 2018 жылдың 8 
айының өзінде олардың қатар 900 мыңға жетіп отыр. 

сурет түркістанға келуші туристер саны 2014-2018 жылдың тамыз 1- 
айына дейінгі.

Бұл ең әуелі аймақта саяхатшыларға қызмет көрсету сапасының 
артқаны, сонан соң қатынас жолының жақсарғанын дәлелдейді. тек биылғы 
жылдың өзінде түркістанға  алыс - жақын шетелдерден 32 мыңнан астам 
шетелдік саяхаттау үшін келген. мамандардың айтуынша, оларды көбіне 
Ұлы Жібек жолы бойындағы сауран, сидақ, Қараспан, күлтөбе, отырар 
қалашығы секілді тарихи орындар қызықтырады. Ұлттық мәдениетіміз бен 
дәстүрімізге қаныққысы келетін туристер де көп. саяхатшылар санының 
артуы түркістанда шағын және орта кәсіпкерліктің жандануына түрткі 
болды. Бүгінде облыс орталығында 11 мыңнан астам кәсіпкерлік нысаны 
саяхатшыларға қызмет көрсетеді. Өңірлік өнімнің 58 пайызы туризм мен 
қызмет көрсету саласының үлесінде. Былтыр қала қазынасына туризмнен 
3 миллиард 700 миллион теңге пайда түскен.

Шаһардың туристік әлеуетін жақсарту мақсатында ясауи кесенесі 
жанынан қолөнершілер орталығы ашылған. мұнда ісмері мен зергері 



270

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

бар, ағаш және темір ұстасы секілді 20-дан астам шебер жұмыс істейді. 
түркістанға сапарлап келген әрбір жан шеберлердің бұл еңбегін көріп, 
қызықтай алады. көңілге жақса сатып алады. сондай-ақ, жаңадан салынған 
зияратшылар орталығында 200 адамның ас ішіп, тынығып түнеп шығуына 
барлық жағдай бар.

Өткен жылы «түркістан − түркі әлемінің мәдени астанасы» болып 
бекітілуі де туристер санының артуына септігін тигізді. киелі шаһардың 
өзінен бөлек, қаладан жүз шақырым қашықтықта, теңіз деңгейінен 1300 
метр биіктікте орналасқан сарқырама-үңгір «Жылаған атаға» келушілердің 
де қарасы артты. сарқырама атаулыдан су үзілмейтіні мәлім, ал «Жылаған 
атадан» су белгілі бір уақыт көлемінде ғана ағады. ешқандай уақытқа 
бағынбайтын тылсым, нағыз жұмбақ сарқырама. сарқырамаға барған 
әрбір адам келген сәтінен судың аққан және тоқтаған мезеттерін көреді. 
Әсіресе, ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, татарстан, Қытайдан және 
еліміздің барлық өңірлерінен келушілер көп. Жылына екі мыңға жуық адам 
«Жылаған ата» үңгірінің құдіретіне куә болады. «Жылаған атаға» арнайы 
жол талғамайтын көліктермен ғана баруға болады. табиғат таңғажайыбын 
көру үшін 3 шақырымдай жолды жаяу керек. Жол қиындығына қарамастан 
жыл сайын табиғат тылсымын тамашалауға келетіндердің көбейе түсуі 
туристік сала үшін таптырмас бағыт екендігін дәлелдеп отыр. түркістан 
қалалық әкімдігі жол-көлік инфрақұрылымын қалыптастыру бағытында іс-
шаралар жүргізілуде.

ойымызды қорыта келсек, түркістан қаласының қайтадан 
жаңғыруына екі фактор әсер етуде. олар: туризмнің дамуы мен қаланың 
облыс орталығына айналуы. 

Қазіргі таңда қаланың жалпы экономикалық, мәдени, әлеуметтік 
ахуалы жақсарып, атқарылып жатқан іс-шаралар өз нәтижесін беруде, 
оңтүстік өңірі астанасы  - түркістанға  адам ағымының саны арта түсуде. 

тарихи сараптамадан өткізіп зерделегенде, біздің ойымызша,   
түркістан қаласының рухани орталық атануы өте орынды.
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БЕКМАгАМБЕтовА М.ж.,
КГПУ, к.и.н., профессор 

кафедры истории Казахстана

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ВУЗОВСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НАУКА КАЗАХСТАНА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ                                        

(на примере деятельности историков КГПУ)

современная историческая наука в казахстане находится в активной 
динамике. в последнее время растет интерес к истории исторических 
исследований, творческой деятельности историков. «убежден: у народа, 
который помнит, ценит, гордится своей историей - великое будущее», 
утверждает Н. Назарбаев[1].

историческое сообщество разбито на  различные статусные группы. 
есть академическая наука, есть университетская наука, историческое 
знание «производят» различные структуры (центры, фонды институты). 
огромный интерес представляет изучение развития и региональной 
вузовской исторической науки. исторические факультеты вузов казахстана 
с обретением независимости государства не только осуществляют 
подготовку педагогических кадров, но они превратились в крупнейшие 
научно-исследовательские учреждения, ведущие центры исторической 
науки.

социально-гуманитарный факультет костанайского государственного 
педагогического университета отмечает свое семидесятилетие. имея боль-
шую историю, факультет устремлен в будущее. организация и проведение 
прикладных исследований, осуществление разработок по приоритетным 
направлениям научных исследований проводится историками. в рамках 
данного направления осуществляются прикладные научные исследования, 
позволяющие внедрить результаты в образовательную практику. коллектив 
связывает свою научно-исследовательскую деятельность с запросами 
государственных программ. в качестве ведущей является тема  «культурно-
историческое наследие тоболо-тургайского региона». Целью данного 
исследования является изучение и популяризация сакральных мест с целью 
изменения общественного сознания. имеющиеся памятные места тоболо-
тургайского региона образуют каркас нашей национальной идентичности. 
исследования в данной области способствуют продвижению имиджа ка-
захстана и на международном уровне (как методическая база экотуризма), 
не только благодаря богатым ресурсам и знаковым  внешнеполитическим 
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инициативам, а также делает узнаваемым нашу богатую культуру и 
географию достопримечательностей. данное направление решает ряд 
задач: 

систематизация историко-культурных памятников, имеющих • 
духовную значимость 

раскрытие роли духовно-сакральных мест в историческом • 
становлении и развитии культурных и государственных традиций нашего 
народа;

формирование активной жизненной позиции, социальной • 
ответственности учащихся,  бережного отношения к историко-культурному 
наследию своего отечества;  

создание условий для последовательного приобщения граждан • 
к духовно-нравственным ценностям и формирования гражданского 
патриотизма.  

актуальность исследования обусловлена насущной потребностью 
духовного обновления общества с опорой на ценности традиционной 
отечественной культуры, а также необходимостью комплексного и 
эффективного решения проблемы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения.

во-первых, данный проект  является практической реализацией 
предложенной  елбасы Н. Назарбаевым в статье  «взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» программы «туған жер»;

во-вторых, проект охватывает тоболо-тургайский регион, изучение 
которого входит в содержание обязательной для всех специальностей 
кгПи дисциплины «Өлкетану-краеведение»;

в-третьих, актуален в плане воспитания казахстанского патриотизма 
у подрастающего поколения, поскольку способ преподнесения материала 
предусматривает высокие технологии.

основные методы исследования применяемые учеными при реализа-
ции проекта: историографический, картографический, количественный 
анализ, полевых наблюдений, визуальный, анкетирование, сравнительно-
исторический и т.д. изучение краеведческих источников осуществляется 
на первом этапе краеведческих исследований для получения 
предварительных сведений. основными методами полевых исследований 
являются стационарный и экспедиционный. Первый метод заключается 
в наблюдениях исследователя на месте постоянного жительства или 
длительного местопребывания. второй метод – во время кратковременного 
пребывания во время путешествий или похода. Наиболее доступными 
методами во время путешествия являются наблюдения - визуальные 
или анкетирование. статистический метод основан на отборе и анализе 
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количественных показателей с последующим составлением карт, схем, 
таблиц, графиков, диаграмм. 

Научная  новизна исследования состоит в постановке проблемы, 
которая с учетом обозначенных хронологических и территориальных 
рамок ранее не рассматривалась в исторической науке. впервые 
поставлена задача исследования духовного наследия тоболо-тургайского 
региона. Научное исследование носит практическую направленность, в 
ходе реализации которого проведен ряд мероприятий: 

проведен «круглый стол»: «сакральная география казахстана: - 
сегодняшнее видение и перспективы» с приглашением учителей школ и 
старшеклассников; 

изготовлен видеоролик «Прогулки по памятным местам края» - 
для использования в учебном процессе и в воспитании патриотизма 
подрастающего поколения (школьников и студентов); разработан 
информационно-справочное приложение    к учебному пособию 
«историческое краеведение»; 

опубликовано более десятка статей на двух языках по данной - 
тематике в городских,областных и региональных сми [2] ;

создано мобильное приложение-  «аудиогид по сакральным местам 
тоболо-тургайского региона» для мобильных телефонов на базе системы 
андроид, что востребовано в молодежной среде и служит прекрасным 
пособием для воспитательных целей – в воспитании патриотизма и любви 
к родному краю. Этот  IT- продукт может быть использован и при создании 
туристических линий, как путеводитель по историческим местам края.

аудиогид по историческом местам - специальное программное 
обеспечение, которое позволяет иметь в своем телефоне всю необходимую 
информацию об истории костанайской области и нашей страны.

разработав аудиогид по сакральным местам, мы тем самым 
автоматизируем работу гидов, поднимаем уровень посещения наших 
музеев, исторических мест, что повысит образованность и культурную 
просвещенность нашей нации. данный программный продукт рассчитан 
на обычного пользователя, будь это человек преклонного возраста или 
же ребенок. Приложение к аудиогиду по музеям и историческим местам 
имеет простейший и эргономичный дизайн приятный для глаз, удобные 
и практичные функции, которые помогут непринужденно наслаждаться 
экскурсией. Более того данный продукт будет хранить аудио и видео 
материалы, что позволяет не скучно просматривать экспонаты, а просмотреть 
интересные фотографии связанные с этим экспонатом и информацию о 
них.

в результате исследовательской деятельности, совместно с 
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костанайским областным историко-краеведческим музеем  определены 
основные сакральные объекты, вошедшие в аудиогид. всего таковыми 
являются 34 объекта, внесенных в общий республиканский список  
сакральных памятников и мест. из них три относящиеся к культовым 
объектам, среди которых особое место занимает костанайская соборная 
мечеть (пр. аль-Фараби, 44). ярким памятником культовой архитектуры 
города костаная конца XIX века является здание мусульманской мечети, 
которая была построена в 1893 году за счет пожертвований населения.

следующая большая группа представлена 21 мавзолеями и 
захоронениями, ставшие местами поклонениями. один из самых 
популярных является мавзолей и.алтынсарина. 15 сентября 2017 года 
состоялись мероприятия по захоронению останков и увековечению памяти 
кейкі батыра (настоящее имя Нурмагамбет кокембайулы, годы жизни – 
1871-1923) с участием государственного секретаря республики казахстан 
г. абдыкаликовой, министра культуры и спорта республики казахстан             
а. мухамедиулы, Посла венгрии андраша Барани, депутатов Парламента 
республики казахстан. до сих пор ведется дискуссия по происхождению 
торгайских геоглифов (геоглиф - гигантские наземные рисунки, разглядеть 
которые можно только с большой высоты),  обнаруженные в 2007 году 
дмитрием дейем в тургае на территории костанайской области. геоглифы 
найдены с помощью программы GoogleEarth. Необычные курганы, 
образующие узоры в виде свастик, кругов, квадратов и крестов изучила 
археологическая экспедиция, в которую входили ученые костаная и 
вильнюса. ритуальное сооружение екидын находится в амангельдинском 
районе костанайской области, недалеко от поселка екидин (бывшее 
название сарытогай). Это два древнейших сооружения сферической 
формы из дикого камня, которые были построены в ранний период эпохи 
Железного века.

следующее научное направление, разрабатываемое кафедрой истории 
казахстана: изучение краеведения. данные исследования актуализируются 
программой «туган жер». учеными кузембайулы а., абиль е., Байдалы 
р., алибек т.к. подготовлено исследование в пяти томах «Историческая 
топонимика Костанайской области» [3].  как отмечено в рецензии, 
данная работа содержит бесценный материал по ономастике нашего края 
для составления топонимической карты, систематизирован материал на 
основе научно-фактологической базы.   «костанайская область: прошлое 
и настоящее». в честь 135-летия со дня основания города выпущена книга 
«кустанай.1879.костанай», историками и. терновым, я. духиным, с. 
самаркиным, м. козыбаевой[4]. По словам авторов, они отказались от 
исторической подачи материала, которая предполагает хронологическое 
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изложение единым текстом. Эта книга состоит из очерков, каждый из 
которых посвящен какому-либо историческому периоду. сборник состоит 
из двух томов: первый охватывает рамки с древнейших времен до 1936 –го 
года. второй том очерков по истории костаная освещает период с 1936 по 
2013 годы. в издании более 800 фотографий из областного архива и музеев, 
а так же личных архивов костанайцев. 

в рамках изучения краеведения развивается такое направление как 
персоналистика. На современном этапе развития исторической науки 
проблема роли личности в истории стала одной из приоритетных, 
особенно, если речь идет об изучении жизни и творчества незаслуженно 
за бытых исторических деятелей. в этом жанре вышли исследования 
султангазы г., посвященное общественному деятелю, члену правительства 
алашорды, юристу, потомку Шакшак Жанибека а.Беремжанову, а так же 
монография м.Бекмагамбетовой «Жизнь и общественно-политическая 
деятельность Б.каралдина» [5].

включено в зону внимания историков и региональная историческая 
демография. Процессы развития населения, демографическая ситуация, 
стоят как бы во главе всего. она является и фактором, и следствием развития 
экономики. Без подробного изучения демографической ситуации ни одно 
государство, ни один регион не может позитивно развиваться. социально-
демографическое развитие северного казахстана на различных этапах 
исследуются профессором Шахаман З.Б., самаркиным с.в. [6]

следующее направление деятельности ученых-историков: ор-
ганизация и проведение научно-технических мероприятий. За период не-
зависимости кафедра истории казахстана организовала ряд конференций 
различного уровня: международные, региональные, межвузовские на 
актуальные проблемы отечественной истории. Наиболее результативной 
стало проведение передвижной конференции, посвященной 20-летию 
независимости рк. в результате была охвачена целевая аудитория, 
задействовавшая более тысячи человек[7].

современные представители  историков кгПу существенно 
расширили проблемно  хронологический диапазон, сохранив при этом 
главную черту - метод проблемно  концептуального анализа исторических 
исследований. Знаменательна попытка представить научный потенциал 
провинциальной историографии и раскрыть некоторые черты ее 
историографических интересов в контексте общего для казахстанской 
науки теоретико-методологического переосмысления задач и принципов 
исторического познания.

современная региональная вузовская историческая наука – один 
из ключевых факторов науки в целом, развитие которой идёт наиболее 
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интенсивно. в свою очередь исследования, рассматривающие актуальные 
проблемы истории отдельных регионов казахстана, задают тон их 
политическому развитию, влияют на национальное самосознание, 
формируют ценностные ориентиры и гражданскую позицию. региональные 
исторические исследования являются неразрывной составляющей развития 
исторической науки и общества государства в условиях модернизации. 
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «АРХИВ-2025»

в условиях глобализации современного мира важнейшим фактором 
духовного возрождения общества стала инициированная Президентом 
казахстана Н.а. Назарбаевым «третья модернизация казахстана», в 
соответствии с установками которой «масштабные преобразования 
должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного 
сознания», которая не просто дополнит политическую и экономическую 
модернизацию - она выступит их сердцевиной» [1]. глава государства 
подчеркивает: «Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно 
смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать 
лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации. 
Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в 
воздухе. я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. а это значит, что 
история и национальные традиции должны быть обязательно учтены» [1].

выход в свет программной статьи главы государства «семь граней 
великой степи» вновь подтвердил пристальное внимание Президента 
казахстана к вопросам национальной истории, поставил задачу серьезного 
осмысления ряда знаковых событий и фактов отечественной истории, 
которые «…касаются фундаментальных основ нашего мировоззрения, 
прошлого, настоящего и будущего народа». «история казахстана также 
должна быть понята с высоты современной науки, а не по ее отдельным 
фрагментам», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев [2]. в данном контексте 
глава государства особое внимание уделяет «модернизации исторического 
сознания», работа в данном направлении должна начинаться с реализации 
ряда крупных проектов: «архив - 2025»; «великие имена великой степи»; 
«генезис тюркского мира»; «музей древнего искусства и технологий 
великой степи»; «тысяча лет степного фольклора и музыки»; «история в 
кино и на телевидении» [2].

действительно, в наш сугубо прагматичный век, когда идет глобальное 
наступление технократических тенденций, модернизация общественного 
сознания невозможна без утверждения приоритета гуманитарного знания, 
обращения к истории, укрепления взаимосвязи исторического наследия 
и современности. в данном контексте особого внимания заслуживает 



279

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

освоение неисчерпаемого комплекса материалов отечественных архивов, 
что в полной мере озвучено  в основных положениях программной статьи 
Президента республики казахстан Н.а. Назарбаева, в частности связано 
с реализацией важнейшего для историков проекта «архив - 2025». 
обосновывая актуальность которого, Президент казахстана отметил: «…
многие документальные свидетельства о жизни предков и их уникальной 
цивилизации до сих пор не введены в научный оборот и ждут своего часа 
в многочисленных архивах по всему миру. Поэтому я считаю, что нам 
необходимо создать семилетнюю программу «архив-2025», в которую 
вошли бы серьезные фундаментальные исследования всех отечественных 
и зарубежных архивов, начиная с античности и кончая современностью».  
следует подчеркнуть, что наряду с зарубежными архивами, в центре 
внимания научной общественности, остается деятельность отечественных 
архивных учреждений. сегодня единую сеть государственных архивов 
республики представляют 7 республиканских и 207 региональных 
архивных учреждений. их деятельность направлена на решение главной 
задачи: сохранение и преумножение документального наследия народа за 
последние четыре столетия. для архивистов очень важно сделать первый 
шаг к сохранению уникальных архивных документов как культурного и 
исторического феномена, заслуживающего трепетного и уважительного 
отношения [3]. При этом, архивисты страны констатируют колоссальный 
всплеск интереса к ретроспективной информации. к примеру, только за 
один (2016 год) через читальные залы госархивов, для проведения научных 
исследований, выдано пользователям более миллиона дел [3]. архивные 
документы используются в вопросах науки и культуры, при изучении ак-
туальных политических и экономических проблем. к архивным документам 
обращаются историки, архитекторы, искусствоведы, представители других 
областей знаний. Центральные республиканские и региональные архивы 
играют важнейшую роль в сохранении и популяризации документов 
по отечественной истории, введении их в научный оборот в историко-
краеведческих исследованиях. 

следует подчеркнуть, что этап изучения и анализа документальных 
и архивных материалов играет приоритетную роль в проведении научных 
исследований. к примеру, институт истории государства кН моН рк, 
объектом исследования которого является история независимости, на 
протяжении ряда лет, в проведении научных исследований опирается 
на фундаментальную основу архивных материалов и документов 
(первоисточников), позволяющих воссоздать историю прошедших событий, 
передать подлинную атмосферу исторической эпохи. создание истории 
независимого казахстана, всемерно нацелено на использование данного 
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информативного контента, научные сотрудники института проводят 
исследования в центральных государственных и региональных архивах, 
выезжают в научные командировки, проводят исследования в областных 
архивах по всему казахстану. в то же время, особое внимание отводится 
изучению, введению в научный оборот материалов столичных архивов, в 
том числе Национального архива республики казахстан.

создание Национального архива в новой столице стало закономерным 
свидетельством  особого внимания государства  к сохранности богатейшего 
историко-культурного, документального наследия народа казахстана. 
своим рождением архивное учреждение обязано Президенту казахстана 
Нурсултану абишевичу Назарбаеву. На современном этапе Национальный 
архив республики казахстан имеет одно из первых специализированных 
зданий архивного учреждения на постсоветском пространстве, оснащенное 
высокотехнологичным архивным оборудованием, соответствующее 
международным стандартам и требованиям [4]. документы, хранящиеся в 
Национальном архиве, отражают исторические этапы развития общества 
и государства в период с 1991 года по настоящее время, характеризуют 
сложный этап перехода к рыночной экономике, деструкцию планово-
административной экономики, процессы либерализации цен, приватизации, 
введения национальной валюты, реформирования социальной сферы. так, в 
Национальном архиве рк содержится значительный объем документов, 
воссоздающих отдельные аспекты преобразований социальной сферы 
общества. к примеру, документы министерства труда и социальной защиты 
населения республики казахстан (Фонд 63), включающие переписку с 
Правительством республики казахстан по вопросам труда, занятости 
и социальной защиты населения, документы (поручения, информации, 
сведения, отчеты) по реализации Программы по борьбе с бедностью и 
безработицей и др.

двадцатилетний юбилей столичного города вызвал особый интерес к 
истории переноса столицы, документы и материалы по данному периоду 
также сосредоточены в фондах Национального архива. материалы фонда 43 
(Ф.43) характеризуют деятельность государственной комиссии республики 
казахстан по передислокации высших и центральных государственных 
органов в город акмолу. включают следующие документы: протокола 
заседаний государственной комиссии, справки, информации, докладные 
записки министерств и ведомств о ходе передислокации высших 
и центральных государственных органов в акмолу, строительстве 
государственных объектов, возведении необходимого жилищного фонда. 
в фонде 51 (Ф.51) содержатся документы и материалы по проведению 
международного конкурса на эскиз-идею генерального плана развития 
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нового центра г. акмолы. Фонд 90 «корпорация развития столицы содержит 
краткую информацию о сложившемся состоянии г. акмолы, исследование 
по разработке генерального плана развития г. астаны, группы яамс 
(японское агентство по международному сотрудничеству) и др.

Наряду с центральными архивами, богатейший материал сосредоточен 
в региональных архивах, например, старейшем архиве республики 
казахстан, государственном архиве акмолинской области. Почти вековая 
история акмолинского областного архива отражена в путеводителе 
«государственный архив акмолинской области», который свидетельствует: 
«в государственном архиве акмолинской области сосредоточены до-
кументы атбасарского и кокчетавского уездных и областных учреждений, 
организаций, предприятий бывшей кокшетауской области и акмолинской 
области, документы бывших партийных органов. По состоянию на 1 января 
2011 года в государственном архиве акмолинской области числится 1519 
фондов. На государственном хранении находится 416157 единиц хранения, 
в том числе: фотодокументов 8264 единиц хранения; фонодокументов 149 
единиц хранения; кинодокументов 466 единиц хранения; видеодокументов 
3 единиц хранения» [5]. в рамках реализации Проекта «архив -2025», 
нужно «сфокусировать поисково-исследовательскую работу специальных 
групп историков, архивистов, культурологов на системном и долгосрочном 
взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами. 
Эта важная во всех отношениях деятельность не должна превратиться в 
«академический туризм» за государственный счет. Необходимо не только 
кропотливо собирать архивные данные, но и активно конвертировать их в 
цифровой формат, делая доступными для всех заинтересованных экспертов 
и широкой общественности [2]. 

обширная поисково-исследовательская работа, введение в научный 
оборот дополнительных документов и материалов, откроет новые грани 
отечественной истории, так как архивные документы служат надежным 
источником, позволяют воссоздать объективную и полную картину 
происходивших исторических событий. работа с архивными документами 
способствует углублению знаний студентов вузов и колледжей, учащихся 
общеобразовательных школ об исторических событиях и фактах, 
восполняет пробелы в отсутствии практического материала в преподавании 
современной истории казахстана, прививает навыки самостоятельной 
работы над историческими документами, способствуют осмыслению 
сложных процессов социально-экономического развития государства в 
период трансформаций, дает основательные знания по истории отечества, 
способствуя воспитанию патриотов.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАТАРЛАР

Қазақстан республикасының қазіргі даму кезеңі, егемендіктің 
қалыптасуы, қоғам өмірінің барлық саласын реформалау ұлттық тарихи 
санаға тың серпіліс берді. соның негізінде, бүгінгі күнге дейін жеткілікті 
зерттелмеген тақырыптарды қарастырып, оның ішінде әлеуметтік-саяси 
ғылымдар шеңберінде тарихи зерттеулердің өзектілігі арта түсуде. Қа-
зақстанда тұратын татарлардың тарихын да солардың қатарында атауға 
болады. Қазақстандағы татар халқының өкілдері түркі тілдес халықтарға 
жатады.[1.325 б.]

тарихқа үңілетін болсақ, татар халқының қазақ жеріне қоныстана 
бастауы мәдениет, ғылым, экономика, сауда қатынастарының дамуына 
үлкен әсерін тигізді. хІх ғасырдағы кіші жүз бен орта жүздің ресейге 
қосылуынан кейін шекаралық орыс-қазақ  сауда қатынастары жандана 
түсті. революцияға дейін көптеген татар халқы ұсақ қолөнермен көптеп 
айналысып, халықтың тұрмыстық қажеттіліктерін өтеуге қызмет атқарды. 
Бірақ негізгі істері сауда болды. татар көпестері нан, тері, кілем, мата, 
былғары тауар, дайын көйлектер, кондитерлік тауармен сауда жүргізді. 
осы сауда-саттықпен  айналысып жергілікті халықты ығыстыра бастай-
ды. олардың   бастамасымен  қалаларда  мұсылмандық қауымдар, ал 
кейін ұлттық мектептер ашылды. олар діни және мәдени-ағартушылық 
қажеттіліктерін қанағаттандырды. мешіттерде тек қана медреселер емес, 
сонымен қатар зиялы мектептер ашылып, өзара көмек көрсету мен қа-
йырымды серіктестіктер, клубтар құрылды, алдыңғы қатарлы Петропавл, 
орал, семей қала орталықтарында ұлттық қоғамдық ой қалыптасып, 
мерзімді басылымдар, кітаптар, ұлттық зиялылар қауымдастығы құрылды. 
мысалы, соның бір айғағы Қазан губерниясындағы кайбица ауылының 
тумасы мутыгулла тухватуллин орал қаласында «мутыгия» медресесін 
ашты. онда 11 жыл бойы оқып, жұмыс істеген татар ақыны габдулла 
тукай бүкіл татар ұлтына ғана емес, бұрынғы кеңестер одағына кірген 
күллі жұртқа танымал тұлғаға айналды.  Бұл оқу мекемесі Қазандағы 
«мухаммадия», уфадағы «галия», орынбордағы «хусания» медресесі 
сияқты XIX ғасырдың аяқ кезіндегі - XX  ғасырдың бас кезіндегі татар 
ағартушыларының кадрлік ұстаханасы қызметін атқарды. осы медреселерде 
берілген   білім деңгейі мен білім сапасы сол уақыттағы жоғарғы оқу 
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орнының білім деңгейіне сәйкес келеді. татар капиталы орталық азияға 
терең кіре бастады. татар көпестері хусаиновтар, яушевтар, абдрашитовтар 
және басқалары Қостанайда, ақтөбеде, ырғызда, Қарабұтақта сауда 
үйлерін ашты. Қазақстан тарихына татар кәсіпкерлерінің аттары Бирушев, 
муратов акчуриндер, тюменевтер, Шамсутдиновтер, давлеткильдеевтер, 
ағайындар табеевтер, валит янгузаров (Петропавл), исхак габдельвалиев 
әкесі мен баласы каиповтар  (верный)  кірді.[2. 128 б]

Ғасырлар бойы халық жадында түркі халықтарының ортақ түп-
тамырлары туралы  аңыз-әңгімелер сақталған. тарихи жағдай күрт өзгерген 
кезде қандай да бір халықтың  белгілі бір бөлігі қолдау іздеп, өзіне туыстас 
басқа халықты паналаған. дегенмен, XVI ғасырға дейін бұндай қозғалыс 
әрдайым басым бағыт болып табылмаған. алайда, барған сайын күшейе 
түскен орыс князьдықтарының экспансиясы қоз ғалыстың бағытын нақты 
айқындаған болатын – батыстан шығысқа және оңтүстік шығысқа қарай. 
мысалы, татарлардың волга бойынан оралға, сібірге, Қазақстан мен орта 
азияға қоныс аударуының алғашқы ірі толқыны XVI ғасырдың екінші 
жартысында басталған еді. орыс князьдықтарының жеңгендерінің шектен 
шыққан қантөгісі мен тонауы татар халқының кезекті көтерілісін басып-
жаншу кезінде, кең байтақ Қазақстан жеріне  қарай татар босқындарының 
үл кенді-кішілі, жаңа толқындарының қайта-қай та туындауына негіз 
болды.  осы жерде қазақ сұлтандары мен билерінің  қашқын татарларды 
(болғар-татарларды) патша өкі метіне ұстап бермегенін айта кету 
керек. Әдетте қашқын туралы жіберген сұратуға  төмендегідей жауап 
берілетін:  «Қашқын татар болмаған, болған да емес және қазіргі 
кезде оның қайда екені мүлде белгісіз». тіпті қайтарылатын жауапты 
сұлтанның айтуы бойынша ізделуші татардың өзі де жазуы мүмкін еді.  
татарлар қазақ жеріне көбінесе заң сыздыққа, салық ауыртпалығына 
шыдамай немесе солдаттан қашып келетін. алдыңғы ғасырдың 
соңында Қазанның төңірегіндегі 25 татар отбасы  тұратын кішкентай 
ауылдың  барлық адамдарын халықшылдармен (на ро доволецтермен) 
байланысты деп Қа зақстанға жер аударды. тіпті олардың бір жерде жарты 
жылдан артық тұру құқығы болмады – деп, бір деректерде айтылған.  
татарлар жергілікті тұрғындар тарапынан  тек тілектес қарым-қатынас, 
далалық қонақжайлық көрді, пана тапты.  Өз кезегінде татарлар бұл 
жерлерге өздерінің отырықшы өмір мәдениетін, ислам дінін ұстануды және 
жоғары деңгейдегі сауаттылықты әкелді. [3. 253 б.]

XVIII ғасырда  қазақтар мен  орта азия халықтары жер жыртудың ең 
жақсы құралы ретінде татар сабанын қолдана бас тады. ахметов деген татар 
саудагері орта жүз қазақтарына құрал-сайман және  астық тұқымдарын 
әкелген. екі жылдан кейін қазақтар саудагерге ризашылықтарын біл діріп, 
енді аштықтан құтылғандары туралы жазды. [4. 236 б.]
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хІх ғасырда татарлар орал (Жайық қаласы) қала сында қоныстана 
бастады. Өткен ғасыр дың аяғында орал қаласындағы татар тұрғындардың 
саны айтарлықтай көп болды. оған қалада татар кварталдарының, 
мешіттердің, медресе мен мектептердің болуы дәлел болады. Патша 
өкіметі басқа облыстарға қоныстануға рұхсат берген кезде, татарлар 
Петропавловск және семей қалаларында да тұра бастады. Біршама ке-
йінірек ақмола (астана), Әулие-ата (тараз), көкшетау, Павлодар, атбасар 
және басқа қалаларда татар тұрғындардың едәуір ірі топтары  пайда болды.  
ежелгі кезден волга бойы, орал, сібір және Қазақстан арасында сауда айыр-
басы қалыптасқан болатын. в.в. радлов жаз ғандай, 1862 жылы семейде 
«орыстар олардың үштен бірі ғана, қалғандары татарлар мен қырғыздардан 
(қазақтар) тұрады. енді семей Батыс сібірдің Қырғыз даласымен  және 
Батыс Қытаймен сауда-сат тық орталығына айналды. Негізінде осы саудамен 
Шығыс сібірден қоныс аударған жергілікті татарлар айналысады». сауда-
саттық осы өңірде татар тұрғындардың пайда болуына негіз болды.  
       сонымен, Н.Ә. Назарбаев атап өт кендей, осы екі халықты: «ежелден тек 
мәдени ортақтық қана емес, нақты эко номикалық өмір де байланыстырған… 
өткен ғасырдың (хІх ғ.) аяғында қазақ даласынан тек орынбор айырбас 
саудасына жыл сайын жарты миллионға жуық қой, он мыңдаған ірі қара 
айдап әкелінген, елтірі, шикізат, үй жануарларының терілері, бағалы аң 
терісі, тұз, отын және т.б. жеткізіліп отырған. [5.356 б.]

XIX-XX ғасырдың басында татарлар жергілікті тұрғындардың 
сауаттылық деңгейін көтеруде ерекше рөл атқарды. Қазақстанда 
тармақталған мемлекеттік білім беру жүйесінің болмауы жағдайында дәл 
осы татарлар қазақ тұрғындарының арасында ең басты сауаттылықты 
таратушыларға  айналды.  1863 жылы семейдің өзінде 500-дей 
оқушысы бар тоғыз жеке меншік  татар мектебі білім берді. сол 
уақытта қаланың 14 орыс мектебінде шамамен 340 бала білім алды.  
сол кездегі адамдардың айтуынша, жер гілікті қазақтар ауылдағы татар 
мек тептерінде бастауыш білім алған. Бұл мек тептерде мұғалім болып татар 
дін қыз меткерлері – молдалар жұмыс істеген. татар молдалары арқылы 
қазақтар арасында білім берудің таралуы патша үкіметі өкілдерінде үлкен 
қауіп тудырды. ресей империясының Ішкі істер министрі: «Қырғыз 
тұрғындарды ресей үшін саяси тұрғыда аса жағымсыз салдарлары болуы 
мүмкін татарланудан алшақ ұстау мақсатында уақыт өткізбей барлық 
қажетті шараларды іске асыру керек», – деп атап көрсетті.  сонымен қатар, 
қазақ зиялы қауымының бір бөлігінің осындай (діни, мұсылмандық) білім 
беруге наразы болғанын да атау өту қажет. олар өз халқының арасында 
зайырлы білім беру түрін таратуға тырысты. 

XVIII ғ. соңы мен  XIX ғ.басында орал қаласында татар диаспоралары  
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тығыз орналасқан аудандар көне татар слободкасы және Жаңа татар 
слободкасы деп екіге бөлінді. көне татар слободкасы Жайық қалашығымен 
бірге пайда болды. слободкаға XVIII ғ. соңы мен  XIX ғ. басында Қазан 
губерниясынан көшіп келген еділ татарлары қоныстана бастаған. Жиі-жиі 
болған су тасқыны және 1821 жылғы өрт салдарынан слободка көп зардап 
шекті.Жаңа татар слободкасы бұрынғы пед. институт үйінің батыс жағында 
орналасқан. 

татар халқының көптеген танымал өкілдерінің аттары Қазақстанмен 
байланыс ты. осындай тұлғаның бірі – ғалым және дипломат, азиат 
тілдерінің білгірі Шагимардан ибрагимов (1840-1892). ол омбы кадет 
корпусында оқыған кезінде  қазақ халқының ұлы Шоқан уалихановпен дос 
болған. олардың достығы кейін, Ш. ибрагимов Петропавловск қаласында 
жұмыс істеген кезде де жалғасын тапқан. ол «түркістан өлкесі» газетінің 
қазақ және өзбек тілдерінде басылып шығатын қосымшасының алғашқы 
редакторы болған (кейін бұл қызметті татар ұлтының тағы бір өкілі X. 
Чанышев ат қарған).  кейінірек Ш.м. ибрагимов Бұ ха радағы орыс елшілігін 
басқарған, одан кейін сауд аравиясында бас консул қызметін атқарған.   
Ш.м. ибрагимов қазақтар мен түр кістан өлкесінде тұратын басқа халық-
тардың өмірі туралы материалдар жинаған ғалымдарға нақты көмек 
көрсетіп отырған.  ол қазақ халқының дәстүрлері мен сот жүйесі,  қазақ 
халық фольклоры туралы бірнеше мақала жазған. Ш. ибрагимов «Қа-
зақ тілінің дәстүрлі және тұрмыстағы сөздерінің түсіндірме сөздігін» 
құрастырып, жариялаған. Өзінің осындай ізденістерінің мақсатын 
түсіндіре отырып, ол жалпы өзі жиі араласатын халықтың тұрмысы мен 
дәстүрлері туралы мәлімет жинап, көрсетуді қалайтыны, қазақ халқы оның 
бойында әрдайым жақсы сезімдер тудыратыны, ал өзінің бұл халықтың 
мінез-құлқынан көптеген жағымды сапаларды көретіні туралы жазған.    
санкт-Петербург университетінің оқы ту шысы хусаин Фаизханов (1828-
1866) қазақ тілі мәселелерімен айналысқан.  ол «ма нас» эпосының тілі 
қазақ тілі емес екенін анықтаған.  ол ы. алтынсарин, Ш. уа лихановпен 
хат алысып тұрған.  Ш. уа лихановқа жазған хаттарының бірінде ол 
өзінің қырға барған сапарында екі мыңнан аса қазақ сөздерін, көптеген 
фразаларды, сонымен бірге ертегілер, мақал-мәтелдер, әндер және т.б. 
жинағаны туралы жазған, Ш. уалихановқа жіберген материалдары үшін 
оған өз ризашылығын білдірген.  тосыннан болған қаза ғалымның қазақ-
орыс сөздігін құрастыруға байланысты жұмысын аяқтауына кедергі 
жасады.[6.167 б.]

сонымен, а.г. хамидуллиннің сөзімен айтсақ, татарлар «ешқашан 
қазақ жерінде керексіз болмаған, шахтер, металлург, құрылысшы, 
егінші, педагог, дәрігер, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық өндірісін 
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ұйымдастырушылар және басқарушылар ретінде еңбек етті және еңбек 
етуде, жоғары наградалар мен атақтарға ие болуда.

ресми мәлімет бойынша, қазіргі кезде Қазақстанда шамамен  210 
мың татар өмір сүріп, еңбек етеуде, яғни республика тұрғындарының 
1,2% құрайтын олар Қазақстан шаруашылығының барлық салаларында 
жұмыс істеуде.  олар өз ана тілін және мәдени дәстүрлерін сақтауға 
тырысады. осы мақсатқа сәйкес облыстық және қалалық  этномәдени 
бірлестіктер құрылған. Бұл ұйымдар Бүкіләлемдік татар конгрессімен 
қоян-қолтық жұмыс істейтін республикалық ассоциацияға біріккен. 
ассоциацияның құрметті президенті  т.а. каримов  Бүкіләлемдік татар 
конгрессінің  атқарушы комитетінің мүшесі болып табылады.

соңғы екі онжылдық ішінде Қазақстанда татар тілінде жиырмадан 
аса кітаптар жарық көрді. республикалық ассоциацияның бастамасымен 
Қазақстандық әуесқой татар ақындардың жинағы баспадан шықты.  «ақ барс» 
(астана) және  «Фикер» (алматы) газеттері шығарылады. татар тіліндегі 
газеттер ара-тұра семей мен Шымкентте де шығарылып тұрады.  орал 
қаласында р.а. абузяров ұйымдастырған тукаев орталығы қызмет етеді. 
татар халқының тарихы, тілі мен мәдениеті мәселелеріне байланысты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар өткізіліп тұрады.   
       Қорыта келе, Қазақстандағы татарлар көпұлтты Қазақстан халқының 
құ рамдас бөлігі екенін, олардың  халықтар достығын нығайтатын және 
Қазақстан республикасының дамуына ықпал ететінін айтуымыз керек.

Әдебиеттер тізімі:

1. кәрімов м. Ұлттық дәстүрлер нығаюына барлык жағдай жасалған. 
Ә. кұланбай. Қазак даласына қалай қоныстаған? Ө. ескали. мәулеттен 
тараған ұрпак // егемен казахстан, 2005.- №23. 2 б. 

2. хайруллин г.т., хамидуллин а.г. татары. -алматы: Білім, 1998. 
-128с. 

3. хамидуллин а.г. татары в казахстане. -алматы: 1997. - 82с. 
4. Жораева г.т. XIX ғасырдың соңы - XX ғасырдың бас кезіндегі казак - 

татар зиялыларының өзара карым - қатынасы: тарихи талдау. автореферат... 
т.ғ.к.-алматы, 2007. -32с. 

5. Батыс Қазақстан облысы энциклопедиясы.
6. абузяров р. история евразийского центра габдуллы тукая.                      

-уральск:2011. -212 с.



288

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

БорАНБАЕвА Б.С.,
м. Өтемісов атындағы 

батыс Қазақстан  
мемлекеттік университетінің  

доценті, т.ғ. к.

ҒҰМАР ҚАРАШТЫҢ КЕҢЕСТІК БИЛІК ТҰСЫНДАҒЫ 
ҚЫЗМЕТІ

хх ғасырдың басында қазақ қайраткерлері ресей мен еуропаның 
классикалық тарихына, прогрессивтік қоғамдық-саяси, құқықтық 
идеяларына еліктеуін анық байқатты. ресей университеттерінде дәріс 
алған қазақ зиялылары либералдық-демократиялық, парламенттік-
конституциялық және большевиктік-революциялық идеялардан жақсы 
хабардар болды. Бірақ, ұлттық прогресске көтерілу, отарлық езгіге қарсы 
күрес жүргізу жолымен даму қажеттігі қоғамдық-саяси ой пікірде үстем 
тұрды. Большевиктік-революциялық идеяны жақтаушы қазақ зиялылары 
болғанмен, олардың қирату мен қан төгуге бағытталған іс-әрекеттері 
қазақ қоғамынан аса қолдау таппады. міне, сондықтан да, көптеген 
білімпаз алаш зиялылары ақпан революциясын қуанышпен қарсы алып, 
Қазан төңкерісіне теріс пікір білдірді. олар большевиктердің қырып-
жоюға, қорқытып-үркітуге бағытталған саясатының қандай зардаптарға 
жеткізетінін көрегендікпен білді. Қайраткер Ғұмар Қараштың  сол кезеңдегі 
қазақ қоғамының рухани болмысының сипатын   анық көрсеткен «Неден 
қорқам», «күн туды» өлеңдеріне зер салып қарасақ, Ғұмардың о бастан 
соғысқа, қанның төгілуіне қарсы болған адамшылық қалпын аңғаруға 
болады. мәселен, оның «Зиянды торғайлар»  деген өлеңінде большевиктерді 
жаңа піскен егіннің, яғни ақпан төңкерісінің жеңісін жалмап жатқан 
жағымсыз торғайлар бейнесінде суреттейді.

демек, Ұлы Қазан төңкерісінің қырып-жоюға бағытталған саясатын, 
большевиктердің зорлық-зомбылық арқылы күрес жолындағы бассыздық 
пен заңсыздыққа саналы түрде жол бергенін сынға алған Ғұмар Қараш 
үшін кеңес өкіметінің орнауы, тарихта кездейсоқ болған оқиға ретінде 
танылады [1, 120-121- бб.].

сондай-ақ ол большевиктердің «Жер – шаруаларға», «заводтар – 
жұмысшыларға», «Барлық билік советтерге берілсін», «бостандық», 
«теңдік», «еркіндік», сияқты ұрандарына, жалған мағына мен жасанды 
сипаттағы көзбояушылық әрекеттеріне де сенімсіздікпен, сескене қарады. 
Өйткені кеңес өкіметінің орнауы тұсында Ғұмардың туған жері Бөкей 
өлкесінде  де зорлық-зомбылық, қарапайым халыққа қиянат жасау орын 
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алған еді. Бұл туралы  тарихшы  и. кенжалиев: «таловке, Жәнібек, сайқын 
қоныстарында совет өкіметі органын майданнан ерте келген солдаттар 
бұқараның қатысуынсыз құрып, өзгелерге, момын қазаққа зорлық  жасап 
өз істерінде совет өкіметі саясатын өрескел бұрмалаушылық істеген» [ 2, 
46-б.], –  деп баяндайды. 

демек, жастайынан дін жолын қуып, имандылық әдет- ғұрпын бойына 
сіңіріп өскен Ғұмардың 1918 жылы жариялаған «Жүгенсіздік адамға жол 
ма еді?» мақаласының негізгі идеясы – Қазан  төңкерісінен кейінгі адам 
қанын суша ағызған зұлматтың себебін ашу. ол: «Өзіндей адам қанын 
төгіп, малын тартып алуды дұрыс көрушілер өздеріне біреу соны қылса 
тәуір көрер ме еді? мен істесем дұрыс, бірақ маған мұны басқалардың 
жасауы жарамайды деуге бола ма?, - дей отырып, – дүниеде себепсіз еш 
іс істелген емес, ешбір уақиға туған емес. Әлбетте, қазіргі көзіміз көріп 
отырған қан төгулер, бассыздықтар бұның бәрінің де себептері болған. 
Бұларды болдыратын себептерді тауып, күн ілгері сақтанса, бұл уақиғалар 
болмақ емес, қандар төгілмек емес» [3, 28-б.], – деп пайымдайды.

Қоғамдық-саяси өмірдегі қалыптасқан осы тарихи жағдай туралы  
ғалым к. Нұрпейісов: «азамат соғысы кеңестердің жеңісімен аяқталып, 
кеңестік негіздегі Қазақ автономиялы республикасы құрылып, алаш 
қозғалысы тарих сахнасынан күштеп кетірілген жағдайда оның басында 
болған ұлттық-демократиялық зиялы қауым кеңес өкіметі мен коммунистік 
идеологияға қарсы күресті рухани салаға ауыстырып, күрестің «бейбіт» 
жолдарын таңдады» [ 4, 44 - б.], – деп  түсіндіреді. 

сонымен бірге 1919 жылдың көктемінде колчак үкіметі алашорданы 
тек большевиктерге қарсы күресте ғана одақтас деп танып, ал автономия 
мәселесіне мүлде қарсы шықты. сондықтан алаш қайраткерлеріне ендігі 
кезекте кеңес өкіметі жағына өтуден басқа жол қалмаған еді [5, 25-б.].

демек,  шын мәнінде,  ахмет Байтұрсынов пен оның серіктері  кеңестік 
билікті амалсыз мойындаған еді. Бұл жөнінде а. Байтұрсыновтың өзі: «... 
Патша өкіметі кезінде, бұрын мұндай жағдаймен ымыраға келмеген мен 
және менің пікірлестерім, енді тағы да осындай  істер советтік ресейде 
түгелдей орын алуда деп ойлап ымыраға келмей кеңес өкіметін мойындауға 
қарсы болдық. Бірақ монархиялық билік бағытындағы колчактың пайда 
болуы осы және басқа билік туралы ойлауға мәжбүр етті. сонда біз қырғыз 
(қазақ – Б.Б.) халқының ежелгі арманы оңшыл ма әлде солшыл ма әйтеуір, 
жүзеге асар болар дегенге көзіміз жеткендіктен  жергілікті большевиктердің  
іс-әрекеті біздерге ұнамды көріне қоймаса да кеңес өкіметі жағына 
шыққанды жөн көрдік»  [6], – деген пікірін ашық айтқан еді. 

сөйтіп, алаш орда  өкіметі  құлағаннан кейін Ғұмар Қараштың 
қоғамдық-саяси көзқарастарында көптеген өзгерістер болды: толғаныс, 
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тұңғиық ойға шомып, большевиктердің жүзеге асырып жатырған саяси 
қимыл-әрекеттеріне баға бере бастайды. Қиын болса да кеңес өкіметі 
жағына шығып, партия қатарына өтеді.

Бұл жөнінде академик с.З. Зиманов: «Бөкей облысын демократиялық 
бағыттағы белгілі дәрежеде білімді және ықпалды, кеңес үкіметін 
белсенді түрде қолдаған және оның белсенді құрылысшылары болған 
ұлттық кадр-лар құрады. Бөкей облысының ең жақсы ұлттық зиялы 
күштері, Бөкей облыстық атқару комитетінің, Бөкей дайындау бөлімінің, 
уездік және болыстық кеңестердің құрамында болды. осы адамдардың 
революцияға дейінгі өмір жолдары күрделі, қарама-қайшылықтарға толы 
болды. Жаңылысу, көзқарастарды қайта қарау, ізденістер, белсенді түрдегі 
қоғамдық әрекеттері оларды социализм идеяларына, кеңес өкіметінің 
мүдде-мақсатындағы шығармашылыққа алып келді. Бұл жергілікті 
қызметкерлер, саяси және революциялық жұмыстардан тәжірибесі жоқ 
бола тұра, кеңес өкіметіне коммунист болып келген жоқ еді»  [7, с. 136], – 
деп көрсетті.

тарихтың осы бір аласапыран тұсында  Ғ .Қараш Қазан төңкерісінің 
мән-мақсаты  мен міндеттерін өзінің жете ұғына алмағандығын: «ақ 
малтасын езіп, ішіп алаңсыз отырған біздің қазақ жұртын революция 
тасқыны келіп, басқа еш нәрсеге әзірленбеген, қалай өтерін, қайда кетерін 
білмей отырған халықты қатты сасқалақтатты. ал саяси таптық күресі аза-
мат соғысына айналғанда, көбі қосақ арасында бос кетіп, құр далаға құрбан 
болды. ескі патшалық режимнің бізге мирас болып қалған бұзықтықтар, 
кейіпсіз пысықтар атқа мініп қалған әдеттері бойынша: «Құдай жаңа берді, 
шалуы жоқ, қағуы жоқ, момынның бәрі менікі» деген бағытқа түсті» [ 1, 
217- б.], – деген ойлары арқылы анық аңғартады. 

Жалпы тарихи деректерді сараптау арқылы біздің аңғарғанымыз,  
Ғ.Қараштың  кеңес өкіметі жағына өтіп,  саяси бағыт-бағдарын анықтап  
алуына,  1918 жылдың тамыз айында  мәскеуден  ордаға рсФср Ұлт 
істері жөніндегі халық комиссариатының Қазақ бөлімінің көшіп келуі 
түрткі болады.  ал бұл кезде Ғұмардың    діни басқарманың  қази қызметін 
тастап,     уфадан  ордаға оралған мезгілі еді.

демек, осы бөлімнің бастығы, Боак мүшесі, қазақтан шыққан 
алғашқы белсенді большевиктердің бірі мұхамедияр тұңғашинді қолдаған   
Ғұмар Қараша  жаңа құрылыстың игі бастамаларын жүзеге асыруға белесене 
қатысады.  Жалпы м. тұнғашиннің ордаға келген 1918 жылдың жазы ел 
ішінде саяси өмірдің  шиеленісіп, халықтың ақ пен қызылды ажырата алмай 
тұрған қиын кезеңі болатын.  

Бұл туралы кейін белгілі журналшы болған  Жұмағали сәрсеков: 
«сірә, 1918 жылдың маусым айы болу керек, мен ордаға келіп, тарғын 
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атқару комитетінде қызметке араластым. сол кездегі газеттердің бірде-
бір санын жібермеуге тырысып, көп оқыдым. саясатпен де айналыстым. 
Әртүрлі саяси партиялардың жекелеген кейбір көрнекті қайраткерлері 
менің ерекше назарымды аударды. солардың ішінде дөңгелек жүзді, 
бұйра шашты, қимылы тез, мен-меншіл, сөзге шешен адвокат абдолқадыр 
Әзербаев, оңшыл эсер мұстафа көкебаев, тығыз денелі, орта бойлы, жас 
ортасындағы алашорда үкіметінің діни істері жөніндегі министрі белгілі 
реакцияшыл ақын омар Қарашев та болды. олар өздерінің көптен күткен, 
ойлары жүзеге аспаған соң кеңес өкіметінің белсенділеріне айналды. тіпті 
бұрынғы діни істері жөніндегі министр енді партия мүшелігіне өтті» [8], – 
дейді. Бұл  дерек  Ғұмар Қараштың  осы кезде коммунистік партия қатарына 
өткендігін  дәлелдейді. 

міне, жоғарыда айтылғандай 1918 жылы жазда  діни басқарманың  
қази қызметін тастап,    уфадан  ордаға оралған Ғұмар Қараш енді сол 
жылы яғни 1918 жылдың қараша айынан бастап,  әскери бөлімдерге 
жауынгерлерді   қабылдау комиссиясының құрамында қызмет етеді. 
сөйтіп, Ғұмар Қараш пен м. тұңғашиннің төңірегіне топтасқан қазақ 
зиялыларының ел ішінде кеңінен жүргізген үгіт-насихат жұмыстарының 
нәтижесінде Бөкей облыстық атқару комитетінің төрағасы с.П. милютиннің 
сөзімен келтірсек, «1-полкке қазақ жігіттері тобымен келеді» [ 9, с. 37]. 

осылайша Ғ. Қараштың  саяси өмірге белсене араласуымен                                    
в.и. Чапаев дивизиясының әскери құрамын  жергілікті адамдармен 
жасақтау, жергілікті антикеңестік күштерді талқандау, сол сияқты  гурьев 
қаласын, оның аймағында орналасқан бірнеше аудандарды кеңес өкіметіне 
қарсы жаулардан тазарту сияқты  тағы да басқа маңызды  жұмыстар жүзеге 
асырылады [10, 106-б.]. 

Ұлт қамқоршысы Ғұмар 1919 жылы «дұрыстық жолы» газетімен 
бірге тұңғыш арнаулы педагогикалық әдістемелік басылым «мұғалім» деп 
аталатын журнал  шығарып, оның әдеби редакторы қызметін атқарады.   
алайда оннан аса саны жарық көрген  бұл журналдың біздің қолымызға 
тек екінші және жетінші сандары ғана тиіп отыр. аталмыш журнал бетінде 
Ғұмар Қараштың  «Педагогика» атты көлемді ғылыми еңбегі жарияланады. 
Педагогика ғылымы бойынша қазақ тілінде тұңғыш жазылған бұл еңбек 
туралы зерттеуші м. ысмағұлов:«Шын мәнісінде педагогика теориясын 
(қағидасын) ана тілімізде жазған тұңғыш автор Ғұмар Қараш» [11, 6-п.], 
– деп бағалайды.   демек, Ғ .Қараштың педагогикалық көзқарастары  өз 
алдына  жеке зерттеуді күтіп тұрған тың тақырыптардың бірі десе болады.    

кеңес өкіметі құрылған  алғашқы жылдарынан-ақ Қазақстанда 
халықтың сауатсыздығын жою ісіне ерекше мән беріліп, халық ағарту 
саласындағы сиездер өткізіліп, түрлі қаулы қарарлар қабылданғаны 
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тарихтан белгілі. ал мұрағаттық құжаттар қайраткер Ғұмар Қараштың  
осы ағартушылық қызметтердің барлығының  дерлік  белсенді қатысушы 
болғандығын дәлелдейді.  мәселен, ол  1918 жылдың 1-10 қыркүйек күнде-
рі Бөкей облыстық II кеңестер сиезі сондай-ақ 1919 жылғы 3-17 қаңтар 
аралығында өткізілген мұғалімдердің екінші толық сиезінің белсенді  
ұйымдастырушысы болды.  осы сиездің  оқу-ағарту жайы талқыланған мә-
жілісінде Ғұмар:«... если киргизский народ хочет просвещаться, то должен 
изучать науки на родном языке, на чуждом языке могут изучать отдельные 
личности, а не народ»  [12, 21- п.], – деп  ұлт жанашыры тіл мәселесін 
көтерген еді. сондай-ақ оның  «Ұлт һәм туған тіл» атты мақаласында: 
«Ұлы өзгеріс бізге, сөз бен дінге үлкен бостандық берді, һәм бүтін ұлттарға 
бірдей құрдастық, тегістік жолын ашты. міне, қазір бізге айнала кеңшілік, 
қай жағымызда да тоқталыс беретін кедергі жоқ. Ұлтымыздың білім-
өнерін, әсіресе, ана тілімізді қалайша һәм қанша өсірсек те жолымыз ашық, 
– деп кеңес өкіметіндегі жаңа өзгерістер мен тың бастамаларға өзінің оң 
бағасын береді. «тіл болмаса, ұлт та болмайды. яғни ол ұлт бүтіндей өлген 
жоғалған ұлт болады», – деп  өзінің кесімді ойын айтады. 

1919 жылдың бас кезінен-ақ   Қазақ автономиясын жариялау 
жөнінде дайындық жұмыстары жүргізіле бастағаны белгілі.  міне, осы 
тұста ұлт келешегін ойлаған Ғұмар «дұрыстық жолы» газетінде  «Қазақ 
федерациясы» атты мақаласын жазып, ордалық қазақ зиялыларының Қазақ 
республикасының мемлекеттік құрылысына көзқарасын: «Қазақ өз тізгіні 
өзінде федерациялы ел болады»,- деген түйінді пікір білдірді [13, 1-п.]. 

ал 1919 жылдың  29 наурыз күні қабылданған артель жарғысы қоғам 
қайраткерінің өзінің туып өскен жерінде «Құрқұдық» деп аталған ауыл 
шаруашылық артелін ұйымдастырғанын дәлелдейді [14, 8-п.]. демек, саяси 
ұстанымы айқын қоғам қайраткерінің 1919-1920 жылдардағы жүргізген 
белсенді қоғамдық-саяси қызметі талов уездік партия, кеңес органдарымен 
байланысты болғандығын мұрағаттық тарихи деректерден анық көреміз. 
мәселен, ол 1920 жылы мамырда Бөкей облыстық төртінші сиезіне талов 
уезінен делегат болып қатысады. сиезде тамыз айында орынбор қаласында 
өтетін І кеңестік Жалпықазақ сиезіне сайланған  12  делегаттың тізімінде 
Ғұмар Қараш та болды [15, 120-п.]. 

Ғ. Қараштың саяси қызметіндегі бетбұрысты кезең оның партия 
қатарына  өту ісінен де  анық аңғарылады. азамат соғысы аяқталып, кеңес 
өкіметінің күшіне енген тұсында, ол 1920 жылы 18 сәуірде ркП(б) - ның 
толық мүшелігіне өтеді [16, 4-п.].

Қорыта айтқанда, осылай саналы ғұмырын мемлекет, қоғам ісіне 
арнаған ұлт қамқоршысы, қоғам қайраткері  Ғұмар Қараш өз заманының 
құрбаны болды. Бірақ өз заманының шеңберіне сыймай, ой дәрежесіне, 
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талаптарына көнбей, асқан даналық танытқан қайраткерлерді тек тарих 
бағалайтыны, асқақтататыны – қоғамның заңдылығы. Бұл заңдылықты 
барлық ұлы қайраткерлер мен ғұламалар бастарынан кешіргеніне тарих 
куә.
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НОВЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКО-
РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

исследования периода независимости позволяют осмыслить 
исторический опыт двустороннего взаимодействия и сотрудничества 
россии и казахстана в решении многих проблем их внутриэкономического 
и государственного развития. 

становление и развитие казахстана как независимого суверенного 
государства, его внешнеполитическая и экономическая деятельность 
активно изучается казахстанскими учеными. особый интерес представ-
ляет исследование т.а. мансурова «развитие казахстанско-российских 
отношений в процессе суверенизации казахстана. 1991-1995 годы»[16]. 
автор на основе широкого фактического материала и личных наблюдений 
анализирует развитие сложных казахстанско-российских отношений на 
период   с 1991 по 1995 годы. При этом акцент делается на позитивные 
результаты контактов двух стран на современном ответственном этапе 
становления независимых государств. работа построена на солидной 
источниковой базе, с широким привлечением не опубликованных 
документов. в ней даны практические шаги руководства страны, 
правительства, парламента в заключении в этот период многочисленных 
договоров и соглашений. в ней раскрыты позиции казахстана в вопросах 
развития двусторонних отношений с россией. Эта работа представляет со-
бой важный научный труд для тех, кто изучает проблемы сНг, интересуется 
интеграционными процессами. следующая работа т.а. мансурова 
«казахстанско-российские отношения в эпоху перемен. 1991-2001» [17] 
обобщает результаты прежних трудов автора. книга дополнена новыми 
документальными фактами. анализ опыта равноправного партнерства но-
вых независимых государств, полноправных членов мирового сообщества 
представляет большой интерес в научном и практическом плане.

в книге к. токаева «Под стягом независимости» (очерки о 
внешней политике казахстана)  российская Федерация стоит первым в 
списке стратегических направлений внешнеполитической деятельности 
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казахстана. Это обусловлено общими интересами в решении широкого 
комплекса экономических вопросов, прежде всего транспортные и 
энергетические проблемы, также кооперирование в использовании 
промышленного и научно-технического потенциала на базе «Байконур» 
и ряда других стратегически важных объектов на нашей территории. для 
стабильного и безопасного развития казахстан заинтересован в успешном 
экономическом и политическом развитии россии [21, с.29-30]. автором 
обозначены вопросы регионального сотрудничества, в котором проблема 
каспийского моря составляет одну из ключевых. 

Непосредственно к теме исследования относится книга «казахстанско-
российские отношения. 1991-1995 годы: сборник документов и 
материалов» [11]. многочисленные документы, принятые двумя странами 
и государствами-участниками сНг дают достаточно широкую картину 
хода развития двусторонних казахстанско-российских отношений. 

Продолжает серию документальных работ по казахстанско-российс-
ким отношениям, изданных Посольством республики казахстан в 
российской Федерации сборник 2007 года [12]. книга содержит перечень 
казахстанско-российских документов, подписанных в 2005-2006 гг., тексты 
договоров и соглашений, вступивших в силу выступления, интервью и статьи 
руководства казахстана и россии, видных общественных и политических 
деятелей, материалы российских сми о казахстане. авторы также 
признали необходимым включить в издание документы, подписанных в 
рамках действия  крупных интеграционных образований – сНг, евразЭс 
и дкБ, поскольку они отражают ту консолидирующую роль, которую 
играют казахстан и россия в организации политико-экономических 
процессов на постсоветском пространстве. сборник завершает подробная 
хроника двустороннего сотрудничества в сфере тЭк, космоса и культурно-
гуманитарной деятельности двух государств.

Представляет интерес информационно-аналитический обзор 
«казахстанско-российские отношения на современном этапе» (1991-2006 
гг.) [13]. в обзоре проанализировано 156 источников на русском языке. 
материалы обзора основываются на документах правового и нормативного 
характера – законодательные акты и межгосударственные казахстанско-
российские договоры, соглашения, декларации, совместные протоколы 
и другие документы, которые освещают социально-политические, 
экономические, научные и культурные связи казахстана и россии. важ-
ным источником исследования явились публикации разного характера, 
авторы которых - лица, непосредственно участвовавшие в описываемых 
событиях: выступления и заявления глав государств казахстана и россии 
Нурсултана Назарбаева, Бориса ельцина и владимира Путина, министров 
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и руководителей ведомств двух стран, принимавших участие в решении 
проблем двусторонних отношений, посла казахстана в россии таира 
мансурова, политиков, политологов, экспертов.

книга из серии «внешнеполитическая деятельность Президента 
республики казахстан   Н.а. Назарбаева» [5], подготовленный казахстан-
ским институтом стратегических исследований представлен материалами  
официальных визитов главы государства за рубеж, переговоров на высшем 
уровне, а также выступлениями Президента по актуальным проблемам  
мировой политики и экономики, состоявшихся в 2010 году. в книгу 
включены итоги заседания межгосударственного совета евразийского 
экономического сообщества (москва, 9 декабря 2010 г.), на котором 
были утверждены мероприятия на 2011-2013 гг. и последующие годы по 
реализации приоритетных направлений развития евразЭс. 

еще одна работа киси «казахстан в современном мире: реалии и 
перспективы» [10] посвящена современным вопросам политической 
модернизации республики казахстан, основным приоритетам его 
внешнеполитической деятельности и экономической безопасности. в 
сборнике рассмотрены стратегические направления внутренней и внешней 
политики, политико-экономические взаимоотношения казахстана с 
международными организациями, государствами и региональными об-
разованиями, а также исследованы проблемы обеспечения национальной 
и региональной безопасности. в развитии внешней политики наиболее 
значимым партнером казахстана в системе ее геополитических и 
геостратегических приоритетов авторы отводят россии. оба государства 
выступают за расширение торгово-экономических, дружественных и 
культурных связей.

Через призму внешнеполитической деятельности Первого Президен-
та Н.а. Назарбаева можно проследить развитие казахстанско-российских 
отношений. к этому кругу источников по рассматриваемой теме можно 
отнести работу к. Жигалова и Б. султанова «Первый Президент республики 
казахстан Нурсултан Назарбаев. хроника деятельности: очерки внутрен-
ней и внешней политики (1.12.1991-31.5.1993)» [8].

в российской историографии среди этого комплекса работ можно 
выделить монографию о.и. видовой «Нурсултан Назарбаев. Портрет 
человека и политика» [3]. автор рассматривает эволюцию становления 
личности Первого Президента казахстана Н.а. Назарбаева, а также 
предпринимает попытку показать его роль не только в нынешней политике 
казахстана, но и в контексте политических связей республики с другими 
странами мира и в контексте российско-казахстанских отношений. 

среди       российских     изданий    выделяется   коллективный  труд 
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«казахстан: реалии и перспективы независимого развития»[14] (под 
общей редакцией е.м. кожокина), изданный российским институтом 
стратегических исследований. в работе дается общая картина жизни 
современного казахстана: экономическое положение, состояние 
промышленности и сельского хозяйства, проблемы экологии, военный 
потенциал, анализ политических процессов и религиозной ситуации, 
отношения казахстана с ведущими мировыми державами и т.д.

становление институтов государственной власти в историческом 
разрезе исследуют работы доктора политических наук Ж. джунусовой[7]. 
в трудах автора раскрываются общие черты в процессах демократизации в 
республике казахстан и российской Федерации, наличие в этом процессе 
двух составляющих: формальных институтов демократии и политической 
конкуренции, влиянии политических элит на процесс демократизации. 
описаны перспективы дальнейшей демократизации в рк и рФ.

в современных исследованиях отражены многие аспекты российско-
казахстанского сотрудничества, в частности, вклад россии и казахстана в 
создание институтов сНг, показаны противоречия, конфликтные ситуа-
ции, возникавшие между этими государствами. в частности, в научном 
исследовании в.в. егозарьяна «военно-политическое сотрудничество 
со странами сНг как фактор интеграции» большое внимание уделено 
освещению разногласий в военно-технической сфере и путям их преодоления 
[9]. одним из самых приоритетных направлений внешнеполитических 
усилий россии как считает автор, должна стать последовательная реализа-
ция целей военно-политического сотрудничества стран-членов сНг и 
развитие других форм интеграции. 

изучению опыта взаимодействия россии и казахстана до обретения 
независимости содержится в диссертационном исследовании «Эволюция 
внешней политики российской Федерации в Центральной азии в 1991-
2012 гг.» [18]. данное исследование является первым исследованием в 
российской историографии изучающим эволюцию внешней политики 
россии в Центральной азии в годы руководства трех президентов – Б. 
ельцина, в. Путина, д. медведева. в работе проведен комплексный анализ 
взаимодействий россии с каждым из государств  региона в 1991-2012 гг. 
автором был обобщен и введен в оборот широкий круг источников по 
вопросам российско-центральноазиатского сотрудничестваи выполнен 
анализ нормативной базы российско-казахских отношений. мещеряков к. 
выделяет как отрицательные  (репрессии, коллективизация, великий джут, 
испытание ядерного оружия и другие), так и положительные (определение 
нынешних границ казахстана, достижения в области культуры и техноло-
гии промышленного производства, индустриально-аграрное развитие) 
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стороны вхождения казахстана в советский союз. автор выделяет перио-
ды стабилизации и кризиса в двусторонних отношениях россия-казахстан 
в 1990-2000-гг. и отмечает, что благодаря политической воле Н.Назарбаева 
поддерживается союзнический формат взаимодействия. в целом, в период 
с 1991 по 2012 гг. российско-казахские отношения являли собой пример 
стабильного и тесного взаимодействия государств на постсоветском 
пространстве, отмечает  к.е. мещеряков.

становлению вооруженных сил республики казахстан и участию 
российской Федерации в этом процессе посвящена работа известного 
специалиста по вопросам безопасности в постсоветской Центральной азии 
а.в. грозина[6]. в работе рассмотрена история российско-казахстанского 
военно-политического сотрудничества. На основе исторического 
анализа автором сделана попытка осмыслить проблемы и перспективы 
развития российско-казахстанских отношений в сфере оборонного 
партнерства. освещен региональный потенциал российско-казахстанского 
сотрудничества для сохранения стабильности Центральной азии.

диссертационное исследование и.в. вовк посвящено комплексному 
исследованию казахстанско-российских отношений в 90-е годы XX 
века [4]. в работе предложена и научно обоснована методология 
международного сотрудничества двух стран в исследуемые годы, проведен 
анализ достижений и проблем в этой сфере. в диссертации анализируются 
концептуальные основы государственной политики казахстана и россии, 
исследуются идеи евразийства и евразийского союза, политические 
и торгово-экономические связи, отношения двух государств по ряду 
гуманитарных, военно-политических, социальных и культурных проблем. 
автор впервые обосновывает необходимость новых, цивилизованных 
подходов к формированию основных направлений внешней политики 
казахстана и россии в исследуемые годы, исследует пути, традиции 
и возможности для совершенствования двустороннего казахстанско-
российского сотрудничества на взаимовыгодной основе с учетом новых 
условий развития стран. 

результаты 20-лет двусторонних отношений содержит книга «россия-
казахстан: история взаимоотношений и современность» [2]. авторы 
пытаются раскрыть историю взаимоотношений двух государств через ос-
мысление, как исторического прошлого, так и настоящего. авторы относят 
казахстан и россию к разряду международных субъектов, взаимоотноше-
ния между которыми на разных стадиях развития могли иметь кардиналь-
ные отличия, но суть их была направлена на поиски разнообразных форм, 
способов и процедур согласования международных действий. казахстанско-
российские отношения рассмотрены как предмет различных исследований, 
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анализа и научных гипотез. Приведены исторические и историографичес-
кие источники по рассматриваемой проблеме. дан историко-объективный 
анализ длительного процесса развития казахско-российских отношений. 

в учебнике «современная история казахстана» главным приоритетом 
во внешней политике казахстана является российская Федерация [1, с. 
333-335]. авторы останавливаются на самых значимых датах и фактах 
казахстанско-российских отношений. 

в книге Н. Назарбаева «Эра независимости» российско-казахстанским 
отношениям посвящен параграф «казахстан-россия: союзничество, 
наполненное конкретными делами» [19, с. 315-317], в котором Президент 
повествует о важных страницах взаимодействия двух стран. автор отмечает 
о конкретных шагах двух президентов в решении сложных вопросов, 
касающиеся каспийского моря, разработке газовых месторождений, 
водных объектов, полезных ископаемых, железных дорог и др. о практике 
проведения Форумов межрегионального и приграничного сотрудничества, 
о создании в астане казахстанского филиала мгу им. м.в. ломоносова, 
о проведении  дней культуры казахстана в россии. дружественные 
отношения, общие интересы, активное и открытое сотрудничество поз-
воляют интенсивно укрепляться и развиваться казахстанско-российским 
отношениям. 

казахстанско-российским международным отношениям в 90-е годы 
XX века посвящена диссертационная работа о.а. курамысова[15], в 
котором ведущую роль партнера отводит россии, отмечая, что, несмотря 
на противоречивые политические и социально-экономические процессы, 
протекавшие в 1990-е гг., между двумя странами преобладал конструктивный 
диалог, и характер двусторонних отношений  сохранялся дружественным.  

диссертационное исследование  а.м. саражанова[20] представляет 
собой попытку комплексного исследования опыта и основных направлений 
казахстанско-российских отношений в 90-е годы XX века. в ней обобщен 
опыт и особенности взаимоотношений республики казахстан и российской 
Федерации в области политики, экономики и культурно-гуманитарной 
сферы, после распада ссср.

в целом, круг историографических источников по тем или иным 
проблемам двустороннего сотрудничества в печати представлен достаточно 
широко. как казахстанские, так и российские исследователи характеризуют  
взаимодействия между двумя странами периодами подъема и спада, 
большинство из них отмечают переход межгосударственных отношений на 
качественно новые принципы. многие фундаментальные работы написаны 
еще в 1990-х гг., существуют разные точки зрения спорных проблем, в 
решении которых применяются разные критерии. имеются обобщающие 
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исследования по военно-политической, экономической, культурно-
гуманитарной сферах взаимоотношений.  Проведенный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что исследование современных казахстанско-
российских взаимоотношений остается открытым, так как этот процесс 
продолжает развиваться. 
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дүйСЕН С.ж.,
мемлекет тарихы 

институтының
жетекші ғылыми қызметкері,

 педагогика ғылымдарының 
кандидаты

1986 ЖЫЛҒЫ ЖЕЛТОҚСАН КӨТЕРІЛІСІ ЖӘНЕ                               
ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ

1986 жылы желтоқсан айында алматы мен республиканың бірқатар 
елді мекендерінде коммунистер басқарған кеңес одағы басшылығының 
әміршіл, өктем саясатына қарсы қазақ халқының бас көтеруі тарихшы 
ғалымдар тарапынан халықтың отаршылдыққа қарсы ғасырларға созылған 
ұлт-азаттық күресінің жалғасы, құрамдас бөлігі ретінде сипатталады 
[1,114]. 

алматыдағы сияқты қазақ жастарының тоталитарлық жүйеге қарсы 
наразылықтары әртүрлі көлемде және формада ақмола, арқалық, Жам-
был, Жезқазған, Қарағанды, көкшетау, Павлодар, Өскемен, талдықорған, 
Шымкент және тағы басқа елді мекендерде болып өткені белгілі [2,136-
137]. 

Желтоқсан көтерілісінің 10 жылдығына арналған ғылыми конферен-
ция кезінде сөйлеген сөзінде сол кездегі парламент депутаты, белгілі ғалым 
Өмірбек Жолдасбеков осы қалалардағы наразылық бой көрсетулеріне 2500 
адам қатысып, олардың 281-і ұсталды-деп көрсеткен еді [3,30].

Желтоқсан оқиғасын бірқатар тарихшылар сипаты жағынан көтеріліс 
деп бағалайды [4,51]. 

осыған орай осы көтерілістің қозғаушы күштері туралы бірер 
деректерге тоқталайық.

Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың дені ауылдан келген ұрпақ еді, 
әрі қорғансыз болатын деген тарихшы мәмбет Қойгелді мен заңгер сабыр 
Қасымовтың екеуара сұхбатында көп шындық барын мойындау керек [5].

алаңға шыққан қазақ жастарының дені ауылдан келген студенттер 
мен қалада өндіріс орындарында еңбек етушілер болғанын жыл сайын 
қазақ тілді мерзімдік басылымдарда осы оқиғаға қатысқан адамдардың 
жариялаған естеліктерін және тарихи деректерді оқығанда  көз жеткізуге 
болады. 

тағы бір дереккке жүгінейік. сырт көз қашанда сыншы ғой. Қазір 
марқұм болған тарихшы ғалым Зардыхан Қинаятұлы 1981 жылы тамызда  
моңғолиядан алғаш рет алматыға келгенде таң қалады. «тіл шұбарланған. 
көшеде бірді-екілі қазақтарды ғана кезіктіресің. Құдды бір «славяндық» 
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қалаға келгендей әсерде боласың. Шынын айту керек мұнда қазақтықты 
ұлтжанды санаулы ғалымдар, қазақ тілді ақын-жазушылар, журналистер, 
әнші-күйші, жыршылар мен шопандар және 1956-1962 жылдары Қытайдан 
оралған ағайындар ғана ұстап тұр екен. егер олар болмағанда ұлт ретінде 
қазақтың тағдыры пышақ жүзінде тұрғандай көрінді маған. Ұлт тағдырына 
алаңдап, іштей еңіреп жылап қайттым»-дейді (6,252-253). моңғолиядан 
келген ғалымымыз көрген сәттен 5 жыл өткенде, яғни 1986 жылдың 
қарсаңында алматы «қазақтана» қоймағаны белгілі. Қалаға келімді-кетімді  
қазақтар авто және теміржол бекеттерінде және базарларда ғана көптеп 
кездесетіні құпия емес еді.

академик манаш Қозыбаевтың 1997 жылы жарияланған «1986 жыл. 
Желтоқсан: дақпырт және шындық» мақаласында осы оқиғаға байланысты 
сотталғандардың 40-ы жұмысшы және 47-і студент екені және милиция 
пунктеріне ұстап әкелінген 2400 адамның 1163-і жұмысшы жастар, 
ұсталғандардың 80 пайызы қазақтар екенін келтіреді [4,51]. 

осы деректер бізге 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі тек бірнеше 
қаланың тұрғындарын емес, қалың қазақ қоғамының, оның әсіресе оның 
ұлтжанды бөлігі - ауыл қазақтарының тоталитарлық зорлыққа қарсы 
белсенді қарсылығы деп  пайыымдауға мүмкіндік береді. 

 дегенмен алаңнан ұсталғандар қатарында 25 орыс, 18-ұйғыр, 10-
татар, 7 қырғыз ұлтының өкілдері болғанын да ескергеніміз жөн [4,53]. 

алматыдағы көтеріліс стихиялы түрде басталды ма, әлде 
ұйымдастырушылары болды ма деген сұраққа біржақты жауап жоқ, 
зерттеуді қажет етеді.

Желтоқсан құрбандарын ақтау жөніндегі комиссияның мүшесі болған 
заңгер-ғалым сабыр Қасымовтың деректері бойынша көркемсурет және 
театр институтының 1-2 курс студенттері Қ. айтмырзаев, Б. иманғожаев, 
т. сейдімбеков, а. Қаметов, е. көпесбаев жатаханаларды аралап, үндеу 
таратып, ұрандар жазған, қозғалыстың жоспарын жасаған [3,31]. дегенмен 
Желтоқсан туралы жазғандардың көпшілігі көтеріліс ұйымдасқан түрде 
басталды пікірге күмәнмен қарайды.

келесі  мәселе  көтеріліс  кезіндегі  ұлт  зиялыларының   позициясы 
туралы. кеңестік интернационализм мен ұлттар достығы туралы насихатқа 
сеніп келген қазақ жастары, алаңда  милиция мен әскерлер және жасақшылар 
оларды қанға бөктіргенде, дағдарысқа түскенде рухани демеу болар, жөн 
сілтер тіректі өздері шығармаларын сүйіп оқитын, пір тұтатын ақын-
жазушы ағаларынан, өнер қайраткерлерінен іздегендері және олардың 
тарапынан жекелеген қайраткерлерді айтпағанда, жалпы қолдау болмағаны 
белгілі. 

сонымен қатар ұзақ жыл Қазақстанды басқарған д.а. Қонаевтың сол 
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оқиға кезінде жастардың алдына шығып, басу айтып сабырға шақырмағаны 
да түсініксіз болды. алаңда жастарды қанға бояп ұрып-соғып жатқанда 
«ҚкП орталық комитеті рұқсат етпеді» деп үйінде үнсіз отыруын қалай 
түсінеріңді білмейсің? ал алматыдағы Желтоқсан көтерілісінің басталуына 
сылтау болған д.а. Қонаевтың орнынан алынуы болғаны белгілі. 

Желтоқсан оқиғасын зерттеуге арналған комиссия мүшесі заңгер 
сабыр Қасымов 1996 жылы осы оқиғаға байланысты өткен конференцияда 
сөйлеген сөзінде д.а. Қонаевтың жеке басына әділ баға берілуін, оның 
еңбегімен қоса кемшілігі де көп болғанын, әсіресе ол қызметтен кетерінде 
халқының алдындағы жауапкершілігін жоғалтқанын нақты мысалдармен 
дәлелдеді [3,31]. 

сол кездегі куәгерлердің айтуынша жастар демеу іздеп барғанда 
Жазушылар одағы есікті іштен бекітіп алып, кездесуге шықпаған көрінеді 
[3,8].

 осы оқиға кезінде тән азабы мен жан азабын шеккен ақын ақдәулет-
ұлы мейірханның жазуына қарағанда тұманбай молдағалиев пен мұзафар 
Әлімбаевтың билікке қосылып алып алаңға шыққандарды «бұзақы жастар 
ұлтты масқаралады» деп айыптағандарын да ақтауға болмайды [3,9]. 

дегенмен ұлт зиялыларының ішінде батылдары барып жастарға 
шыққандары да болды. 18 желтоқсан күні сағат 16.00-де бір топ өнер 
және мәдениет қайраткерлері-роза Бағланова, ермек серкебаев, Қалтай 
мұхаметжанов, Әбіш кекілбаев, Шерхан мұртаза, еркеғали рахмадиев, 
төлен Әбдіков алаңға келіп, жастарды ақылға келуге шақырады. Бірақ 
бұларды ешкім тыңдамай, ақыры жазықсыз жастардың қаны төгіледі.

Ұлт зиялыларының кейбір өкілдері (салық Зиманов, досмұхаммед 
кішібеков, Жұбан молдағалиев, сәкен Жүнісов және т.б.) көтерілістен 
кейін мәскеу билігі «қазақ ұлтшылдығы» туралы айып таққанда қрасы 
шыққандары, қазақ жастарының әрекетін қолдады. 

мәскеу билігі Желтоқсан көтерілісін қаралау үшін ұлт зиялыларының 
беделін пайдалану әрекетін де жасағаны белгілі. 1986 жылғы Желтоқсанға 
сол кезде БаҚ-да баға беру мәскеудің ықпалымен жазылды және ұлт 
зиялыларының атын, мақаласын өз мүдделеріне пайдалананған оқиғалар 
да кездесіпті. мәселен, орталық «Правда» газетінің тілшісі т.есілбаевтың 
өтінішімен Қалтай мұхаметжанов Желтоқсанның туу себептері туралы 
20 беттік мақала жазған екен. мақалада, Қазақстанның оқу орындарында 
қазақ халқының тарихы, рухани мұрасы дұрыс оқылмайтыны, республика 
басшылығында отырған адамдардың онымен ісі болмағанын баяндайды. 

ал «Правда» газеті болса 1987 жылы 6 қазанда «Бойся равнодушных» 
деген атпен Қ.мұқаметжановтың мақаласы мазмұнының өңін өзгертіп 
басады. мақаланы оқыған қазақ зиялылары Қ. мұхамеджановқа қатты 
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ренжіген. Жазушы Әлжаппар Әбішев оны халқын қаралаған, қазақтан 
шыққан опасыз деп айыптапты.

ал шын мәнінде Қ. мұхамеджанов Желтоқсан оқиғасы кезінде 
күйініп, екінші жағынан әзіл-шыны аралас: «Қазақ болмай, қожа болғаныма 
қуанамын» деген екен. сол оқиға кезінде жазушы алаңға барып, жастарға 
ақыл айтып, сабырға шақырған бір топ зиялылар қатарында болыпты.

кейін Ә. Әбішев Қ. мұхаметжанов мақаласының толық, шынайы 
мәтінімен танысқан соң кешірім сұрап, адалдығына, халқы үшін күйінгеніне 
сүйсініпті.

Желтоқсан оқиғасы жазушының отбасы мүшелеріне де әсер етті. 
Әке тәрбиесінен үлгі алған милицияда қызмет ететін баласы алтай 
мұхамеджанов  сол оқиға кезінде режиссер Әзірбайжан мәмбетовті 
милиционерлер ұрып жатқан жерінен арашалап қалғаны үшін қызметіне 
қуылып, түрмеген жабылып одан шыққан соң үш жыл әуре-сарсаңға 
түседі.

тәуелсіздік жылдары моңғолиядан атамекенге қоныс аударған 
тарих ғылымдарының докторы Зардыхан Қинаятұлының еске алуынша, 
алматыдағы Желтоқсан көтерілісінің дабылы шетте жүрген қазақтар 
үшін «жерден мәді, көктен Ғайса түскендей» әсер етіпті. Шетте жүрген 
қазақтың ұйқысы қашып, алматыға құлақ түре бастады. моңғолиядағы 
санаулы қазақ зиялылары мәскеудің ресми хабарларына сенбей батыс 
елдері ақпаратына құлақ түреді. З.Қинаятұлының айтуына «Эн-Би-си» бұл 
оқиғаны «қазақтар коммунистік тоталитаризмге қарсы көтеріліске шықты», 
ал гонконгтен берілетін ағылшынша хабарда «қазақтардың ұлтын сақтап 
қалу үшін күресі» деп сиапаттаған екен.

моңғолиядағы қазақ жастары да алматыдағы қазақ халқының 
наразылығына тілектес болыпты. Қазір Қазақстанда тұратын 
З.Қинаятұлының ол кезде моңғолияның орталық кәсіподақтар кеңесінің 
(моңғолияның вЦсПс-і–авт) хатшысы екен. З. Қинаятыұлының кеңсесіне 
моңғолия мемлекеттік универстиетінің екі студенті келіп, 20 шақты қазақ 
студенті ксро елшілігінің алдына барып наразылық митингісін өткізу 
ниеті барын айтып ақыл сұрайды. Ғалым жастарға басу айтып, көшеге 
шығып қамауға алынып, жазаға тартылғаннан гөрі, қолдау жеделхаттар 
жолдап, радиоға барып сұхбат беру арқылы әрекет жасауға ақыл береді.  

алматыда наразылыққа шыққан қазақ жастарын қырғыз халқы да 
белсенді түрде қолдап көмектесті [7]. 

алматы облысында Жамбыл ауданында 1992 жылы 5 қыркүйекте 
«Желтоқсан жаңғырығы» қоғамдық қоры ұйымдастырған қазақ-қырғыз 
жастарының жиынында сөйлеген сөзінде Н.Ә. Назарбаев: «сол кезде қыр-
ғыз жастары да қыспаққа түскен қазақ жастарына қол үшін беріп, демеу 
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болуға ұмтылды. Бірақ зорлықшыл жүйе олардың да аяғын тұсап, кейін 
қуғын-сүргінге ұшыратты. Қырғыз бауырларының қанатымен су сепкендей 
болған адал ниетін қазақ халқы әрқашан жадында сақтайды»-деді [8,34]. 

 «сол желтоқсанда ұзақ жылдар бойы тұншықтырылып келген әділет 
сөзі алғаш рет ашық айтылып, жер бетін жаңғырып кетті. ... тұтас бір 
халықтың ар-намысы таразыға түскен сын сағатта жастарымыз дүлей 
күшке қарсы шықты» деп бағалады елбасымыз Н.Ә. Назарбаев [7,33].

кез келген оқиғада күш қолдану, оған қарсылық туғызатыны белгілі. 
алматыда да солай болды.

Желтоқсан оқиғасы кезінде наразылық акциясына қатысқан қазақ 
жастарының тарапынан заңсыздық әрекеттері болғанын және оның күш 
қолдануға әсері болғанын да жоққа шығаруға болмайды.

 Қазақ кср Жоғарғы кеңесі Президиумының алматы қаласында 
1986 жылғы желтоқсанның 17-18-інде болған оқиғаларға байланысты 
жағдайларға түпкілікті баға беру жөніндегі комиссияның тұжырымдары 
мен ұсыныстары деген құжатта былай деп көрсетілген: «демонстраттардың 
бір бөлігінің іс-қимылы заңды тәртіп шеңберінен жиі шығып кетіп 
отырды. республика басшыларымен, сөйлесуге әрекеттер жасалған кезде 
демонстраттар оларға өздерінің саяси мәдениетінің жоқтығын білдіріп, 
сабырсыздық, өрескел дөрекілік көрсетті, тіпті тікелей қорлауға және 
бұзақылық әрекеттер жасауға дейін барды. тәртіп қорғау күштеріне 
бағынбай оларды қорлады, оламен қақтығысып, төбелесті, тас лақтырып, 
олардың денесіне жарақат салды. Заңсыз іс-әрекеттерге жауапсыздықпен, 
арандатушылықпен шақырулар, автомашиналарды өртеу, үйлерді зақым-
дау оқиғалары кездесті»-деп бағалады [9,5]. оқиға кезінде оның үстіне 
жекелеген адамдар тарапынан арандату әрекеттері де болған сияқты.

комиссия шешімінде сол қанды қырғынға жол берудің басты себебі 
республика басшылығының өткір жағдайдан шығудың бейбіт жолын таба 
білмеуі олардың ақыл-парасат пен ізгі ниетке емес, қайта қара күшке 
сүйенуі себеп  болды-деп айқын баға берілді [8,4].

Желтоқсан көтерілісі туралы мұрағат құжаттары зерттеушілер үшін 
әлі «жабық», уақыты жеткен жоқ. сондықтан осы көтеріліске қатысты 
баспасөзде жарияланған материалдарды, естеліктерді зерделеп қарасақ 
ұлт зиялыларының басым бөлігі іштей тілектес болғанымен оқиға кезінде 
жастарға бас болып белсенді әрекетке бармағандары анық байқалады.

Қазақ жастарының әміршіл-әкімшіл жүйеге қарсы наразылығының 
зор тарихи маңызы болды. сондықтан қазіргі уақытта республиканың 
қоғамдық-саяси өмірінде маңызды оқиға ретінде аталып жүр. 

мәселен, 1996 жылы 8 қарашада алматыда «тәуелсіз Қазақстан: 1986 
жыл. Желтоқсан» атты ғылыми-теориялық конференция өтті [3,30]. 
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Бірқатар қалаларда Желтоқсан атымен көшелер аталады, ескерткіш 
белгілер орнатылды, ондаған естеліктер, кітаптар жарық көрді. «аллажар» 
деректі фильмі шығарылды. алматыда осы оқиғаның 20 жылдығы атап 
өтілді. Жыл сайын еліміздің барлық өңірлерінде Желтоқсан оқиғасы әртүрлі 
деңгейде болса да аталып өтіледі.

түйіндей айтқанда қазақ Желтоқсаны дүние жүзінде социалистік 
жүйенің күйреуі үдерісінде маңызды орын алды және өткен ғасырдың 
80 жылдарының аяғы мен 90 жылдарының басында Шығыс еуропа 
халықтарының тоталитарлық коммунистік режимді жеңуіне оң ықпал етті. 
Жаңа дәуірдің бастамасы ретінде әлемнің жаңа тарихында орын алды.
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НОВЕЙШИЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ)

важность исследования истории в сфере казахстанско-российских 
отношений обусловлена актуальностью научного осмысления этих 
отношений в современных геополитических условиях. основой таких 
взаимоотношений является богатый опыт исторических связей между 
двумя государствами.

с обретением Независимости историческая наука казахстана начала 
развиваться в новом, самостоятельном казахстанском историографическом 
пространстве. Поэтому историография становится особенно значимой 
областью исторического познания и вызывает острую потребность в 
научном анализе и обобщении источников по истории казахстанско-
российских отношений. активная публикация в последнее время в 
казахстане и россии источников по истории казахстанско-российских 
отношений во многом облегчает исследовательский процесс, потому что 
изучение, анализ, комментирование опубликованных в последние годы 
источников дает весьма широкие возможности по изучению различных 
аспектов истории казахстана. 

важнейшими источниками историографии являются труды истори-
ков-исследователей, двигавших вперед историческую мысль. как отмечала 
академик м.в. Нечкина, «историография есть история исторической 
науки, а наука слагается прежде всего из результатов исследования ученых. 
следовательно, основным и важнейшим фактором истории науки являются 
труды ученого, в которые вливается его исследовательский процесс, и 
взаимодействие, взаимозависимость результатов этих трудов. Без изучения 
трудов ученых нет истории науки, как без изучения произведений 
нет истории литературы» [1, c. 11]. можно выделить два наиболее 
устоявшихся определения историографического источника. Первый 
рассматривает в качестве историографического источника все то, откуда 
извлекают информацию, пригодную для конструирования исторического 
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процесса [2, с. 421-422]. второе определение: историографический 
источник – произведение историка, реализующее функции презентации 
и позиционирования исторического знания как научного, так и социально 
ориентированного [3, с. 39]. Поэтому необходимо проанализировать 
достижения отечественных и российских историков, что позволит выявить 
так называемые пробелы, наметить дальнейшие задачи по ее разработке.

ряд проводимых исследований, в том числе диссертационных, 
подтверждают научную важность, исследовательскую востребованность 
в изучении всего комплекса казахстанско-российских отношений на 
современном этапе. анализ всей имеющейся литературы по данной 
проблеме приобретает особую актуальность еще и в связи с углублением 
казахстанско-российских отношений на современном этапе. Чтобы 
разобраться во всем многообразии мнений относительно вопроса истории 
казахстанско-российских отношений, необходимо взвешенно и объективно 
рассмотреть всю историографию проблемы. отдельное внимание при обзо-
ре литературы, посвященной анализу истории казахстанско-российского 
взаимодействия необходимо уделить диссертационным работам. в 
качестве примера мы сошлемся на работы отечественных и российских 
исследователей по истории казахстанско-российских отношений, чьи 
труды доступны для широкой аудитории и демонстрируют актуальность 
данного направления исследований.

с установлением протектората в 1730-х годах начинается новый этап 
казахстанско-российских отношений. определение политико-правового 
статуса казахских ханств – по отношению к российской империи является 
одним из сложных вопросов историографии. многие исследователи 
по-разному оценивают и характеризуют систему казахско-русских 
взаимоотношений в Новое время. в целом, хотелось бы отметить что, на 
сегодняшний день существуют различные оценки уровня взаимоотношений 
казахстана и россии на протяжении XVIII-XIX веков. одной из первых 
попыток комплексного историографического осмысления современного 
этапа развития казахстанской историографии по проблемам истории 
казахстана второй половины XIX - начала XX вв. является работа                       
Б.к. рахимбековой. в своей работе автор стремилась выявить тенденции, 
новые концептуальные подходы в изучении данного периода, с тем, чтобы 
определить адекватность восприятия трудов современных казахстанских 
историков как качественно нового в процессе освоения конкретно-
исторической тематики [4].

Проблемы современной казахстанской историографии и вопросы 
национальной истории были проанализированы а.м. абдилдабековой 
[5]. в диссертации обобщены исследования по истории присоединения 
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казахстана к россии в рамках проблемно-хронологического принципа, 
что, способствовало выявлению качественно переломных сдвигов в 
развитии научного знания по проблеме присоединения казахстана к 
россии, рассмотрению общего состояния исторической науки казахстана. 
рассматриваемая работа не носит столь жестко интерпретируемой 
направленности по отношению к российской империи. автор в 
целом верно определил концептуальные подходы каждого периода. в 
дореволюционный период в работах русских авторов доминировала точка 
зрения о «цивилизаторской миссии россии» в казахстане. Последствия при-
соединения казахстана к россии считались ими прогрессивными. однако, 
в работах казахской интеллигенции начала XX в. обозначен критический 
подход к оценке присоединения, который подчеркивает вынужденность 
обращения казахов к россии, тяжелые последствия колониальной политики. 
Проводя анализ советской историографии вопроса, автор характеризует 
особенности становления концепции завоевания казахстана, а затем 
постепенное становление концепций «наименьшего зла», и, наконец, кон-
цепции «добровольного присоединения и его прогрессивного значения». 
Проведенный анализ современной казахской историографии показывает, 
какое большое значение уделяется этому вопросу на современном этапе.

Большой интерес, как в историческом, так и фактическом плане 
представляют диссертация а.к. абуева «деятельность хана абылая 
по объединению казахских земель и развитию казахско-российских 
отношений» [6]. в диссертации впервые в исторической науке казахстана 
решается проблема объективного освещения реального содержания 
жизни, деятельности и разносторонних черт личности выдающегося 
государственного деятеля в истории казахстана - хана абылая. вопросы 
развития двусторонних отношений между россией и казахстаном 
рассматриваются через призму деятельности хана абылая. в работе 
также на основе научного анализа высказывается и обосновывается 
некоторые вопросы истории казахстана, как причины и последствия 
кризиса казахског-о ханства в начале XVIII века, образования трех жузов, 
присоединения их к россии. 

в диссертационной работе с.З. раздыкова «казахи Правобережья 
иртыша в XVIII - первой половине XIX вв.: социоэкономическая 
система», автором изучена часть территории обь-иртышского междуречья, 
процессы формирования и расселения здесь казахской диаспоры, 
проблемы формирования, демографическая ситуация, экономическая 
специфика казахов юга Западной сибири в XVIII - первой половине XIX 
веков, а также влияние на них русского земледельческого хозяйства [7]. 
На основании изученных источников в образовании российской казахской 
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диаспоры правобережья иртыша с.З. раздыков выделяет шесть периодов, 
что позволило выявить основные периоды оседания казахов на внутренней 
стороне российских губерний. автор заключает, что казахская диаспора 
была образована в результате строительства и выдвижения пограничной 
линии, когда традиционные казахские кочевья среднего жуза оказались в 
орбите геополитических интересов российской империи. 

казахские жузы и российская политика на территории степного края 
во второй половине XVIII - первой четверти XIX вв. рассматриваются в ра-
оте д.Б. тебаева [8]. в диссертации впервые при анализе политики россии 
на территории степного края последний рассматривается и как окраина 
российской империи, и как один из субъектов международных отношений. 
важным в данном исследовании является тот факт, что до настоящей 
работы данная территория не рассматривалась вне территории сибири 
и Центрально-азиатского региона как самостоятельная государственная 
единица. Наряду с этим впервые была предпринята попытка рассмотреть 
геополитическую составляющую степного края и его роль в продвижении 
россии в юго-восточном направлении.

Пристальное внимание к имеющимся диссертационным работам 
российских исследователей также позволит проводить и выявить 
особенности исследований в россии. для примера мы приведем некоторые 
работы российских исследователей по истории казахстанско-российских 
отношений доступные в сети.

особенности развития миграционного обмена на территории 
современных россии и казахстана в течение трех столетий и его влияния 
на формирование этнического состава населения региона рассматривается 
в диссертации е.в. тарасовой [9]. автор сделала попытку выявить 
этнические особенности миграционного обмена в различные исторические 
периоды и их влияние на этнический состав населения казахстана в период 
существования российской империи и советского государства. также был 
сделан анализ этнической составляющей миграционного обмена между 
республикой казахстан и российской Федерацией, включая выяснение 
факторов миграции, масштабов и этносоциальной структуры миграционных 
потоков, роли казахстанско-российской миграции в этнодемографическом 
развитии восточно-казахстанской области. 

в диссертации Н.м. емельяновой «интеграция казахского населения 
степных областей Западно-сибирского генерал-губернаторства в состав 
российской империи» рассмотрено фактически не изученная ранее 
интеграция казахского населения в состав российской империи, а также 
трансформация российской империи в регулярное государство и изменение 
взаимоотношений  центра с инородческими перифериями в связи с 
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процессами интеграции [10]. региональные, изученные в рамках Западно-
сибирского генерал-губернаторства, аспекты интеграции, позволили автору 
показать   фактическое положение дел на местах, а широкие и нетрадиционные 
хронологические рамки   – изучить заявленные интеграционные процессы в 
динамике. региональный аспект исследования позволил ввести в научный 
оборот ряд новых источников, не использованных ранее в исследователь-
ской практике.

работа с.Н. Брежневой посвящена историографии присоединения 
туркестанского края к россии: вторая половина XIX в.- начало XXI в [11]. 
автором предпринята попытка провести историографический анализ всех 
работ, написанных историками по данной проблеме - дореволюционной, 
советской и современной. работа примечательна тем, что она представляет 
собой первое в российской исторической науке обобщающее исследование, 
специально посвященное анализу всего комплекса трудов в совокупности с 
архивными материалами по истории присоединения туркестанского края к 
россии от начала ее изучения до настоящего времени. в диссертации дана 
обстоятельная характеристика этапов историографии проблемы, изменения 
направленности, тематики и содержания ее изучения, выявлены ведущие 
тенденции, результаты и определены перспективы дальнейшего развития 
историографии присоединения туркестанского края к россии. также 
в работе отмечаются позитивные и негативные стороны исторической 
литературы дореволюционного, советского и постсоветского периодов. 
существенным признаком научной новизны диссертации можно отметить 
переосмысление и раскрытие слабо освещенных аспектов в историографии 
присоединения туркестана к россии, например, наличие и использование 
исламского фактора.

в диссертации в.П. литвинова на обширной документальной основе 
рассматриваются проблемы применения административной ссылки 
в российской империи на примере русского туркестана [12]. дается 
общая характеристика административной ссылки как формы наказания, 
анализируются правовые основы и механизм её реализации в этом регионе. 
рассматриваются основные виды административной ссылки в русском 
туркестане: по распоряжению правительственных властей и на основании 
приговоров народных судов «туземного» населения. автор отмечает, что в 
большинстве случаев ссыльные в административном порядке туркестанцы 
получали помилование царской власти и только некоторым было отказано 
в нем из-за их явных антирусских деяний и взглядов.

крестьянские переселения и их влияние на экономику казахского 
кочевого аула степного края второй половины XIX - начала XX веков 
рассматривается в работе Н.Н. сороки [13]. в диссертации на основе 
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разнопланового источникового материала была произведена попытка 
осуществления исследования влияния крестьянских переселений в 
степной край во второй половине XIX - начале XX веков на экономику 
казахского кочевого аула. в диссертационном исследовании автор показал, 
как на определённом этапе процесса земледельческого освоения казахской 
степи произошло соединение воедино, существовавших до этого порознь, 
двух видов переселения - самовольного и с содействия - властей. автором 
были привлечены нормативно - правовые акты, которые позволили 
реконструировать политико-правовое регулирование аграрных отношений 
казахского населения в рамках крестьянских переселений в степной край 
в данный период.

деятельность г.а. колпаковского в контексте колониальной 
политики россии в казахстане и средней азии во второй половине XIX 
века была рассмотрена в работе в.в. тумайкиной [14]. Надо отметить, 
что диссертация представляет собой первое комплексное исследование 
основных направлений деятельности г.а. колпаковского на посту военного 
губернатора семиреченской области и степного генерал-губернатора. 
деятельность г.а. колпаковского была связана с масштабными про-
цессами, происходившими в российской империи во второй половине 
XIX века. изучение статуса военного губернатора семиреченской области 
дало возможность выявить основные направления административной 
деятельности колпаковского, осуществляемые на этом посту.

таким образом, актуальность историографических исследований 
по истории казахстанско-российских отношений на современном этапе 
развития российской исторической науки обусловила появление ряда 
диссертационных работ, раскрывающих историческую проблематику в 
историографическом ракурсе. в целом, как показывает историографический 
анализ новейших источников по проблемам истории казахстанско-
российских отношений, достигнутый уровень исследований ставит 
перед историками задачу обобщения накопленного материала, выявления 
тенденций и закономерностей в эволюции изучаемых явлений и 
процессов, комплексного подхода к объектам исследования, усложнения 
научно-познавательных задач. общий анализ историографии по данному 
вопросу позволяет сделать вывод о наличии ряда проблем, недостаточно 
исследованных в настоящее время. к их числу следует отнести вопросы о 
деятельности администрации степных областей, о становлении института 
частной собственности на землю у казахов, традиционных формах 
землепользования.
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ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ОҚУЛЫҚТАРДА
 

еліміздің дамуы, тарихы мен тағдырына байланысты Қазақстан 
республикасының Президенті – Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев 
«Қазақстан- 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз ұлттық тарихи сананы 
қалыптастыру жұмысын жалғастыруымыз керек» [1] деген болатын. осыған 
орай, 2013 жылдың 5 маусымында астанадағы л.Н. гумилев атындағы 
еуразия ұлттық университетінде Қазақстан республикасының тарихын 
зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отыры-
сы (жалпыұлттық кеңес) өтті. осы тарихшылардың алқалы мәжілісінде 
елдің болашағы үшін тарихымызды жаңаша көзқарас тұрғысынан зерделей 
түсу, ұлттық сананы нығайту, өзекті тақырыптарды зерттеу және жаңа 
заманға сай оқулықтар жазу сияқты нақты міндеттер жүктелді [2]. 

Қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеу мен оқыту көкейтесті 
мәселелердің бірі. осы орайда Қазақстан тарихы туралы жазылған  іргелі 
зерттеу еңбектер мен оқулықтарда бірқатар мәселердің басы ашылғаны 
анық. дегенмен еліміз егемендік алғалы бері мемлекетіміздегі біршама 
түбегейлі өзгерістер мен оқиғаларды бұхара халыққа таныту жағы кемшін. 
Бұның бірнеше себептері де бар, біріншіден, кешегі кеңестік дәуірде дүние 
жүзі мен ксро-тарихы арнайы оқытылып, Қазақстан тарихы сол кеңес 
одағы тарихының құрамдас бөлігі ретінде қарастырылды. сол жарыққа 
шыққан оқулықтарда қазақ тарихы жайлы көптеген жайттар бұрмаланып, 
негізгі мәселелер партиялық ұстанымдармен, тар таптық шеңберде 
жазылды. екіншіден, ресейдің өзінде бұрыннан оқулық жазумен арнайы 
жеке бір институттар айналысады. ал біздің елімізде тарихты зерттейтін 
санаулы ғана ғылыми зерттеу институтар бар. оның өзінде аталған ғылыми 
зерттеу институтарының зерттеу нысаны көбіне отан тарихының іргелі 
мәселері болып табылады.

осыған қарамастан қазіргі кезде Қазақстанның тәуелсіз жылдарында-
ғы тарихы біршама мектеп оқулықтарында көрініс табуда. осындай 
оқулықтардың қатарына орта мектептің 9 сыныбына арналған Б.Ғ. аяған 
мен м.Ж. Шәймерденова шығарған Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
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атты оқулықты айтуға болады. осы оқулықтың төртінші бөлімі тәуелсіз 
Қазақстан тарихына арналып, онда тәуелсіз мемлекетіміз Қазақстан 
республикасы қалыптасуының қиында сындарлы жолдары жалпы 
адамзат тарихының құрамдас бөлігі ретінде қарастырған. атап айтқанда, 
ксро-ның ыдырауының себебі мен салдары оның республикамыздың 
саяси өміріне әсері айқындалып, еліміздің егемендігін жариялауымен 
бірге Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі жылдардағы дамуы жан-
жақты ашып көрсетілген. сонымен қатар тәуелсіз Қазақстанның саяси 
дамуы, экономикадағы түбегейлі өзгерістер қайта құру мен тәуелсіздік 
жылдарындағы мәдени құрылыс, білім беру мен денсаулық сақтау және 
Қазақстан республикасының халықаралық қатынастардағы орны мен рөлі 
көптеген деректі құжаттар арқылы айшықталып, оқушыларға түсінікті 
тілде жеткізілген. [3]. 

мектеп оқулықтарында оқушыларға көмекші құрал ретінде 
Б.Ғ.аяғанның құрастыруымен шыққан жалпы білім беретін мектептің 
9-сыныбына арналған Қазақстанның қазіргі заман тарихы хрестоматиясында 
тәуелсіз Қазақстан тарихы жайлы документтер жинағын молынан 
көрсетеді[4]. 

орта мектеп оқушыларына арналған оқулықтарда тәуелсіз еліміздің 
тарихы сомдалған. олардың қатарына м.Қ. Қозыбаев, к. Нұрпейіс, 
Қ. Жүкешевтің 9-сыныпқа арналған Қазақстан тарихы, т.с. садықов,                      
р.р. Қайырбекова, с.в. тимченколардың 11 сынып оқушыларына бейімдеп 
жазылған дүние жүзі тарихы оқулықтарын айтуға болады.

м.Қ. Қозыбаев, к. Нұрпейіс, Қ. Жүкешевтің 9-сыныпқа арналған 
Қазақстан тарихында, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының себебі мен тарихи 
маңызы, қайта құру кезіндегі демократия мен жариялық, кеңес одағының 
ыдырауы мен тмд-ның құрылуы тарихи тұрғыдан жүйеленіп берілген. 
сонымен қоса кітаптың бесінші тарауында еліміздің конституциясының 
қабылдануы мен экономикалық дамудағы нарықтық қатынастардың 
орнығуы және ғасырлар тоғысындағы Қазақстанның даму белестеріне 
талдау жасаған[5].

т.с. садықов, р.р. Қайырбекова, с.в. тимченколар шығарған 11-сынып 
оқушыларына арналған дүние жүзі тарихы оқулығының кеңестік со-
циалистік республикалар одағы және тәуелсіз мемлекеттер достастығы атты 
төртінші тарауында ксро-ның ыдырауының себеп салдарын және тмд 
органдарын құру үдерісін екі кезеңге бөліп, біріншісі 1991 жылғы желтоқсан 
мен 1993 жылғы қаңтар аралығын қамтып, осы кездегі достастықтың саяси 
үйлестіруші органдары құрылып, олар тмд жарғысына тіркелгенін, екінші 
кезең, 1993 жылғы қаңтардан бүгінгі күнге дейінгі халықаралық жағдайда-
ғы ықпалы мен және мемлекетаралық қатынастардың өзгеруі себепті тмд-



318

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

ның басқарушы құрылымының өзгерістеріне талдау жасайды. [6]. яғни осы 
тарауда Қазақстанның тмд елдерімен өзара байланыста жетекші орында 
келе жатқанын, әсіресе тмд-дағы аймақтық экономикалық құрылымдар 
ресей Беларуссия Қазақстан, Қырғызстан және тәжікстан мемлекеттерінің 
біріккен еуразиялық экономикалық қауымдастық құрылуымен оның 
маңызына тоқталады. 

Жалпы бүгінгі күні мектеп оулықтарымен қатар оқушылар, студентер 
және жалпы оқырман қауымға арналған оқулықтар мен оқу құралдары 
көптеп кездеседі. міне сондай оқулықтардың қатарына Қазақстан 
республикасы Білім және Ғылым министрлігі Ғылым комитеті «мемлекет 
тарихы институты ұжымы шығарған «қазіргі Қазақстан тарихы атты 
оқулықтың маңызы зор. себебі бұл оқулықта Қазақстан тарихының 
көне замандардан бүгінге дейінгі өзекті мәселелері қамтылып, тәуелсіз 
мемлекетіміздің саяси дамуы, мемлекеттік стратегияның маңызды тұстары, 
қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері және Қазақстан республикасының 
сыртқы саясаты мәселелік тұрғыдан қарастырылған. сондай-ақ оқытудың 
көрнекті құралдарымен, суреттер мен кестелермен жабдықталған[7].

Жоғарғы оқу орындарының студентеріне арналған келесі оқулықтар 
мен оқу құралдарының қатарына а. күзенбайұлы, е. Әбіл, г.в. кан,                    
Н.у. Шаяхметов, с. сабырұлы еңбектері ерекше.

мәселен а. күзенбайұлы мен е.Әбіл шығарған «история казахстана» 
[8] - деп аталатын оқулықта Қазақстанның ежелгі заманнан бүгінгі күнге 
дейінгі тарихын жаңаша көзғараспен жазады. соның ішінде қайта құру 
жылдарындағы республикамыздың әлеуметтік, саяси өмірі мен тәуелсіздік 
жылдарындағы мемлекетіміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық және 
ұлттық демографиялық үдерісін тарихи тұрғыдан баяндайды. 

ал , г.в. кан мен Н.у. Шаяхметов шығарған жоғарғы оқу орындарында 
арналған «Қазақстан тарихы» атты оқулықтың оныншы бөлімінде 
тәуелсіздіктің қалыптасу кезеңдері мен қазіргі Қазақстанның дамуының 
негізгі бағыттары сараланады [9].

Барлық аталған оқулықтардың мазмұны толыққанды ашылып, 
еліміздің тәуелсіздік кезеңіндегі аса маңызды даталар, оқиғалар, құжаттар 
жүйелі түрде берілген. Бүгінгі жаңа елорданың құрылысы игілікті 
өзгерістің белгісіне айналғанын, астанада қысқа мерзім ішінде дамыған 
инфрақұрылымды заманауи әсем мегаполис бой көтергенін, мемлекеттік 
сыртқы саясатта да айтарлықтай табысқа қол жеткізілгенін, Қазақстан 
халықаралық қауымдастықтың толық құқықты мүшесі болғанын, 
мемлекеттің алғаш қалыптасу барысында еліміздің тұңғыш президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қыруар рөл атқарғанын, жаңадан ірге 
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көтерген ел милиондаған Қазақстандықтардың ерен еңбегімен қайрат-
қажыры арқасында табысқа қол жеткізілгенін айқындаған. 

Қазіргі оқу үдерісінде Қазақстан тарихы пәнінің бағдарламасы бойын-
ша тәуелсіз Қазақстан тарихы жалпылама оқытылып, тәуелсіздік кезеңінде-
гі мемлекет тарихы, төл конституциямыздың қабылдануы, әлеуметтік 
жағдайымыз, Қазақстанның саяси дамуы, мәдениеті, ғылымы, экономика 
дағы түбегейлі өзгерістер, тағы басқа мәселелер, Қазақстан тарихы 
бөлігінің құрамдас бөлігі бола отырып,  өзіндік жеке қарастыруға өзекті, әрі 
сұранып тұрған тақырыптар. аталған тарихи оқиғалардың тәуелсіздігімізді 
қалыптастырудағы үлесін болашақ ұрпаққа жеткізуге міндеттіміз. егемен 
Қазақстанның жүріп өткен жолдары төңірегінде берілген материалдардың 
алдымен танымдық жағын ескеруіміз қажет. тәуелсіз Қазақстан тарихының 
негізгі тараулары тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қадамдарын сипаттаудан 
басталуы тиіс. оқулықта өткен оқиғаларды тұжырымдамалық бағытта 
және неғұрлым объективті тұрғыдан баға берілуі керек. тәуелсіз Қазақстан 
тарихын оқып үйрену барысында бүгінгі күні игіліктер еліміздің қол 
жеткізген экономикалық, ғылыми-ағартушылық, мәдени жетістіктерін 
дәріптеу де өз орнын алады. тәуелсіз Қазақстанның даму кезеңдерінен 
халықтың санасын, ойын, рухын көтеретін мәліметтерді баса көрсетуіміз 
қажет. тарих – тәрбие құралы, ол идеология. яғни мемлекетшілдік сана-
сезімді қалыптастырудың ең төте жолы тарих оқулығы. 

тәуелсіз Қазақстан тарихының негізгі міндеттерінің бірі жастарды 
отансүйгіштікке тәрбиелеу болуы қажет, сонымен бірге, тарихтағы 
жалғастық ұлттық құндылықтарды ұрпақ санасына жеткізуде, түсіндіруде 
– басты құрал. Әлемдік тарихпен байланыстыратын болсақ, ақпараттық 
технологияның дамыған заманында Жапония, корея, Қытай елдерінде 
қоғамның кез-келген саласы дәстүрге негізделгенін байқауға болады. 
Қоғам дамуының мүмкіндіктері дәстүрге негізделсе, жаһандану заманында 
халықтың өз болмысын сақтап қалуы мүмкін болары сөзсіз. Бұдан 
келіп туындайтын мәселе, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бүгінгі 
күнге дейін саяси оқиғалар атап-айататын болсақ, егемендік туралы 
декларация, Президенттік сайлаулар, тәуелсіздіктің танылуы, Қазақстан 
республикасының рәміздері, БҰҰ-ға мүшелік, қарулы күштерімізді құру, 
экономикалық ынтымақ ұйымдарына мүшелік, дипломатиялық қарым 
қатынас, халықаралық жағдай тағы басқа жарқын оқиғалар ретінде 
сарапталуы тиіс. демек қазіргі жаһандық үдерістердің бой алған кезінде 
әлемдік дамыған державалы елдердің әр-түрлі мақсаттағы экспациясы 
(экономикалық, діни, мәдени, т.б.) қауіп төндіруі мүмкін. Белгілі ғалым 
х.м. Әбжановтың тұжырымды пікірінде «егер кешегі отарлау мен 
тоталитаризм бір мемлекеттің ғана күшімен жүзеге асса, жаһанданудың 
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артында әлемдік әлденеше алпауыт мемлекеттер тұрғанын бір сәтте 
қаперден шығармау керек. ендеше тарихты зерттеу өткен-кеткенді судай 
сапырып, құрғақ, желбауыз әңгіме емес. ол бүгінгі өзекжарды міндеттерді 
оң шешу үшін ауадай қажет шарттылық әрі заңдылық. Тарих қауіпсіздік 
пен болашақтың кілтін ұстаушы құдірет [10]. 

Қорыта келгенде, тәуелсіз Қазақстан тарихын аталған ұстанымдар 
бойынша негіздеуіміз, бүгінгі қоғамда ұлттық тарихи сананы, идеологияны, 
қалыптастыруға бірден-бір себепші болары анық. тарих рухани құндылық 
бастауы ретінде рөлі артады. тарих ол – қоғам тарихы, мемлекет тарихы, 
халық тарихы, ондағы адамдардың тарихы ұлттық құндылықтарды 
ұлықтау негізінде іске аспақ. тәуелсіз Қазақстан тарихын жазуда ақпарат 
беру әдісімен қатар танымдық мәселелер де жетекшілік етуі аса маңызды. 
танымдық ол алдымен білімді санада нығыздайды, әрі өздігімен ойлауға 
жетелейді.
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Қр бҒм ҒК мемлекет тарихы

институтының жетекші 
ғылыми қызметкері,

тарих ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДАМУЫ
(1991-2018 жж.)

еліміз болашақта әлемдік қауымдастықтағы өркениетті елдердің 
қатарынан қалмай нық және мығым тұруы үшін халқымыздың саны 
өсуі керек Қазіргі жаһандық үдерістер жүріп жатқан өркениетті әлемдік 
қауымдастықта еліміз өз орнын иеленіп, өзге елдермен терезесін 
теңестіре бастады. еліміз тәуелсіздік алған уақыттан бергі ғасырға 
татырлық үлкен табыстарға қол жеткізіп, іргелі елдердің көшіне ілесе 
алды. Біздің мемлекетіміздің әлі де нығайтуына қатысты бар аса маңызды 
мәселелердің бірі – ол демографиялық ахуал жағдайы. осыған орай елбасы                                              
Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
бірқатар өзекті мәселелерге тоқталып өтті.  

Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев әлем хал-
қының демографиялық ахуалына қатысты мынадай мысалдар келтірді: 
«Жаһандық демографиялық теңгерімсіздік күн өткен сайын күшейе түсуде. 
Жалпы әлемдік тренд – адамзаттың қартаюы. енді 40 жылдан кейін алпыс 
жастан асқан адамдардың саны 15-ке толмағандардан асып түседі. туудың 
азаюы және адамзаттың қартаюы көптеген елдерде еңбек нарығындағы 
проблемаларға, атап айтқанда, еңбек ресурстарының жауапкершілігіне 
сөзсіз әкеледі. 

Шиеленісе түскен демографиялық теңгерімсіздік жаңа көші-қон 
толқындарын туғызып, күллі әлемде әлеуметтік шиеленісті күшейте түсті. 
Біз жас ұлтпыз. еліміздегі орташа жас – 35. Бұл біздің адамдық әлеуетімізді 
сақтауға, әлемде өзіміздің дұрыс орнығуымызға зор мүмкіндік береді. 
Бүгінгі күні алға жылжуға бізде жақсы негіз бар» [1]. яғни, елдігімізді сақ-
тауымыз үшін қазақ халқының саны өсуі керек. оған мемлекет тарапынан 
жағдайлар жасалуы қажет. мемлекетіміздің тәуелсіздігі баянда болуы үшін 
демографиялық саясаттың механизмдерін жетілдіруіміз керек.  

совет одағының ыдырауы мен жаңа құрылған тәуелсіз мемлекеттер-
дің нарықтық қатынасқа ауысқан өтпелі кезеңі күрделі демографиялық 
толқындарын туғызды. Бұл жағдайды егемен еліміз – Қазақстан республика-
сы да бастан кешіруге мәжбүр болды. Өтпелі кезеңдегі демографиялық 
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процестердің негізгі ерекшелігі – халықтардың жалпы саны азаюы, өлім-
жітімнің көбеюі, бала туудың кемуі, осының салдарынан табиғи өсімнің 
құлдырауы. мұндай белең алған теріс бағыттарға қоса, республикадан алыс 
және жақын жерлерге бағыт алған көші-қон толқындарының кең өрістеуі 
де халық санын күрт төмендетіп жіберді. 

егемендіктің алғашқы жылдары кезінде үдеріс алған демографиялық 
дағдарыстың ең ауыр салдары – Қазақстан халқы 1989-1999 жылдар 
аралығында 1,5 млн-нан астам адамға, яғни 8,2%-ға азайды. халық саны 
азаюы 2002 жылға дейін созылып, 2003 жылдан бастап аз да болса өсе 
бастады. 2005 жылдың басында 15 млн-нан асты. Бұл жағдайдың негізгі 
себебі тек 1991-1999 жылдарда сыртқа кеткен көші-қон нәтижесінде 
республика халқы 1 млн 54 мыңнан астам адамға кеміді.  

сыртқа кеткендердің басым көпшілігі өз тарихи отандарына қайта 
оралғандар еді, олардың ішінде тек 1993-1998 жылдары 1 млн-нан астам 
шығыс славян (орыс, украин, беларусь), 400 мыңға жуық неміс болды. 

Қазақстандағы қазіргі демографиялық ахуал және шетелдердегі 
қазақтар мен оралмандар мәселелеріне қорытынды жасай келгенде, 
қазақтар қалай көбейеді деген сұрақ туындайды. ол заңды да, себебі ұлан 
ғайыр жері бар, ал халқының саны бар болғаны 15 млн ғана Қазақстан 
мемлекетінің әрбір шаршы километріне 5,5 адамнан келіп, әлемдегі халық 
аз қоныстанған елдер қатарына жататыны үлкен ой және қатерлі күдік 
туғызады. Ұлттық қауіпсіздігімізді сақтап қалу және экономикамызды жаңа 
еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету үшін елбасымыз 2015 жылға дейін 
республика халқы санын 20 млн-ға жеткізу қажеттігін баса айтып келеді.  

міне, сондықтан халықтың санын көбейтіп, құрамын нығайтатын, 
тарихи-демографиялық сала айқындаған екі жолды, табиғи өсім мен 
сырттан келетін көші-қонды оң пайдалану керек. табиғи өсімді күшейту 
үшін жастарға, әсіресе жаңа отбасыларға, көп балалы аналарға, олардың 
жас ұрпақтарына Үкімет тарапынан жан-жақты, нақтылы, тұрақты және 
жүйелі түрде қамқорлық, тікелей жәрдем ұйымдастырылуы қажет. Бұл 
жөнінде совет заманындағы бай тәжірибені қайта жандандырып, кеңейтіп, 
байта түсу, ол үшін мемлекеттік қор құраған да жөн. ал сырттан келетін оң 
көші-қонға келсек, шетелдердегі қазақтарды елге қайтару үшін мұнан да 
күрделі шаралар іске асса жөн болар еді. мүмкіндігінше квотаны шектемей, 
егер оны алып тастауға болмаса, қазақтар тұратын шет мемлекеттермен 
дипломатиялық жолмен көші-қон үдерістерін жеңілдетіп, тездету, ал көшіп 
келгендер үшін барлық жағдайды жасау да керек [2]. 

Әлемге шашырап кеткен қазақтардың басын қосып, алқалы жиналыс 
өткізген Бірінші дүниежүзі қазақтарының құрылтайы 1992 жылғы 28 
қыркүйек пен 3 қазан аралығында алматы қаласында өтті. Құрылтайдың 
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басты мақсаты – бүкіл әлемдегі қазақ қауымының болашағы жөнінде ойлау, 
ұлтымыздың тарихындағы осынау ерекше белестің тұсында ендігі тағдыр-
талайымыздың қалай өрілетінін талқылау. Құрылтай барысында әлем 
қазақтарының ұйытқысы болатын қауымдастық құрылды. ең бастысы – 
тұңғыш Құрылтай алыстағы ағайынның елге оралатын ұлы көшіне қозғау 
салып берді.  

2002 жылы қазанның 23-інде түркістан қаласында дүниежүзі 
қазақтарының ІІ құрылтайы өткізілді. Қалай көшіп келу, білім алу, еңбек 
ету мәселелері қаралды. Қазақстанға 2 млн қазақ көшіп келуге дайын 
отырған. дүнижүзі қазақтарының ІІІ Құрылтайы 2005 жылы 28-30 
қыркүйек аралығында астана қаласында өткізілді. Бұл құрылтайда елбасы 
Н.Ә. Назарбаев 1991 жылы бастап 2005 жылы шілде айына дейін елімізге 
барлығы 110 мың 591 оралман отбасы қоныс аударғандығын айта келіп, 
еліміздегі қазақтардың саны алты жүз мыңға жуық адамға көбейгендігін 
атап өтті. елбасы тағы бір тоқталған мәселе: әлемдегі әрбір үшінші 
қазақ шет елдерде тұрады. сондықтан, олардың бәрін бір мезгілде туған 
отанына көшіруге мүмкіндік жоқ екенін ашық айтып, шет елдерден жайлы 
қоныс, сыйлы кәсіп пен қадір-құрмет көріп отырған қандастарымызғға 
екі ел арасын жалғастыратын алтын көпір ретінде жылы орындарымызды 
суытпаймыз деген ағайынның да пайдасы мол деген ойын айтты. ал 
олардың балаларының атамкенге келіп, білім алып, туған Қазақстанды 
бірге түлетуіне барлық жағдай жасалғандығын атап өтті. Бұл Құрылтай 
іскерлік бағытта өтті.  

Шетелдегі   қазақтардың жалпы саны 5,5 млн адам болса, олардың 
негізгі бөлігі Қытай, моңғолия, түркия, иран сол сияқты ресей мен 
Өзбекстанда және басқа елде де тұрады. 1991-1995 жылдар ішінде 
республикаға 137919 адам келсе, оның жартысынан көбі 69819 адам немесе 
5-6% жақын шетелдерден негізінен алғанда ресей, украина, тәжікстан, 
Балтық елдері мен кавказдан көшіп келді. моңғолиядан 61040, ираннан 
4372, түркиядан 2007, Қытайдан 443, ауғанстаннан 18 адам оралды.  

2000 жылдардың басында жақын шетелден келушілер легі көбірек 
болды. Әсіресе көрші елдердегі экологиялық апатты аудандардан өз 
бетімен келгендер көп болған. келгендер ауа-райы қолайлы, бірақ жұмыс 
орындары аз оңтүстік аймақтарға орналасуда. Өзбекстанға квотаның көп 
бөлінуіне қарамастан, квотадан тыс келушілер легі өсуде. квотадан тыс 
келген оралмандарға да алғашқы кезде көрсетілетін бір реттік әлеуметтік 
көмек көрсетілуі қажеттілігі, олардың қазақстандық ортаға бейімделулерін 
жеңілдетер еді. сондай-ақ, қазақтар жиі орналасқан сырт жерлерге 
барып, көші-қон жұмыстарын алдын ала дайындайтын, ұймдастыратын 
шағын мемлекеттік ұйымдар ашылса. Бүгінде шетелден келген этностық 
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қазақтардың ең көп қиындық көрсеткен мәселесі – тұрақты тіркеу. тұрақты 
тіркеуі жоқ адам оралман куәлігін ала алмайды, яғни жұмысқа да орналаса 
алмайды. Бұл алыстағы отандастарымыздың атажұртқа келуіне үлкен 
кедергі болып отыр. осындай олқылықтардың шешім табуы шетелдегі 
отандастарымыздың атажұртқа көптеп келуіне бұрынғыдан да кең жол 
ашар еді [3].  

Президент Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының хІх 
сессиясында сөйлеген сөзінде «этносаралық келісімді нығайту ұдайы 
күш-жігер жұмсауды қажет етеді» деп, ұлтаралық қатынастардың өзінен 
өзі реттелмейтіндігіне, олардың астарында сан алуан әлеуметтік, саяси, 
психологиялық қайшылықтар барлығына назар аударады. 

Жаһандану заманында ұлттар мен ұлыстар, бір жағынан, топтасып, 
өзара байланысып, біртұтастыққа икемделсе, екінші жағынан, бұл 
үрдістердің ұлттар арасында күрделі қайшылықтар тудырып, ұлттық 
мемлекеттер мен олардың мәдениетінің тағдыры алаңдатып отыр. 
тәуелсіздік алып, ұлтына төнген қауіпсіздікті сезінген қазақ ұлтының 
біраз өкілдері бүгін ана тіліне, мәдениетіне, дәстүріне бет бұрды. Бүгінгі 
ұрпақ ұлттық құндылықтар арқылы кешегі ұрпақпен де, ереңгі ұрпақпен 
де байланысуға мүмкіндік алады.  

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы ұлттық патриотизм өскен 
сайын басқаларды шеттету заңдылыққа айналады деген болжамдар 
ақталмады. Қазақ ұлты жалаң этнопопулизмге бой алдырмады. еліміздегі 
этностар да күрделі мәселелерді ой елегінен өткізіп, жаңа этно-ахуалға 
бейімделуде.  

Жаһандану қазақ ұлтының болмысына әртүрлі деңгейде ықпал етуде. 
Этностарға ішкі ұлтаралық ахуалдың да, тарихи отандарының да ықпалы 
бар екені анық. Біртұтас қазақстандық қоғамдағы күнде өзгеріп тұратын 
күрделі ұлтаралық мәселелерді біржола шешу мүмкін емес, оны реттеу – 
қоғамның, мемлекеттің, әр азаматтың күнделікті парызы [4].  

тәуелсіздік жылдарында 1 миллион қандасымыз қайта оралды. оның 
өзі – үлкен жақсылық. себебі, қазіргі жаһандық жағдайда ұлтының ұлт 
болып сақталуы үшін көп мәселені ескру қажет. соның ішінде халық саны 
өсуі керек. ал, халық негізі екі түрлі жолмен көбейеді. Біріншіден, жергілікті 
жұрттың табиғи өсіміне жағдай жасап, мемлекет тарапынан қамқорлықты 
әлде болса жақсартып, күшейте түсу қажет. екіншіден, шет мемлекеттерде 
шашырап жүрген қазақтардың елімізге келуіне, тұрақтанып тұрып кетулері 
үшін көрсетілетін көмектерді нақтылау және қадағалау қажет. сондай-ақ, 
оларды ортаға бейімдеу, жұмыспен қамтамасыз ету мәселелері мемлекеттік 
деңгейде жете бақылануы тиіс. республика халқы 2018 жылы 18 млн. адам 
болды.
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  Қазақстан республикасының конституциясында көрсетілгендей 
еліміздің басты байлығы – халық екені баршаға мәлім. сондықтан, еліміз 
болашақта әлемдік қауымдастықтағы өркениетті елдердің қатарынан 
қалмай нық және мығым тұруы үшін халқымыздың саны өсуі керек. яғни, 
қазақ халқы алдағы уақытта іргелі елге айналып, тәуелсіздігін баянды етуге 
сәтті қадамдарды қазірден айқындай түсуі қажет.  
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ВКГУ им. С. Аманжолова 

ОБщЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ КАЗАХОВ ДО ОКТЯБРЬСКОГО 
ПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДА В НОВОМ ВИДЕНИИ ХХІ ВЕКА- 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

в период господства карахытаев в общественном строе народов 
средней азии и казахстана не произошло кардинальных изменений. 
исследователь истории монголов б.Я. Владимирцов (8(20) июля 1884 - 
17 августа 1931) создал концепцию монгольского кочевого феодализма, 
основанного на собственности как на пастбищах, так и на скот. он, в работе 
«общественный строй монголов», опубликованной в 1934 году, после его 
смерти, рассматривал общество времени Чингиз-хана как феодальное. 
Наиболее ярким выражением кочевого феодализма у монголов в XIII 
веке, по мнению Б.я.владимирцова, явились «вассально-сеньориальные 
отношения»[3,82]. владимирцов пишет: «в древне-монгольском обществе, 
в период империи, у кочевников владение землей выражалось в том, 
что ноян, т.е. феодальный сеньор, царевич или «тысячник» руководил 
кочеванием зависящих от него людей (улус), направлял их по своему 
усмотрению, распределяя лучшие пастбища, угодья и указывая стоянки в 
определенных местах. Феодальный сеньор был действительно господином 
– «еженом», распорядителем пастбищных территорий»[4,67]. кроме 
зависимого простого народа – «черни», у монголов имелись рабы и вольно-
отпущенные из числа рабов.

С.Д. Асфендияров (1889-1938) отметил заслугу академика Б.я. вла-
димирцова и подчеркнул, что он первый начал исследовать вопросы 
среднеазиатского феодализма и солидаризуясь с его теорией о «кочевом 
феодализме» у монголов стал изучать общественный строй казахов до 
советского периода на основе привлечения источников. У казахов, - пишет 
с.д. асфендияров, - феодальная иерархия [5], во главе которой стояли ханы 
и султаны, ведшие свое происхождение от Чингиз-хана. далее имеются 
вассалы ханов в лице: батыров, биев, мергенов. сохраняются даже те же 
названия. Нояны, тайшы у казахов употребляется в смысле «большой, 
знатный человек». то же явление отмечается и у узбеков, киргизов, ногайцев 
и др. При завоевании среднеазиатского оазиса наблюдается постепенное 
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исчезновение родовых пережитков, однако старые монгольские названия 
сохранились значительно видоизмененные. так, монгольское «тумен», 
«темник» в Бухаре и хиве стали впоследствии применяться как название 
административной единицы – уезда (ср. германскими сотнями и графства-
ми); «тысячник» превратился в «мин-баши» - низшая административная 
должность. монгольское слово «хошун» - войско, превратившееся 
впоследствии у монголов в название небольшого удела, у узбеков, казахов 
и др. среднеазиатских народов сохранило старый смысл[4,69].

у кочевых народов Центральной и средней азии, - утверждал                                              
с.д. асфендияров, - классовая структура является феодальной. Феодалы 
– владельцы крупных стад также присваивали львиную долю богатства, 
захваченного на войне, и регулярно взимали дань с покоренных народов. 
Феодалы являются одновременно и организаторами торговли. 

«родовой строй» основной массы народов Центральной и средней 
азии при ближайшем рассмотрении «оказывается носящим черты, 
присущие феодальным отношениям»[4,65].

с.д. асфендияров выделил роль тюрко-монгольских народов в 
процессе развития среднеазиатского феодализма и провел аналогию между 
ролью, которую играло германское завоевание античного мира в создании 
западно-европейского феодализма и ролью тюрко-монгольского завоевания 
средней азии в генезисе феодализма.

казахское общество XVI – начало XX вв. было многосословным. к 
высшему сословию принадлежали ханы и султаны, причислявшие себя к 
потомкам Чингизхана и представлявшие «белую кость». ханы и султаны в 
своей орде управляли народом и распоряжались землей. в земледельческих 
районах хан собирал ушур – 1/10 часть урожая с казахов-земледельцев. в 
скотоводческих регионах собирался в пользу хана и султанов зякет. При 
разбирательстве дел хан получал судебную пошлину, так называемый 
«канлык», составляющую обычно 1/10 часть иска. Царское правительство, 
отменив своим указом в 1822 году ханскую власть в среднем жузе, в 1824 го-
ду в младшей орде, ограничил полномочия султанов. в «уставе сибирских 
киргизов» говорится: «§ 275. султаны над подведомственными им казахами 
не имеют права ни владетеля, ни помещика, но суть только волостные 
правители, от высшего начальства с согласия народа поставленные»[6,422]. 
Царское правительство признало привилегированное положение султанов. 
в уставе 1822 г. говорится: султаны составляют высшее и почетнейшее 
между казахами сословие и освобождаются от телесных наказаний[6,423], 
Ходжи (қожа), потомки мухаммеда, отправитель всех духовных 
потребностей народа, также не подвергались телесному наказанию. На 
мусульманском востоке, - утверждал Ч.Ч. Валиханов, - потомки пророка 



328

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

пользуются особенным уважением и «под именем сеидов, шейхов, ходжей, 
эмиров составляют особый привилегированный класс дворянства»[7,10]. 
с.д. асфендияров писал, что кожа, конкурируя с «баксы» - знахарем, 
шаманом, занимается также исцелением больных. «ходжи становится 
крупной феодальной группой, которая в союзе с светскими феодалами 
и аксакалами эксплуатируют массы»[4,113]. ханы, султаны, ходжи 
представляли сословие благородных – «торе». Но казахские ходжи не 
занимали высокую светскую власть как в восточном тюркестане или в 
кокандском ханстве.

Народные массы, кроме торе, назывались «бухара» или караша – 
«черный народ». бии – рудоуправители, аульные управители – старшины 
(аксакалы), а также тарханы, мурзы, батыры до реформы 1868 г. владели 
пастбищными и земледельческими угодьями. устав 1822 года разрешал 
казахам иметь недвижимую собственность (§ 279). а.к. гейнс отметил, что 
ханша айганым по смерти валия получила от императора Николая (прим. 
правильно: александра I) в потомственное владение обширную землю в 100 
кв. верст[9,256]. По данным исследователя, казахи «владеют зимовками: 
1) как высочайшими подарками, 2) по документам и по наследству. в 
последнем случае порядок владения аульной зимовкой полуобщинный, 
полупатриархальный. Зимовка называется по имени родоначальника, 
точно так же, как аулы близких родичей, кочующих вместе. в случае 
требований, родоначальник производит выделение земли для родичей, 
которые требуют раздела. иногда после того между родоначальником и 
выделившимся возникают споры и часто первый, пользуясь своею силою 
и влиянием, отнимает зимовку у последних. тогда возникает тяжба, 
решаемая судом биев»[9,259-260]. в процессе феодализации казахского 
общества часть родовых старшин-биев выступала уже как представители 
«более передовой – феодальной экономики»[8,178]. П.с. Паллас (1741-
1811), руководитель экспедиции академии наук 1768-1774 гг. обратил 
внимание на сословие казахов: ханы, султаны, а также есть и другие чины, 
а именно дворяне, бии именуемые; почетные люди старинного поколения, 
ходжа и мурзы называемые. а.и. левшин (1797-1879) считал, что в 20-
30-х годах XIX в. кровно-родственные, т.е. патриархальные отношения не 
соблюдались в казахском обществе «и почти все связи основаны на личных 
выгодах каждого»[6,330].  казахи, - пишет а.и. левшин, - живущие вдали 
от российских границ, не признавая ни владычества россии, ни властей ею 
поставляемых, управляются самопроизвольно избранными старейшинами 
(аксакалами), биями, батырами и султанами. Эти правители, равно как 
начальники российским правительством утвержденные, не целыми, без 
исключения родами, отделениями повелевают, но толпами или партиями, 
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часто составляющимися из казахов «разных родов, разных поколений, 
иногда даже разных орд»[6,364].

а.и. левшин дал определение понятию батыр. людей, проявивших 
удальство, народ считает храбрыми и дает название батырей или богатырей 
и прославляют их во всех ордах. многие из них, давно уже оставившие 
свет, еще живут в памяти потомков, а имена их воспеваются как имена 
людей, составляющих украшение и славу народа. он писал: тамерланов 
багадыр (баһадур), казахский батыр, монгольский батур, означает одно и то 
же понятие, напоминают нам русских богатырей. все эти слова имеют одни 
корни. Бох, или бог значит по-турецки: мощный, сильный, господин[6,328], 
то есть, по определению а.и. левшина: батыр значит мощный, сильный, 
господин.

лица, преимущественно батыры, проявившие усердие по службе и 
преданность правителю, получали тарханство, которое приравнивалось 
к дворянству. тарханство присваивало и российское государство. тархан 
находился в привилегированном положении, был близок ко двору ханов и 
султанов, получал землю там, где ему нравится, за исключением ханских и 
царских владений. Тархан – привилегированное сословие, приравнивался к 
дворянству и звание тархана передавалось по наследству. 

Прислужников ханских и султанских казахи называли тюленгутами 
(төленгiт). Это была социальная группа, состоящая из казахов разных 
родов, а также представителей других народов, которые находились на 
службе у казахской аристократической элиты. а.и. левшин называет их 
теленгутами, и они «принадлежат вообще к простому народу и пользуются 
одинаковыми с ними правами. г.клапрот, говоря о теленгутах, живших  
около озера телецкого, полагает их монголами, забывшими свой язык и 
принявшими турецкий»[6,292].

«институт толенгутов, - утверждал с.д. асфендияров, - является 
без сомнения феодальным институтом, совершенно аналогичным 
европейскому и русскому»[4,122]. каждый казахский хан и большинство 
султанов имели  лично от них зависимых людей – толенгутов. 
толенгуты имели свои хозяйства, но находились в полной зависимости 
и эксплуатировались ханами, султанами и кочевали вместе с ними. Часть 
толенгутов несла военную службу у ханов. толенгутская верхушка 
занимала привилегированное положение. толенгуты были ближайшими 
советниками хана (ср. мажордомов европейских феодалов). многие 
толенгуты принадлежали и к другим народам (калмыкам и др.), но в 
большинстве совершенно ассимилировались с казахскими и отличались от 
прочих казахов тем, что были в полной зависимости от ханов и султанов, 
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были их «людьми» (казахская поговорка гласит: «толенгут тореңді күт», 
т.е. «толенгут обслуживай своего торе (султана)»).

Число толенгутов было довольно значительно: аблай хан имел 
5000 хозяйств толенгутов, кенесары – 1000 хозяйств и т.д. составлялись 
толенгуты и из казахов, прибегавших к покровительству того или иного 
султана и становившихся их зависимыми людьми. так, например, султан 
тезек имел 100 хозяйств толенгутов из рода джалаир (дело пристава 
Большой орды, каз. Центроархив)[4,122].

свобода толенгтутов стала ограничиваться. м.П. вяткин (1895-1967) 
утверждал: «Но в 30-х годах XIX в. положение толенгута приближалось 
к положению крепостного. Притязания султанов находили решительный 
отпор со стороны толенгутов, которые считали себя свободными 
людьми»[10,10].

бай (богач) – скотовладелец или торговец-купец. казахское купечество 
отражено в сенатском указе от 13 июня 1744 года за № 8992а. казахи 
причислены в купечество как сословие 21 января 1835 г. высочайше 
утвержденным положением сибирского комитета (№ 7782).

в результате усиления социального расслоения общества увеличилось 
число бедноты. Часть шаруа, оставив скотоводческое хозяйство, перешла 
к оседлому образу жизни, занимаясь, при возможности, земледелием, или 
были в работниках. их называли жатаки (т.е. лежащие). они пополняли 
ряды егинши – земледельцев. По данным а.и. левшина, множество 
бедных, или так называемых байгушей переходят внутри границ россии, но 
большая часть их, не взирая на спокойствие, которым теперь пользуются, и 
на богатства, которые приобрели в россии, желают возвратиться на родину. 
Байгуши, живущие у русских в работниках, нажив что-нибудь порядочное, 
«спешат к своим соотечественникам в орды; из 7 или 8000 кибиток, 
водворившихся в астраханской губернии, почти третья доля в 1820 году 
возвратилась в прежние кочевья. мы не могли без особенного удовольствия 
смотреть на сих последних, когда они, перешед через урал и ступив на 
отечественный берег свой, прыгали от радости и целовали землю»[6,330].

в социальной структуре казахского общества в низшем положении 
находились рабы (кулы) – невольники. они известны в обществе казахов 
с древнейших времен. рабство сохранилось как уклад до середины XIX 
века. в исторической науке отсутствуют исследования монографического 
характера, посвященные непосредственно изучению данной проблемы. 
сведения о кулах не стали объектом самостоятельного изучения. источником 
пополнения рабов были военнопленные. рабы «почитаются товаром или 
вещьми и не принадлежат, - как утверждает а.и. левшин (1797-1879), - к к 
киргизским поколениям, но состоят из пленных русских, персиян, калмыков 
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и проч.»[6,292]. кулы пасли скот и выполняли другие хозяйственные работы 
своего хозяина. их продавали, покупали и выменивали на скот и беркутов. 
а.и. левшин приводит следующие сведения о положении кулов: «Над 
рабами владельцы имеют неограниченное право жизни и смерти. Жалоба 
раба на господина нигде не приемлется. За убитую охотничью собаку 
или беркута хозяин может требовать невольника или невольницу»[6,369].  
во время больших праздников «у знаменитых богачей первого приза 
иногда назначается до 100 лошадей, или несколько невольников»[6,343].  
а.и. левшин привел текст указа «о сибирских киргизах 1822 года», где 
говорится: «§ 277. Невольники, ныне находящиеся у киргизов, остаются 
при их владетелях с правом продажи, передачи и наследственного 
владения, но строго запрещается вновь приобретение в неволю природных 
киргизов»[6,422].  Последние абзацы этого параграфа отменяют покупку 
казахских детей российским подданным[11,№23040].

обычно казахские рабы по прошествии некоторого времени, а их 
потомство обязательно, получали кибитку и несколько голов скота. рабу 
разрешали жениться и обзавестись хозяйством. такой «наделенный 
средствами производства зависимый человек по своему классовому 
положению становился уже не рабом, а феодально зависимым кочевником-
скотоводом. таким образом, с одной стороны, свободные общинники-
казахи, а с другой стороны, прежние рабы превращались в феодально-
зависимых людей»[8,129-130]. россия принимала беглых рабов, если они 
принимали христианскую веру. 

у казахов, - отмечал с.д.  асфендияров, - существовало патри-
архальное рабство, торговля рабами и частичное использование рабов 
в хозяйстве. существовали среди казахов рабы, которые обзаводились 
своим хозяйством, полностью ассимилировались с казахами, женились на 
казашках, уравнивались в правах с остальными казахскими массами. Были 
целые аулы, которые считались потомками бывших (кулов)[4,120-121].

в конце XIX века произошли существенные изменения в сословном 
составе казахов. Численность казахского населения, по нашим подсчетам, 
на основе материалов Первой всеобщей переписи российской империи, 
составляла 4091746 человек. Подавляющее большинство казахов (99,74 
%), проживавших на своей исторической родине, отнесено к сословию 
«инородцев». в составе крестьянского сословия было 0,17 % (6988 человек) 
казахов, а в составе мещан 0,06 % (2355 человек) казахов, проживавших в 
четырнадцати административных делениях. в составе потомственных (997) 
и личных (180) дворян было 0,03 % (1177 человек) от общей численности 
казахов, проживавших в 14-ти областях и губерниях. в составе войсковых 
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казаков было 693 казаха. к сословию «потомственных  и личных почетных 
граждан» принадлежали 217 казахов[12,76] и т.д. 

в исторической науке до середины 30-х годов XX в. существовало 
разное мнение в установлении уровня общественного строя казахов до 
октябрьского переворота. в 1934-1935 гг. в коммунистическом университе-
те трудящихся востока состоялась дискуссия о казахском феодализме. ее 
итоги нашли отражение в печати[13]. Большинство участников дискуссии 
характеризовали общественный строй казахов до октября как обществом 
патриархально-феодальным. Это определение стало господствующим в 
истории казахстана до сегодняшнего дня; несмотря на то, что опубликованы 
солидные научные труды, рассматривающие общественный строй 
казахов как феодальный, на базе которой происходил процесс сложения 
капиталистического уклада в экономике дореволюционного казахстана.

Т. рыскулов (1894-1938) в 1926 году считал, что к моменту перехода 
в русское подданство (1730 г.) у казахского народа «господствовал чисто 
патриархально-родовой строй…  Наряду с родовым строем у казахского 
народа тогда существовали уже незначительные зачатки и феодальных 
отношений»[14,155]. к 1900 г., - пишет т. рыскулов, - в связи с усилением 
колонизации и внедрением торгового капитала натуральные хозяйства 
вытесняются товарно-денежными; возникают новые формы смешанных 
скотоводческо-земледельческих и чисто земледельческих хозяйств. «к 
этому времени не только идет полным ходом разложение родового строя, 
но и окончательно ликвидируются первоначальные зачатки феодальных 
моментов в казахской жизни»[14,156]. автор, на наш взгляд, противоречит 
самому себе, утверждая о превращении родовых общинных владений в 
собственность: «…еще в XIX веке в связи с оседанием казахских родов 
на определенной территории начало практиковаться превращение родовых 
общинных владений в собственность: более сильные казахские роды тогда 
завладевали лучшей территорией. и этот процесс в предреволюционный 
момент уже стал происходить… внутри каждого рода»[14,157]. т. рыскулов 
в 1926 г. 10 июня в газете «советская степь» признал, что патриархально-
феодальные, классовые отношения играют первенствующую роль в 
дореволюционном казахстане, а не родовые факторы. однако, - утверждал 
автор, - родовые факторы прослеживаются во всех явлениях аульной жизни, 
включая быт. Пережитки родовых отношений есть, но в роли орудия в 
руках казахских эксплуататорских элементов, которые используют родовые 
обычаи и пережитки для прикрытия своей эксплуатации.

казахское байство, - считал т. рыскулов, - «является как раз 
представителем казахской зарождающейся буржуазии (если позволительно 
так выражаться), претендующей на формирование казахской 
нации»[15,126].
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А.П. Чулошников в 20-е годы XX в. характеризовал общественный 
строй казахов, как строй чуть ли не патриархально-родовой. Продолжая 
исследование, он впоследствии отказался от своих ошибочных взглядов и 
в 1936 году признал классовый, феодальный характер производственных 
отношений в казахском обществе. 

С.Е. Толыбеков (1907-1995) в своих исследованиях[16], отвергая кон-
цепцию академика Б.я. владимирцова и его последователей о господстве 
феодального способа производства у средневековых кочевых народов, 
считал, что в казахском обществе с XVII до начала XX века господствовали 
патриархально-феодальные отношения и делил эти отношения на два 
периода: «Первый период,  освещаемый в работе, охватывает время с XVII 
и до середины XIX в. и характеризуется господством более отсталой формы 
патриархально-феодальных отношений в кочевом обществе казахов,  а 
второй – со второй половины XIX и до начала XX в. – дальнейшим раз-
витием патриархально-феодальных отношений в сторону феодализации 
с элементами капиталистических производственных отношений»[17,32].  
вместе с тем автор, ссылаясь на данные переписи 1920 г. по казсср (без 
сырдарьинской и семиреченской областей) показал преобладание хозяйств 
земледельческого района (53 %) над скотоводческим кочевым районом (25 
%), считая кочевое хозяйство в начале XX века – пережитком кочевого 
образа жизни казахов XV – XVIII веков.

А.Е. Еренов считает казахское общество феодальным: «в казахстане 
одновременно с возникновением казахской феодальной государственности 
возникло и феодальное право, выступавшее как обычное право»[18,68]. 
казахское феодальное общество, - пишет а.е. еренов, - состояло из улусов, 
возглавляемых султанами. а.е. еренов утверждает о бесспорности частной 
земельной собственности у кочевников-скотоводов. «Эта собственность 
представляет собой в основном иерархическую форму землевладения, 
появляющуюся в противовес общинной форме собственности, 
господствовавшей при родовом строе»[18,151].

Правителю хуннов модэ (246-174 гг. до н.э.), создавшего сильное 
государство, покорившего «весь туркестан от хами до каспийского 
моря»[19,58], вождь дун-ху отправил посланца сказать ему, что лежащая 
за цепью обоюдных пограничных караулов полоса брошенной земли, 
принадлежащая хуннам, не удобна для них, а он желает иметь ее. модэ 
спросил совета у своих чинов, и они сказали: это неудобная земля; можно 
отдать и не отдавать. модэ в чрезвычайном гневе сказал: «Земля есть 
основание государства, как можно отдавать ее?»[19,48].  всем советовавшим 
отдать землю модэ отрубил головы. его меткое слово о земле на многие 
века стало девизом многих кочевых народов.
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колониальное положение казахстана не позволило казахам владеть 
собственной землей. Царизм со второй половины XIX века на основе 
временного положения об управлении степными областями 1868 г. проводил 
аграрную политику, отвечающую интересам не только помещиков, но 
и буржуазии, решительно наступая на жизненные интересы простого 
народа – крестьян. Положение 1868 г. расширило источники обогащения 
государства за счет земли. Земля казахстана объявлена государственной 
собственностью. Право русских крестьян-общинников на отведенную им 
землю было номинальным. в случае «отказа общины в предоставлении 
заявленного участка в аренду промышленникам эти наделы крестьян 
переходили в пользование промышленников на правах свободной казенной 
земли»[20,32].  Положение об управлении акмолинской, семипалатинской, 
семиреченской, уральской и тургайской областями от 25 марта 1891 г. 
подтвердило положение 1868 г. о земле. статья 119 степного положения 
1891 г. гласит: «Земли, занимаемые кочевьями, и все принадлежности 
с их земель, а в том числе и леса признаются государственной 
собственностью». 120 статья положения: земли, занимаемые кочевьями, 
оставляются в бессрочном общественном пользовании кочевников на 
основании обычаев и правил сего положения. Земли, могущие оказаться 
излишними для кочевников, поступают в ведение министерства 
государственных имуществ. в разъяснение 126 ст. степного положения 
государственный совет информирует, что имеющиеся в степи земельные 
излишки могут поступать в распоряжение государства не прежде, чем 
будут удовлетворены земельные нужды всего местного населения. 
однако этот пункт, предназначенный на землеустройство безземельных 
казахов, не выполнялся ни временными партиями по образованию 
переселенческих участков в степных областях, ни государством.  депутат 
1-й государственной думы т. седельников (1876, по другим данным 1871-
26 мая 1930), поработавший непосредственно в течение семи лет в областях 
уральской, тургайской, акмолинской и семипалатинской межевым тех-
ником, был непосредственно знаком с деятельностью временных партий 
по образованию переселенческих участков в степи и работами экспедиции 
по исследованию степных областей, образованный известным статистиком 
Ф.а. Щербиною. он также два года (1904 и 1905) проработал в качестве 
статистика и произвел самостоятельный опрос представителей более 30 
кочующих волостей уральской, Закаспийской и частью тургайской области 
и 7 оседлых волостях уральского и темирского уездов. т. седельников 
осенью 1905 года, на основе статистических исследований, в оренбурге 
прочитал публичный доклад: «Борьба за землю в киргизской степи и 
колонизационная политика правительства». докладчик отметил нарушение 
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прав казахского населения в землепользовании даже на основе степного 
положения. в настоящее время, подчеркнул т. седельников, когда еще 
совсем даже и не начато ни межевание степи, ни поземельное устройство 
казахов, «всякие работы по использованию якобы «излишних киргизских 
земель» лишены совершенно какого бы то ни было юридического основания 
и потому являются сплошным беззаконием». и на каком основании вообще 
отбираются казахские «излишние земли», раз «не соблюдены необходимые 
для того предварительные условия: межевание степи и поземельное 
устройство всех туземцев»[21,61-62,64].

Т. Седельников, хорошо знавший жизнь казахов, обнаружил в 
казахском обществе не патриархальные, не родовые отношения, а вполне 
феодальные, а в северных оседлых регионах – буржуазные. в кочевых 
районах, - заметил т. седельников, - богатый и бедный кочевник не могут 
столкнуться в сфере землепользования и поэтому ходатайства богатых 
кочевников об улучшении судьбы их обедневших родичей путем отхода им 
на севере определенных земельных наделов для самостоятельного оседлого 
хозяйства являются вполне понятными и естественными. Эта солидарность 
проявляется у кочевников в более осязательной форме: «кочевники 
богатые отдают нередко часть своего скота в безвозмездное пользование 
менее состоятельным и даже бедным с одним условием, чтобы те брали на 
себя пастьбу и вообще уход за этим скотом»[21,93]. «Базар» и «ярмарка», 
благодаря изменившимся условиям и потребностям жизни, настолько 
глубоко въелись даже «в хозяйство чистых кочевников и настолько прочно 
связали его с капиталистическим мировым рынком, что порвать эту связь 
уже совершенно немыслимо»[21,50].

в оседлых районах казахи, принадлежащие иной раз к совершенно 
различным родам, прежде постоянно враждовавшими между собою, 
уживаются даже в пределах одной земельной общины. «солидарность по 
крови, по происхождению, уступает место солидарности по расчету»[21,36]. 
Предприимчивый казах-северянин, путем «разных чудовищно-кабальных 
ссуд и других долговых сделок, имеет полную возможность держать в 
руках своих менее обеспеченных одноаульцев, самым широким образом 
эксплуатируя их»[21,92]. в оседлой степи, чем где бы то ни было, в наиболее 
грубой, «ничем не прикрытой форме наблюдается типичное явление бур-
жуазного общественного строя: богатый имеет власть, а имеющий власть 
обогащается»[21,92-93].  в северных частях акмолинского и атбасарского 
уездов и в уездах кустанайском, актюбинском и уральском казахи ведут 
«в широких размерах земледельческое хозяйство по тому же типу, какой  
наблюдается в соседних казачьих и переселенческих поселках. они охотно 
приобретают косилки, жнейки, железные плуги и даже молотилки и 
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настолько вошли во вкус этой новой жизни, что уже с гордостью заявляют: 
чему еще могут научить нас русские в хозяйстве! теперь мы сами их можем 
учить!»[21,14].

вместо фактически существующего, - отмечал т. седельников, - 
но не выгодного бедным пользования землею «по количеству скота, по 
благосостоянию», они добиваются, чтобы земля давалась по душам, 
одинаково, как для многоскотных, так и для совсем бедных. иначе 
говоря, «малосостоятельные слои оседлого населения степи уже доросли 
до сознания личного права на землю, сродняющего их психологию с 
психологией малоземельного крестьянства»[21,93].

Г. Токжанов, автор монографий «о казахском ауле», кзыл-орда, 
1927 г.; «казахский колониальный аул», м., 1934 г., утверждал, что уже до 
присоединения казахстана к россии сложившимися и господствующими 
производственными отношениями в байском и султанском хозяйстве 
являлись феодальные отношения. Эти отношения г. тогжанов оценивал 
на уровне формации. он подчеркивал, что пережитки и остатки родового 
строя представляли лишь внешнюю оболочку общественных отношений 
и служили баям орудием угнетения и закабаления трудящихся масс. 
казахский феодализм после присоединения к россии изменил свой 
характер. Царизм ликвидировал самостоятельные казахские ханства, но это 
вовсе не означало ликвидацию феодального строя в казахской степи. во 
второй половине XIX в., с проникновением в казахстан русского торгового 
капитала, казахские феодалы приспособляются к потребностям рынка 
и перестраивают свое хозяйство. По мнению г. тогжанова,  в условиях 
казахских, феодальные отношения определялись не столько монополией 
феодала на землю, сколько монополией на скот, а также наличием у казахов 
крепостнических отношений. (г. тогжанов отождествлял толенгутов с 
крепостными крестьянами).

Социально-экономический уровень казахского общества второй 
половины XIX – начала XX века свидетельствует, что это общество, на 
наш взгляд, было вполне феодальным, но с отдельными сохранившимися 
элементами патриархального уклада в условиях колониальной системы. в 
недрах этого феодального способа производства зарождался и развивался 
капиталистический уклад, шел процесс формирования рабочих кадров 
и буржуазии. так называемое патриархальное рабство перестало 
существовать. в казахском обществе поднимались и лозунги об отмене 
пунктов степных положений 1868 и 1891 гг. о землепользовании казахов и 
о передаче земли в вечную им собственность.
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ КАК ОБщЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНСКОГО ОБщЕСТВА

общечеловеческие ценности – это ценности социального порядка, 
которые в обобщенном виде признаются большинством общества, служат 
его развитию и процветанию. в условиях информационных технологий, 
инновационной индустрии и конкурентоспособного рынка ценности добра, 
свободы, мира, справедливости активно влияют на развитие человеческого 
капитала, утверждаются в статусе общечеловеческих ценностей ххI 
века, несмотря на то, что имеют очень прочные исторические корни 
своего формирования еще со времен зарождения мировой цивилизации. 
Значимость и актуальность этих ценностей проявляется в процессе 
сохранения политической стабильности, осуществлении демократичес-
ких преобразований, модернизации полиэтнического казахстанского 
общества.  

Президент республики казахстан Н.а. Назарбаев в своем выступлении 
на рабочей сессии всемирного экономического форума в давосе «казахстан 
– как объект инвестиций» 1 февраля 1997 года подчеркнул: «с обретением 
независимости вопросы укрепления стабильности в государстве, сохране-
ния прочного гражданского мира и межнационального согласия являются, 
без сомнения, приоритетными направлениями нашего политического курса, 
который созвучен с проблемами, волнующими современный мир» [1].

современный глобальный мир характеризуется социальной и 
миграционной мобильностью, высоким уровнем технологического 
обеспечения, активно реагирует на вызовы и риски. особую значимость 
в этих условиях приобретает понятие межэтнического согласия как 
общечеловеческая ценность, проявление взаимодействия личности, 
общества, государства. 

Большое значение в укреплении межэтнического согласия имеет 
модернизация исторического сознания. она оказывает существенное 
воздействие на укрепление межэтнического взаимодействия и меж-
этнической интеграции. в программной статье главы государства «семь 
граней великой степи», вышедшей в свет 21 ноября 2018 года, подчеркнуто: 
«Приобщенность к национальной истории формирует чувство единства 
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своих истоков у всех казахстанцев» [2]. Это один из важных и актуальных 
факторов модернизации исторического сознания, конкурентоспособного 
развития казахстана в условиях глобализации. 

межэтническое согласие является общечеловеческой ценностью 
современного общества, так как оно в условиях современных вызовов и 
рисков объединяет общество, способствует предотвращению и разрешению 
конфликтов, исключает любую возможность проявления дискриминации и 
неприятия по этническому признаку, утверждает приоритетность прав и 
свобод личности согласно международным нормативно-правовым актам и 
нормам. 

Значительный интерес для более глубокого понимания и освещения 
факторов межэтнического согласия представляют статистические 
материалы по итогам последней переписи населения республики 
казахстан 2009 года.  казахстан является полиэтническим государством, 
в состав которого входят представители более 120 наций и народностей. 
Наибольшая численность населения по итогам переписи принадлежала 
лицам казахской национальности -  10 096 763 человек или 63,1% в общей 
численности населения [3, с.20]. По сравнению с предыдущей переписью 
населения 1999 года в связи с естественным приростом увеличилась 
численность кыргызов в 2,1 раза или на 12,3 тыс. человек, таджиков – на 
41,3% (10,6 тыс. человек), дунган – на 40,6% (15,0 тыс. человек), турков 
– на 23,3% (18,3 тыс. человек), узбеков  - на 23,3% (86,2 тыс. человек), 
курдов – на 16,9% (5,6 тыс. человек), азербайджанцев – на 8,9% (7,0 тыс. 
человек), уйгур – на 6,8% (14,3 тыс. человек) и корейцев – на 0,4% (0,4 тыс. 
человек) [4, с.21]. По причине выезда в россию и германию уменьшилась 
численность русских на 15,3% или на 686,9 тыс. человек, украинцев – на 
39,1% (214,0 тыс. человек), немцев – на 49,5% (175,1 тыс. человек). данные в 
разрезе владения родным языком показывают, что в качестве родного языка 
указали язык своей национальности 14965,6 тыс. человек (93,5%), язык 
другой национальности – 1044,0 тысячи человек (6,5%) [5, с.22]. указали 
родным языком язык своей национальности 98,9% казахов; 98,8% русских; 
96,3 дунган; 95,4% узбеков; 92,8% турков; 92,4% таджиков; 85,0% уйгур; 
77,8% чеченцев; 73,7% кыргызов и 73,4% азербайджанцев. лишь 51,0% 
татар; 36,0% корейцев; 17,0% немцев; 15,8% украинцев; 13,0% белорусов и 
9,3% поляков назвали родным язык своей национальности [6, с.23].

анализ представленных данных определяет необходимость учитывать 
специфику территориально-экономической составляющей регионов 
проживания, подчеркивает актуальность всестороннего социально-
культурного развития этносов. 

одним из существенных ресурсов укрепления межэтнического 
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согласия является развитие гражданского общества. как показывает 
мировая практика, большое значение имеет социальная эффективность 
взаимодействия гражданского общества и государства. Функциональность 
гражданского общества во многом определяется уровнем состоятельности 
его институтов и структур. действенность принципа равенства и 
паритетности в отношениях «гражданское общество - государство» 
способствует модернизации исторического сознания и активному 
внедрению инновационных технологий в обществе. 

казахстан активно развивается в условиях глобализации, вызовов и 
рисков XXI века. важно усвоение социумом общечеловеческих ценностей 
демократии, гражданского мира, следование принципам толерантности 
и конкурентоспособности. конкурентоспособность определяет 
успешность реализации стратегии «казахстан - 2050». следует учесть, 
что «модернизация, как и сама история, – продолжающийся процесс» [7].  
выработка и согласование действий и интересов большинства  членов 
общества создает предпосылки для созидания социального государства, 
ключевым стержнем которого является средний класс. 

гражданское общество формирует определенные социокультурные 
ценности, обеспечивающие устойчивое развитие государства. в целом, 
единая «система нравственных ценностей вооружает нас моральными 
критериями, скрепляет общество, делает возможным устойчивое 
взаимодействие его участников в любых ситуациях» [8, с.171]. Нравственные 
устои в системе демократических ценностей активно воздействует на 
модернизацию исторического сознания. 

как один из основных социальных сегментов гражданского общества 
средний   класс является проводником новых идей и технологий. его развитие 
связано с укреплением наукоемких производств, стимулированием малого 
и среднего бизнеса, расширением образовательного пространства в рамках 
подготовки высококвалифицированных специалистов востребованных 
профессий,  эффективным развитием сферы занятости и услуг. уровень 
доходов, потребительские предпочтения и качество жизнедеятельности 
оказывают существенное воздействие на формирование ценностных 
ориентаций среднего класса. складывается «новый средний класс» из числа 
менеджеров, высококвалифицированных специалистов-профессионалов, 
представителей научно-образовательной, интеллектуальной среды. 

в реалиях нашего времени средний класс – это определенная часть 
общества, которая располагает высоким уровнем образования, имеет 
широкие возможности для самосовершенствования, самопознания и ос-
воения новых областей деятельности. он является конкурентоспособным, 
вследствие чего пользуется особым спросом на рынке труда. Представители 
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этого класса занимают довольно прочное положение в социальной лестнице 
общества, менее подвержены социальным рискам и вызовам, более 
уверенно смотрят в будущее. средний класс является одним из носителей 
гражданского общества. 

модернизация исторического сознания – основа устойчивого 
развития гражданского общества и социального государства. в своей 
статье глава государства подчеркивает: «убежден, у народа, который 
помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. гордость 
за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в 
будущее – вот залог успеха нашей страны» [9]. модернизация всех сфер 
жизнедеятельности казахстанского общества предполагает развитие 
высококвалифицированного и конкурентоспособного среднего класса. 
в целом, он состоит из числа руководителей организаций, менеджеров 
и предпринимателей различного уровня, служащих государственных 
учреждений и ведомств, а также частных предприятий. 

средний класс принимает непосредственное участие в реализации 
государственных программ в аспектах внедрения новых технологий, 
располагает материально-финансовыми активами и выявляет свой 
креативный подход в рассмотрении и решении вопросов на микро- и 
макроуровне. средний класс оказывает большое влияние на выработку 
и формирование в сознании общества либерально-демократических 
ценностей. такие качества, как самодостаточность, самостоятельность, 
инициативность, активность, толерантность, патриотизм способствуют 
возникновению новых воззрений и идеалов, адекватных запросам и 
потребностям среднего класса. демократические ценности консолидируют 
различные социальные слои, укрепляют в обществе дух диалога, 
партнерства, стабильности. 

развитие модернизационного курса казахстана предполагает 
воспроизводство среднего класса. важно уделять внимание его 
количественным и качественным показателям в разрезе региональных 
полюсов. средний класс пополняется за счет выходцев из различных 
социальных слоев и профессиональных групп, что свидетельствует об 
изменении социальной структуры казахстанского общества. идет процесс 
выработки новых моделей и технологий взаимодействия среднего класса с 
институтами гражданского общества и государственного управления. 

малый и средний бизнес представляет собой практически один из 
важных и значительных ресурсов формирования и развития среднего 
класса. Поддержка предпринимательства входит в число приоритетных 
направлений государственной политики. Большое внимание уделяется 
кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды [10].  в частности, 
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одной из «стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада 
малого и среднего бизнеса в ввП страны не менее 50 %» [11].  также 
приняты и реализовываются такие государственные программы, как 
«Производительность 2020», «дорожная карта бизнеса 2020», «агробизнес 
2020», «Экспорт 2020».  

средний класс имеет широкую мотивацию на профессиональный 
и карьерный рост, успешность в делах, активный досуг, реализацию 
творческих возможностей. идентификация граждан со средним классом, 
происходящая в силу их благоприятного финансово-материального, 
интеллектуально-образовательного положения, подтверждает их 
удовлетворенность системой государственного управления, условиями 
и качеством жизни. средний класс способствует развитию экономики, 
сохранению стабильности в обществе. его представители занимаются ак-
тивной общественной и предпринимательской деятельностью, проявляют 
инициативность и деловые качества, заинтересованы в своем социально-
экономическом, нравственно-духовном развитии. в этом плане программа 
«рухани жаңғыру» нашла широкий отклик и поддержку. 

актуально сохранение национальных обычаев и традиций, 
обогащение социокультурных и нравственных ценностей общества 
на основе межэтнического взаимодействия культур, приобщения к 
общечеловеческим ценностям. общие исторические истоки способствуют 
развитию и дальнейшему углублению межэтнических отношений на 
принципах согласия, доверия, открытости и взаимного уважения между 
представителями различных этносов.  

межэтническая интеграция, сплоченность народа казахстана – клю-
чевые факторы межэтнического согласия. модернизация исторического 
сознания  призвана учитывать исторический опыт национально-
культурного развития полиэтнического общества. межэтническое согласие 
предполагает достижение согласия между всеми демократическими 
институтами, политическими партиями и общественными движениями в 
процессе модернизации казахстана.  
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«СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»: ИСТОРИЧЕСКАЯ              
ПАМЯТЬ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

Аннотация. в публикации рассмотрена статья Президента 
Н.а. Назарбаева «семь граней великой степи» в контексте ее глубинной 
роли в раскрытии безграничной связи тюркской цивилизации с духовными 
ценностями, формирующими национальное сознание и позволяющими 
глубже познать символы тюркской эпохи с позиции современных 
инновационных подходов.  

Ключевые слова: общетюркская цивилизация, духовные ценности, 
национальное сознание, историческая память.вышедшая в ноябре 2018 
года статья президента Н.а. Назарбаева «семь граней великой степи», 
остается в эпицентре внимания ученых, общественных деятелей, научно-
экспертного сообщества не только в казахстане, но и за рубежом, являясь 
неисчерпаемым потенциалом для исследований уникального феномена 
великой степи. Это еще раз свидетельствует о той безграничной связи 
тюркской цивилизации с духовными ценностями, формирующими 
национальное сознание и позволяющими глубже познать  символы 
тюркской эпохи, несущими в себе глубокие философские, объединяющие 
корни народов, огромной территории великой степи, ключевую роль в 
которой играли тюркские народы.

Населявшие территорию казахстана номады, контролируя пути 
сообщений на всем пространстве кочевого ареала, поддерживая транзит 
товаров и идей и распространяя культурные достижения и технические 
изобретения между разобщенными частями цивилизованного мира, на 
протяжении многих веков связывали между собой оседлые цивилизации, 
делая их тем самым частью единого культурного пространства, простран-
ства «взаимосвязанности и взаимодополняемости различных этнокультур». 
Этот степной пояс миросозидания «соединил китайскую, индийскую, 
персидскую, средиземноморскую, ближневосточную и славянскую 
цивилизации». 

основополагающие  тренды президентской статьи можно рас-
сматривать с разных позиций восприятия, осмысления и развития, ос-



346

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

тановимся лишь на двух важных аспектах - формирование исторической 
памяти и укрепление национального сознания.

Первое. семь граней великой степи — неисчерпаемый потенциал, 
способствующий погружению в глубину веков и цивилизаций, изучению 
культурного, исторического пространства Большой евразии, формирова-
нию своего будущего кода Нации, ядром которого служит духовный 
императив. Закономерно встраивать свою уникальную культуру, 
общетюркскую цивилизацию в глобальную действительность — задача 
современного поколения, его научного потенциала.

Второе. сакральные семь граней - подчеркивают ценностное из-
мерение современного казахстанского общества, созидательность общей 
истории, отмечают важность и закономерность сложных вех в истории 
казахстана. в свое время у.Черчиль неслучайно, отмечал, что власть 
школьного учителя истории не снилась никакому премьер-министру. в этой 
связи необходимо формировать историческое сознание для укрепления 
исторической памяти.

Третье. семь граней великой степи — это историческая память. 
тема исторической памяти потому и актуальна сегодня, что она глубока 
и многогранна, особенно когда общество формируют свою национальную 
идентичность. Не случайно эксперты называют память истории 
своеобразным пантеоном национального сознания (словарь: собрание 
достойных памяти имен, фактов истории, произведений искусства или 
литературы). доказано, что пока национальное сознание не освободится 
от комплекса и предрассудков, не возродит историческую память, оно 
не станет полезным духовным ресурсом. именно поэтому историческая 
память рассматривается как один из факторов консолидации общества. 

Четвертое.  семь граней великой степи — это проникновение 
в сложный духовный мир кочевников и его влияние на укрепление 
национального сознания, позволяющих увидеть родство идеала 
национальной культуры с идеалами культуры общечеловеческой.

Пятое. семь граней великой степи — это новое прочтение евразии. 
именно степная евразия, на протяжении столетий являлась ареной 
цивилизационного взаимодействия и добрососедства, разнообразных 
социокультурных традиций, стремившихся закрепить и распространить 
свое присутствие  в континентальном и даже мировом масштабе (атилла 
— Норвегия, рим и др.). 

образно, выражаясь словами льва гумилева, великая степь - это не 
только объект научных исследований, это люди и природа, исторически 
сделавшие межкультурным и интеграционным пространство евразии с 
ключевой объединяющей ролью казахов.
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в целом спустя 2,5 тысячи лет, новый миротворческий импульс, 
исходящий из казахстана, расширяя интеллектуальные границы, дает 
сегодня новую концепцию современного караван-сарая как особого 
института общения, формы которого стали многообразными, служащими 
«интересам евразийского единого дома». 

Шестое. семь граней великой степи - это потенциал формирующейся 
«мягкой силы», способствующий познанию нашей общей истории и 
укреплению национального сознания. Это «особый тип влияния, в том числе   
благодаря новейшим коммуникативным технологиям». в этом смысле 
ассамблея народа казахстана становится ключевым механизмом «мягкой 
силы», а ее традиционные общенациональные проекты: «Память во имя 
будущего», форум свмда, Беседы на Шелковом пути, день Благодарности, 
исследования по «алаш», экспедиция «Ұлы дала» и проект «символы 
тюркской эпохи», наполняются новыми смыслами и содержанием, где 
ядром выступят многогранная история кочевых народов, гуманистические 
традиции этноволонтерства и благотворительности казахов. 

Седьмое. все вместе взятое, семь граней великой степи - это обновле-
ние казахстанской модели общественного согласия и общенационального 
единства  Нурсултана Назарбаева, ее основополагающих принципов 
и в целом этнополитики, где она обретает национальный дух для 
поступательного развития, демонстрируя интеллектуальный потенциал 
полиэтничности к дальнейшей духовной модернизации. 

сегодня институт истории государством становится драйвером 
многих фундаментальных научно-прикладных разработок, его широкие 
интеллектуальные возможности, помноженные на исследования 
представителей других отраслей науки и практики могут быть ре-
ализованными по следующим направлениям, касающимся модернизации 
национального сознания.  

- Во-первых, возможно под сводами института провести обобщение 
имеющихся и реализацию новых исследовательских материалов в 
контексте «семи граней великой степи» как отечественных, так и 
зарубежных ученых и экспертов. к примеру, институт всеобщей истории 
раН представившей на международную научную конференцию «рухани 
жаңғыру: формирование исторического сознания» в астане презентацию 
материалов: «оазисы Шелкового пути: современные проблемы этно-
графии народов Центральной азии», посвященную 100-летию доктора 
исторических наук Б.х. кармышевой. исследования самой Б.кармышевой, 
авторский коллектив монографии, в которой представлены 66 статей 
ученых из россии, кыргызстана, узбекистана, казахстана, германии, 
израиля, италии, китая, Польши, таджикистана, туркменистана, Франции, 
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авторитетный пул рецензентов наглядно демонстрирует, насколько велик 
интерес к современной проблематике в области этнографии, истории и 
источниковедения Центральной азии. такие исследования подтверждают, 
что пространство великого Шелкового пути как и много веков назад, 
объединяет разные этносы, способствует интеграции современных 
государств, а знание исторического наследия позволяет глубже понимать 
современные глобальные процессы в этой части мира. такие проекты уже 
начали реализовываться казахстанскими исследователями, в частности про-
фессорами меруерт абусеитовой, георгием каном и другими учеными; 
активно изучаются оригинальные труды томаса аткинсона, являющиеся 
памятниками материальной культуры казахстана; сегодня павлодарскими 
учеными реализуется уникальный международный проект «адамлық» 
(«Человечность»), изучающий общечеловеческие ценностей, гуманную 
философию казахов, под руководством известного российского этнолога 
михаила губогло и другие.

таким образом, предложенный президентом проект: «тюркская 
цивилизация: от истоков к современности», наполнится новыми знаниями 
исторического наследия, позволяющими глубже понимать современные 
глобальные процессы.

- Во-вторых, с участием тюркологов, социолингвистов, историков, 
политологов назрела необходимость разработать тезаурус (словник) 
основных терминов и понятий «рухани жаңғыру» и семи граней великой 
степи, гармонично взаимоувязанные в общий национальный проект, что 
позволит лучшему пониманию обществом исторических контекстов, 
перевести процессы модернизации национального сознания на более 
качественный уровень. 

- В третьих, следует активнее продвигать проект ассамблеи 
«Қазақтану», наполняя его содержание материалами научно-поисковых 
экспедиций, встречами с выдающимися учеными общественными 
деятелями в рамках реализации проекта «Ұлы дала тұлғалары», что 
позволит, в первую очередь, молодежи и будущим поколениям гордиться 
своей национальной историей, батырами и современниками.

- В четвертых, в контексте основных посылов семи граней великой 
степи,необходимо новое прочтение творчества Чингиза айтматова и 
олжаса сулейменова. исследователи отмечают, необычайную связь 
этих двух титанов современности, по-новому открывших пространство 
евразии не раз совместно обсуждавших тему выживания человечества. 
объединяющий лейтмотив их многогранного творчества подчеркивает, 
что культура не может жить одной традицией, она должна постоянно 
поддерживаться новыми поколениями, вступающими в жизнь в новых 
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исторических условиях. взаимное проникновение и обогащение культур, 
способствует сближению народов, доминантой которого является свой 
особый язык дружбы. 

«мы кочуем навстречу себе, узнаваясь и в другом… живительный 
стимул для исследователей, формирующих новые тренды общей 
национальной истории.
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ТҰЛҒАТАНУДЫҢ  МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ  ПРОБЛЕМАЛАРЫ

соңғы жылдары тұлғатану тарих ғылымының оқырман қызығарлық 
жанрына айналып кетті. Жер жерлерде белгілі де белгісіз тұлғаларға 
арнал-ған көлемі әртүрлі кітаптар мен кітапшалар жарық көруде. олардың 
ғылы-милығы мен спасы да әр деңгейде екендігі айтпаса да түсінікті. 
сондықтан да ғылымның осы саласы бойынша зерттеуші қауымға 
арнап методологиялық нұсқау жазудың орайы туған сияқты. тұлға тану 
ғылымы тарихтың еңбір көне жанрларының бірі. естеріңізде болса антика 
заманының ғұлама ғалымы Плутарх«біз тарих емес, өмірбаян жазамыз»-
деп жазып еді ғой[9,7б.]. 

Қазақ тарихнамасында тұлғатану жанрның негізін қалаған академик 
м.Қ. Қозыбаев.тәуелсіздік алған жылдары ол баспасөз бетінде қазақ тари-
хында елеулі із қалдырған тұлғалар мен қатар өз замандастарына арнап 
мақа-лалар жазды. олардың көпшілігі кейін іргелі монографиялардың 
арқауы болды [3,4,5,6].академик ағамыздың «Заман-Қазақстан» газетінің 
1999 жылғы  15 қыркүегіндегі санында «тұлға» деп «азаматты» айтамыз, 
ал «азамат» деп кімді айтамыз? [6]. деген сұраққа жауап іздейді.

Белгілі бір тұлға халықтың өкілі. ал халық сол мемлекетті құрайтын 
тұрғындар.тарих ғылымы белілі бір мемлекеттің немесе этностың өткені 
мен бүгінін зерттейтін ғылым. олай болатын болса тарихи зерттеулерде 
пайда-ланатын әдіс-тәсілдер жеке тұлғаның да тарихын зерттеуге де 
жарамды.

дегенмен де жеке тұлға тарихын зерттеудің өз ерекшеліктері бар:
1. Жеке тұлғаның өмірі шытырман уақиғаларға толы. Зерттеуші оның  

ықылым заманда өтіп кеткен, өшіп қалған өмірбаянын қайта жаңғыртуы 
қажет. Нақтылы ғылымның өкілі сияқты тарихшыда эксперимент жасайтын 
прибор, аппарат жоқ. сондықтан ол ойлау арқылы эксперимент жасайды, 
уақиғаның моделін құрастырады. 

2.тарихшы өз заманының перзенті, ал оның зерттеу обьектісі өтіп 
кеткен заман. Зерттеуші мен зерттеу обьектісі арасында уақыт алшақтығы 
жатыр. екеуі екі мәдениет, екі заман, екі менталитет өкілі. сондықтан 
тарихшы бол-ған уақиғаны бүгінгі күннің түсінігінше сипаттайды. 

3. тарихи тұлға ,әлбетте,өз заманының мәдени процесінің жемісі. Әр 
заман өз мәдениетінің даму деңгейімен  ерекшелетіндігі белгілі.. оған сол 
заманның әлеуметтік-экономикалық, саяси-идеологиялық факторлары әсер 
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етеді. тарихшы көбіне осылардың ықпалынан шыға алмай қалады.
4.тұлғатанудың келесі бір ерекшелігі тарихшы өмір сүріп отырған 

мем-лекеттің формасына байланысты. тоталитарлық, гуманитарлық 
қоғамдард-ың өз коньюктурасы бар. тарихшы оны ескеруі қажет. кейде 
тарихи зерттеу-лер тапсырыс бойынша жазылады. Әсіресе кеңес заманында 
тарих ғылымы идеология шырмауынан шыға алмады. сондықтан да 
тарихи зерттеу нәти-жесінің обьективті болуы өте қиын еді. мәселен, 
осыған байланысты презен-тистер заман талабына сәйкес жазылған тарихи 
шығармаларда обьективтілік болмайды деп есептейді.

5.тұлғатанудың бесінші ерекшілігі –тарихшының сол заманның 
әлеуметтік сұранысын орындауы. мәселен соғыс жылдары сол елдің 
әскербасылары, батырлары жөнінде немесе соғыс тактикасының тарихын 
зерттеуге тапсырыс түсуі мүмкін. Экономикалық реформалар жасалып 
жатқан елдерде тарихшы-лар шаруашылық тарихынан оң тәжірибе 
іздейді.

табиғаттан гөрі қоғамда адамдар ерекше рөл атқарады олар белгілі 
мақсаттар қояды, оларға өздері қол жеткізеді. егерде жаратылыстану ғы-
лымдарында субьект пен объект бір-біріне қарама қайшы келсе, тарихта 
олардың қатынасы өте күрделі болып келеді. Зерттеу субъектісі сырттай 
ба-қылаушы емес - өзі тарихи процестің қатысушысы болады. адамның 
өзін өзі тану процесі жүріп жатады. Ғалым құнды қызымет әкелетін адам 
тарихы-мен, айналысқандықтан, таным баға беру сипатында болады. 
тарихшы тари-хи оқиғаларға және процестердің маңызын анықтап, адам 
әрекетін бағалай-ды. Бұл тарихтың ерекшелігі. и. ковальченконың айтуы 
бойынша тарих екі рет субьективті[2,241 б.]. тарихшы субьективті де-
ректерді қолданады және факті-лерді, оқиғаларды интерпретациялағанда 
оның өзі де субьективті элементерді енгізеді.

объективті шындыққа жетуге мүмкіндігі өте қиын. себебі әрбір тарих-
шы субъективтіі  деп есептейді кейбір ғалымдар.мұндай пікір де талас 
туғы-зады. Өйткені,керісінше, субьективтілік қасиет ғасырлар арасынан 
өтіп шын-дыққа жетуге талпынады. оған дәлел ретінде әйгілі тарихшы 
геродотты алайық. оның еңбектері әлі күнге дейі сұраныста. Әрине, қазіргі 
заманғы тарих орында тұрмайды ол да даму, жетілу, өзгеру үстінде.

тарихшылар  таласында плюрализмге жол берілуі қажет Бір мәселе 
бойынша әртүрлі пікірлердің, концепциялардың қатар өмір сүруі оны 
ше-шімін тезірек табылуының кепілі.тарихшылар әртүрлі,олар әртүрлі 
әдістер мен тәсілдерді пайдаланады, деректері де әртүрлі. олар әр елдің, 
әр мәдениеттің,әр заманның өкілдері. Барлық  тарихшы қолдайтын 
бір аксиома жоқ. ол түгіл, тарихшылар арасында ең маңызды тарихи 
түсініктер мен кате-гориялар туралы да ортақ пікір жоқ. осыдан барып 
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оның полисемантігі көрініс табады. міне осыдан барып өткен оқиғаларды 
әркім әрқалай және за-ман өзгерген сайын қайта қарастырылу қажеттілігі 
туындайды. Бұл тарихи таным процесінің шексіз екеніндігінің белгісі..

Ал енді тұлғатанудың  бір күрделі саласы тарих таным принциптері. 
олар сан-алуан. тәжірибесі аз, жас зер т    теу ші  лер оларды кей  де ғылымның 
әдіс-терімен шатыстырады. Прин  циптерді дұ рыс пайдалану объективті 
та рих жазудың айнымас ке пілі. Бірақ әрбір та рих шылар мектебі, 
философиялық ағым дар өк іл де рі әртүрлі принциптерді пай даланады. 

Қандай тарихшы болмасын өз зерттеуінде тарихи тұлғаның объктивті 
бол-мысын жасауға тырысады. Шығарманың объективті болып шығуы 
үшін ,әл-бетте, таным принциптерін толық пайдалану қажет. тұлғатану 
принциптері-нің ең негізгісі ,әрине, объктивтілік. абсолютті объктивтілікке 
қол жеткізу-дің мүмкіншілігі бар ма деген сұрақ тарихшыларды көп 
уақыттан бері маза-лап келеді. олардың бір тобы «таза шындықты айту 
мүмкін емес» десе,екін-шілері «объективті деректі пайдалан отырып 
шындыққа жақындауға болады» дейді. деректері шын дыққа жанаспаса, 
дәйектері жа на  ма болса зерт теуші тарихи процестің шын дығына жете 
алмайтындығы белгілі. 

еуропада тарихи білімнің  ғылымға айналуына барынша ат салысқан 
ел ал-мания болатын. Прусияның ресми тарихнамашысы  леопольд фон 
ранке кез кел ген та рихи уақиғаларды қалпына келтірген кезде об ъектив ті-
лік принцип-терін қатаң ұста ну дың қажеттілігін ескерткен болатын. «тарих 
жаз ған да «... бұл қа лай болып еді?»деген сұраққа жауап бер ген де ғана 
зерттеуші өз мақ са  ты на толық жете алады» [10,199 б.] деп жазды 
ол. дегенмен де сол заманда герман елінде тарихшылардан объек тив тілік 
прин ципін қол дау  шылар аз болды. Бұл елде бірігу, халық бо лып ұйысу, бір 
ор та лыққа бағынған мем ле кет құру үрдістері бас та лып кеткен болатын. 
сондықтан, бұл іске көп болып жұмылу қа жет ті лі гі ту ды. осы процестің 
идео ло гия лы қ жағын қамтамасыз ету та рих шыларға тапсырылды. Неміс 
тарихшылары «ғы лы м ның барлық мүм кін   ді  гін өз елі нің қажетіне жаратуды 
керек» деп, ғалымдарды осы мақ сат  ты ор ын  дау ға шақырды. кейін неміс 
тарих шы лар ының тәжірибесін ке  ңес ғалымдары  да тиімді пай  да ланып, 
объек тив ті лік принципінен гөрі тархи тұл-ғаға деген пар  тия лық, таптық 
көзқа рас    басымдылық танытты. кешегі тәуел-сіздігіміздің алғашқы 
жылдары да біздің елде тұлға тануда ,не жасыратыны бар, проблеманың 
объктивтілігіне көңіл аудара бермедік.

хх ғасырдың басында еуропа ғалымдары тарихтың объек  тив ті лігін 
мойындаудан бас тартқандығы белгілі. сол заманның  қоғамдық ой-пікірінде 
субъек тив ті лік пен реля ти визм идеялары кең етек жайды. осы ға сыр дың 
70-жылдары пост модернизм ағы мын ұстанған зерттеушілер тарихи про-
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цестердің та за шындығын анықтау мүм кін емес деген тұжырымға келді.  
сондықтан тарих көркем әде би еттің бір саласы деп танылды. та ри хи шын-
дық зерттеуші ырқына бағынбайды, оның шегіне жету мүмкін емес деп 
дәлелдеуге тырысты. дегенмен де осыған қарап тарихи зерттеулердің шын-
дығы жоқ де ген қо ры тын дыға ке луге болмайды. л. ренке «... та рихи уа қи-
ға қалай өрбісе, сол күйінде жа зылуы ке рек» деп дәлелделі. оның ай туын-
ша тарих әлемі объективті факті лер дің тіз бегі [10,199б.] екен. тарихи 
шы ғар  ма жазу барысында зерттеуші өзінің жеке ба сының көзқарасынан 
арылуы керек. яғни, автордың саяси, ұлттық, коор по ра тив  тік мүдде лері 
шығармаға әсер етпеуі керек. тарихшы болған уақи ғаны сы нап-мінемей, 
ыж даһатты түрде, мұқият баяндауы керек. Өкі  нішке орай, л. ренке сияқты 
объективизм ұра нын ұста ған тарих шы лар өмірде тым аз кез деседі.  

тарихи объективизмнің жеңіске жетуі үшін бірнеше фактор лар дың 
әсер е туі мүмкін. Бі ріншіден, белгілі бір тарихи уақиғаны баян дау үшін 
де рек тер корпусы толық болуы қа жет. Бірнеше ғасыр бұрын бо лып өткен 
қоғам дық құбылысты шындыққа жақын етіп көр се ту үшін деректердің 
бірнеше ти пін, әр алуан түрін кешенді түрде пайдалан ған жөн. Бұл жөнінде 
не містің белгілі ғалымы марк Блок «та рих тың әрқилы куәлігі – шексіз. 
Әрбір адам  ның айтқан сөзі, жазғаны, қо лымен жасағаны, қолы тиген 
жерінің бәрі ол туралы де рек бе руі ке рек»[1.38б.]- деп жазды. міне, сон-
дық тан да дерегі жоқ тарихи тұлға болмауы ти іс ті. Екін ші ден, тек қана 
белгілі бір топ  е мес, со-нымен қатар қоғамның өзі тұлға жөнінде шын дық-
ты білу ге мү д делі. оны бұр бұрмалау, жете бағаламау немесе асыра мақтау 
ғылым үшін де, бүгінгі өм ір үш ін де қиянат екендігін естен шығармауымыз 
керек.

үшін шіден,та рих   шы  лар қауымы көп жылдар бойы қалыптасқан ел 
есіндегі тұлғалар туралы білімнің  объективтілігінің кепілі болуға тиісті. 
кейде ғылымда қалыптасқан, көпшіліктің құлағы үйренген, ак си о маға 
ай налған тарихи тұжырымдар өзгеріске ұшырап жатады. абай немесе 
Жамбыл  жөнінде тарих ғылымында белгілі бір түсінік қалыптасты. 
олардың беделіне көлеңке түсірген ғалымдарға қоғамда жағымсыз 
пікірлер айтылады. кеңес дәуірінің белгілі тұлғалары жөнінде қазір жаңа 
материалдар мен мәліметтер жария болуда. американ ға лы мы томас кун 
мұндай жағдайды «жа ңа пара-дигмаға ауысу - ғы лымдағы революция» 
деп атайды[7,22 б.]. сон дықтан, объек-тивтілік түсінігіне де әр заманда 
әртүрлі көзқарас бо луы мүмкін.  

Қорыта айтқанда, тарих шындыққа жету жолында мына тө мен де гі-
дей шарттарды ор ын дау қажет деп есептейміз. алғашқы ескеретін жағ дай 
зерт-тей тін проблема жөнінде жан-жақты, толық ақпарат бе ре тін материал 
жинап алу қажет. Зерттелер уақиға бүгеші ге сі не дей ін шағылып, талданып, 
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оның сол заманның тарихи үрдісімен үндесіп жа туы негіз гі міндет. келесі 
айтар-ымыз таңдап алынған тақырыптың зерт телу деңгейін толық анық тау 
ғалым-ның әріптестер алдындағы абы ройы. тақырып бойынша ғылымның 
жеткен же тіс тіктерін толық игер ген жағдайда зерттеу жұмысы нәтижелі 
аяқ талады. 

та ри хи зерттеудің шығармашылық жұмыстың бір түрі екен ді гін  де 
еске саламыз. кез келген ғы лым сияқты тарих ғылымының да өз әдіс тері 
бар. Жалпы ғылыми және тарих ғылы мы на тән әдістерді ке шен ді пайдалан-
ған да ғана зерттеу жұмысының шындыққа жақын жа зы  луы хақ. 

Әл бетте, осы жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаған жағ дайда 
та-рихи уа қи ға жөнінде объективті білім алу мүмкіндігі туа ды. дегенмен 
де мәскеу университетінің про фессоры и.д. кова ль чен ко өзінің көпшілікке 
белгілі еңбегінде «...объективность источника знания,и заинтересован-
ность субъкта в получении истинного знания,и возможность истинного 
пути познания обеспечивают получение объктивного знания» [2,242 
б.]дей келе тарихи шындық зерттеушінің жеке басына байланысты де ген 
пікір ай та ды. 

Жо ғары да айтылғандардан түйгендеріміз – жеке тұлға туралы тарихи 
шығар ма ның құн ды лы ғы ондағы шындықтың дең гейіне байланысты 
екендігі. та ри хи о бъектив тілікті сақтау кез келген зерттеушінің қа сие-
тті міндеті. Зерт теу  ба ры сында бүгінгі саясат пен жеке тұлғалардың теріс 
көзқарасын ес ке ру абы рой әкелмейтін шаруа.

* келесі бір тұлғатануда пайдаланатын негізгі принцип тердің бі рі 
тарихилық (историзм).  Бұл принцип хІх ғасырда еуропа ғалымдары 
кеңінен пай-даланды. тіпті жара  ты лыстану және руханият ғылымдарында-
ғы жалпы әді-намалық дәрежеге дей ін көтерілді. осы күнгі қоғамдағы 
әлеуметтік және саяси құбылыстардың тамыры те реңде екендігі белгілі. 
сондықтан бүгінгінің күрделі де сабақтасқан мә се лелерінің шешімін 
тарихтан іздеу керектігін айт-паса да түсі нік ті. тар и хи лық ты әрі таным 
принципі, әрі ойлау әдісі ретінде қарастыруға бо ла ды. 

кез келген этностың бүгінгі рухани мәдениеті мен оның ба ба лар ы ның 
өт  кен жылдарда жасап кеткен өркениеті арасындағы са бақ тас тық ты та ри-
хи  лық принципін пайдалана отырып анықтаймыз. сон дық тан, тарихилық 
прин ципі жалпы философиялық, әрі әдіснамалық ұс таным болып есеп теле-
ді. Зерт-теу бағдарламасы ретінде тарихилық прин ципі мына төмендегі ша-
ра  лады іске асыруға міндетті: та ри х на ма  лық ізденіс; мұқият талдаудан өт  -
кен дерек көздерін пай да ла ну; зерт теу объектісін жан-жақты не гіз деу ; осы-
ларды пай-далана отырып жеке тұлғатуралы та рихи шындықты анықтау.

*тұлғатануда жиі пайдаланылатын ұстанымдардың бірі де  тер-
минизм принципі. кез келген тарихи тұлғаны заманыны туғызады.  
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тарихи уақиғалар тек қана белгілі бір себептерге бай ланысты ту ын дайды. 
сол себептер белгілі-бір тұлғаны әкеледі. сондықтан да белгілі тұлға 
себептер мен сал дар лардың жи ынтығы. детерминизм принципі бойынша 
тарихи уақиғалар мен құбылыс-тар бірімен бірі тығыз байланыста өрбиді. 
тарихшы әрбір құ бы лыстың се беп-салдарлық байланысын, оны туғызған 
факторларды мұ қият са ра лау нәти-жесінде шын-дыққа көз жеткізеді. 

Әлбетте, детерменизм принципін сынаушылар да бар. олар кө бі не 
та  ри хи тұлғалар ешқандай себепсіз пайда болуы мүмкін, та рих та кез дей -
соқ тық жиі кездеседі. Болып өткен уақиғалардың се беп-салдарлық ба-
йланы сын тол-ық ашу мүмкін емес. көп жағ дай лар да олардың ту ын дау ына 
толып жат қан факторлар әсер етуі мүм кін деген пікірді ұс танды. Позити-
вис тердің «бір–біріне тең факторлар» теориясы бой ын ша тарихи уақиға-
ларды тудыратын се бептер (саяси, экономикалық, идео ло гиялық) бірімен 
бі рі тең. олар дың бір-іне бірінің бағыныштылығын, не ме се негізгісін іздеу 
қа те деп  ашып айтты.

Бірақ, зерттеу барысында тарихшы көптеген ірілі-уақты себеп тер дің 
жи  ын  ты ғымен кездеседі. себептердің өздері де негізгі және қо сым ша, же-
ке  л еген, ерекше, жалпы себептер болып жіктелуі мүмкін.  кейбір та рих-
шылар ең бегінде осы себептердің кейбір тобына ерекше көңіл ау  да ры-
лып, ба сым-дылық беріледі. сондықтан да жеке тұлғаға әр түр лі көз  қарас 
қалыптасады.

ерекше бір қиындық туғызатын мәселе –тарихи қайраткерлерге ба-
ға бе ру.  Белгілі бір мемлекет, қоғам қайраткерлерінің қызметін ашу да 
оған   ә сер еткен толып жатқан факторларды ескеруге тура ке ле ді. Қо рыта 
айтқанда, тарихи уақиғалардың себеп – салдарлық бай ла ны сын та  нып – 
білу ғылыми шығарманың негізгі мақсаты. таным про цесінің шегі бол -
майды. сондықтан да әрбір тарихи зерттеулер аяқ талмаған процесс, та рих -
шылардың әрбір ұрпағы бұл іске өз үлес те рін қосады.

*тарихтану теориясына жаратылыстану ғылымынан кірген кейбір 
ә діс  тер бар. солардың бірі – тарихи процеске жүйелік тұрғысынан қа-
рау. Әрбір жеке тұлға сол қоғамдық жүйенің бір кішкене бөлшегі. Жүй е лік 
категориясы – элемент, байланыс, бүтін, бірлік, жіктелу сияқ ты түсі ні к  тер 
жиын-тығы. егер тарихи тұлғаны біртұтас құ бы лыс деп есептесек, оның 
өмірі, қоғамдық әрекеті то  лып жатқан ұсақты-ірілі элементтерден, эпи зод-
тардан тұрады. тарихи уа  қиғаны көз алдына елестетіп, ре кон с трук ция жасау 
үшін әрбір эле-ментті мұ қ ият зерттеп, олардың ара сын да ғы байланысты 
анықтап,   оның ішкі ме ха низ мінің функционалдығын аш ып көрсете алу 
мүмкіндігі туады. адамзат тари хы белгілі бір жүй е ге бағынады. оның ішінде 
негізгі белгілі бір тарихи уа  қи ғаны ту ды ра тын құбылыс – элемент болады, 
оған толып жатқан қо сым  ша эле менттер қызмет көрсетуі керек. мәселен, 
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қазақ этносының қа лып  тасуындағы негізгі жүйені құрайтын элемент – ол 
этностың өзін-өзі та нуы. ал енді тілдің, мәдениеттің, әдет – ғұрыптың, 
шару а шы лық тың, тер ритория бірлігі – бұлар қосымша элементтер. Негізгі 
және қо сым ша э ле менттерді біртұтас зерттеп, бір-бірімен байланыстыра 
оты рып, қазақ этно сы  ның қалыптасу тарихын білуге қол жеткізуге бо ла-
ды.  

*соң ғы жылдары тарихын ұ лт тық мүдде тұр ғы  сынан қарастыру 
қажет деген пікір қалыптасуда. Шын мәнің де, әр бір ха лық тың тарихы сол 
халыққа қажет. Өз тарихын зерттей о ты ра жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 
береді, өткенін таразылап, келешегін бол   жайды. Бұл принцип әлі толық 
зерт-телмеген, шешімін тап па ған. кез кел ген халықтың тарихын тек қана 
сол хал-ықтың көзімен қа рап, он ың мұң-мұқ та жы мен сәйкестендіру қажет. 
сон-дықтан да келешекте жа зылар Қа зақстан туралы еңбектер о сы ұлт тық 
мүд-дені көздейтін принцип не гі зінде пайда болар деп ойлаймыз.  

кенесары, Жоламан, есет, махамбетпен исатай басқа елге жау болға-
ны-мен халқымыздың тәуелсіздігі мен бостандығы үшін күрескен тұлғалар. 
сондықтан ғасырлар бой оларға отаршылдар жаққан күйеден аршып алу 
осы ұлттық прициппн қаруланған зерттеушілердің міндеті.

Бүгінде қазақ тарихнамасы әлемдік тарих ғылымының құрамдас 
бөлшегіне айналуда. Шетел тілдерін меңгерген тарихшылардың жас буы-
ны өсіп шығуда.Әрине бұл процесс тым баяу журуде. дегенмен келешекте 
бұл үрдіс өз жемісін береді ғой деген ойдамыз. 
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       ХХ ҒАСЫРДЫҢ  90 - ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ШЕТЕЛДЕРДЕГІ ҚАЗАҚТАРМЕН 
АРАДАҒЫ ҚАТЫНАСТЫ ЖОЛҒА ҚОЮДЫҢ ТАРИХЫНАН
          (өзара байланыс, отандарына қайтару мəселесі, барысы,  

нəтижесі, тарихи маңызы)

Қазақстан республикасының  тәуелсіздіктің алашқы жылдарындағы 
шешуге тиісті келелі қызметтің қатарында әртүрлі жағдайлармен әр 
мезгілдерде шетелдерге қоныс аударған қазақтармен арадағы байланыс 
орнату, мүмкіндігінше оларды тарихи мекендеріне қайтару мәселесі болды. 
елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың атап көрсеткеніндей:“Біз бүгін  қоныс аударған  
халықтардың  қасіреті жайында  жиі айтамыз. рас,  бұл да әлем тарихында  
теңдесі жоқ, ауқымы  мен қатігездігі ересен қиянат. алайда қазақтың сайын 
даласында құйындай ұйтқып соққан қасірет қыруар  жұртты ажалға ғана 
ұрындырып қоймай,  оның орасан зор бөлігін бөтен   ел, бөгде жерге  үркіте  
көшіріп жіберуі де нақтылы  тарихи бағасын талап етеді” [1] 

міне сондықтан да  ата-бабалары  осындай  жағдайлармен  басқа 
жұртты, жат елді  паналауға мәжбүр болған бүгінгі күнгі шетелдердегі 
тарихи отандастарымыздың көпшілігінің әлеуметтік, тұрмыс жағдайлары, 
ана тілдерінде білім алу, салт-дәстүрлерін сақтау, тағы басқа  бағыттарда-
ғы  Қазақстанмен байланыс жасауда  мемлекетіміздің араласуына тиісті 
көптеген мәселелер  орын алған еді. осылармен бірге бұл мерзімде Қа-
зақстанға біржола қоныс аударуды қалаушы шетел қазақтарының сандары 
да арта бастаған болатын. міне осындай себептерден барып,  бұл маңызды 
істі мемлекетіміздің жүйелі тұрғыдағы қызметіне айналдыруды уақыттың 
өзі қажет ете бастады. мысалы “алыс диаспорадағы,  атап айтқанда 
еуропадағы қазақтар,  өткен ғасырда түрлі зорлық-зомбылықтардың  
салдарынан ата-жұртынан  босып  Үндістан мен Пәкістан арқылы  түркияға 
келіп қоныстанған  және кейіннен еңбек қуып келешек ұрпаққа жарқын 
болашақ қамтамасыз етуді көздеген қазақтардың өкілдерінен тұрады. 
Бұлардың саны  бес мың шамасында.  Әсіресе Батыс еуропаның германия, 
Франция, голландия,  аустрия,  Швейцария,  Швеция,  Британия, Норвегия 
және дания мемлекеттерінде  өмір сүрген қазақтардың  едәуір бөлегі  сол 
елдердің  азаматтығына өтсе, қалғандары  түрік азаматтығын сақтаумен 
келуде” [2]еді.
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ал нақты сандарға жүгінетін болсақ, хх ғасырдың соңына  дейінгі 
уақытта “алыс және жақын шетелдердегі қазақ диаспорасы қазақ ұлтының  
үштен бір бөлігін, немесе  4,3 млн. адамды құрайды. олардың көпшілік 
бөлігі  кеңестік кезеңдегі  революциялық жән азамат соғыстары, зорлап 
ұжымдастыру,  ашаршылық  жаппай қуғын-сүргін салдарынан  өздерінің 
тарихи отандарынан кетуге мәжбүр болды.  ксро тарағаннан кейін  жақын 
шетелдердегі  (тмд) қазақтар диаспораға айналды” [3].

сол мерзімдегі  мәліметтерден белгілі болатынындай, шетелдердегі 
қазақ диаспораларының экономикалық және әлеуметтік дамуларында 
әртүрлі жағдайлар орын алды. мысалы ресми мұрағат құжаттарында : 
“Қазіргі таңда  моңғолияда  100 мыңға жуық қандастарымыз тұрады, 
олардың басым көпшілігі  Баян-Өлгий аймағында. Ұлан-Батыр,  оның 
маңайы,  сондай-ақ Эрдэнэт, дархан, Бэрх, Шарынғол деген жерлерде  10 
мыңдай қазақтар бар.  Баян-Өлгийден басқа аумақтарда қазақ мектептері 
жоқ, ондағы бауырластарымыздың  балалары қазақша оқу-жазуды білмейді.  
... барлығы да монғол тілінде сөйлейді. Ұлттық дәстүр үлкендер асасында 
ғана саталған.

“Өзбекстанның ресми мәліметтері бойынша ол елде 1 млн. 200 
мың бауырларымыз тұрады. ал, біздегі демограф-ғалымдардың есебіне 
қарасақ, Өзбекстанда 2 миллионнан астам  қазақтар өмір сүріп жатыр.  
кезінде Өзбекстанда  105 қазақ мектебі болған.  Қазір оның бәр бар деп 
айта алмаймыз.

кейінгі кездері шекара жабылып қалғандықтан  көші- қон түгілі, 
Қазақстанға барып- келудің  өзі мұң болып қалды. 

Өзбекстандағы  ресми мәліметтерге қарағанда ол жақтағы  қазақтар-
дың саны 1,3 миллион шамасында.  ал, біздегі демографтардың  есебі 
бойынша  Өзбекстанда  екі миллионнан астам  қазақтар тұрады.

Өзбекстандағы қазақтардың өміріндегі  үлкен проблемалар 
төмендегідей:

а) оқулықтар бармайды. Бармайтыны төлемақыны  Қазақстанға 
жіберу қиын.

ә) Басқа әдебиеттер де бармайды. Жалпы, қазақша  кітаптар  олжаққа  
жетпейді. себебі – жоғарыдағыдай.

б) ол жақта қазақ мектептерін бітірген  оқушылардың жоғары оқу 
орындарына түсуі өте қиын.  Өйткуені, қабылдау емтиханында  өзбек 
тілінде диктант, немесе шығарма жазу керек.  Қазақша бітірген бала оны 
қалай жазады? ...

в) Қазақтар арасында жұмыссыздық  көп
түркиядағы қазақтардың саны – 20 мыңнан аспайды”[4]-делініп,   

шетелдердегі қазақ диаспорасының нақты жағдайлары баяндалды.
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Бұлармен қатар бір милионнан астам қазақтар ресей Федерациясы-
ның Қазақстанмен шекаралас аймақтарында қоныстанған.  Қытай халық 
республикасында  бір миллионнан артық қазақтар бар. Біршама қазақ 
диаспорасы иран, Пакистан, ауғаныстанды қоныс етіп келеді.  Жекелеген 
өқазақ жанұялары әлемнің басқа құрылықтары мен елдерінен де кездеседі. 
міне осылай, бүгінгі күні қазақ ұлтының өкілдері жер шары аймақтарының 
барлығына жуық орналасып, қызмет етіп, ұрпақтарын тәрбиелеуде.  

Қазақ диаспорасы қоныс тепкен елдердің біразында олардың еркін 
дамулары, тума салт-дәстүрлерін жаңғыртып, одан ары дамытуларына  
ойдағыдай жағдай жасалған. мысалы түркиядағы, ресейдегі қазақтардың 
өздерінің ұлттық белгілерін сақтап, тарихи отандарымен байланыс 
жасаулары осы елдер мемлекеттік, қоғамдық ұйымдары тарапының 
назарында ұсталынып келеді. ата айтқанда: “дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы  ресей Федерациясындағы облыстарда,  өлкелерде  және 
автономиялы республикаларда  құрылған 20-ға жуық  қазақ ұлттық  
әдени  қоғамдарымен  мәдени-рухани  байланыс жұмыстарын жүргізіп 
келеді”[5].

алыс шетелдерде (еуропа, америка, т.б.) тұрақты орналасқан, алайда 
сандары аз, сондықтан да бұл  елдердің әлеуметтік-мәдени дамуларына әсер 
ете алмай отырған қазақ диаспорысының жағдайы біздің мемлекетіміздің  
олармен әр бағыттағы байланыс жасауын қажет етіп отырғандығы белгілі. 
мысалы, германиядағы Қазақ мәдени орталығы жетекшілерінің берген 
мәліметтерінде: “еуропада тұрып өсіп келе жатқан, бірақ та ана тілдері 
мүлдем шұбарлана түскен  қазақ жастарының  салқынданбауы және өзге 
ұлттарға  сіңіп жоғалып  кетпеулері үшін  өткен 90-жылдардың басшенінен  
бері жыл сайын  футбол турнирі өткізілуде” [6],- деп жазылған. Басқа алыс 
елдерде де осындай жағдай орын алып отырғандығы белгілі. 

сондықтан да Қазақстан республикасы тарапынан  тәуелсіздіктің  
бірінші жылдарынан шетелдердегі қазақ диаспорасын қолдауға арналған  
алғашқы нақты шарарлар іске асырыла бастады.  мысалы, 1996 жылдың 31 
желтоқсанында  Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев-
тың №3308 жарлығымен “Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 
Бағдарламасы” бекітілді. онда: “аталған елдердегі  диаспоралардың  
мәдени және әлеуметтік,  экономикалық өркендеу деңгейі  бір-біріне мүлдем 
ұқсамайды.  Қазақ диаспорасын кешенді зерттеу және шешу, ғылыми 
зерттеулер мен практикалық шаралардың  бірлігі жән өзара байланысына 
да  жете мән берілмей отыр. 

Шетелдегі отандастармен  жұмысты жан-жақты жетілдіру,  оны 
ұдайы және мақсатты  мемлекеттік қолдау жағдайында  ғана жүзеге асыру 
мүмкін болады. Қазақ диаспорасының  әлеуметтік-экономикалық, мәдени, 
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білім алу  сұраныстарын барынша  қанағаттандыруды  қамтамасыз ететін, 
тарихи  отанына қайтып  қайта оралғылары келетіндерге  мүмкіндік 
туғызатын  ойластырылған шаралардың  жүйесін жасау қажет”[7]-деп 
көрсетілді. мемлекеттік Бағдарлама қабылданысымен оны  жүзеге асыру 
мақсатындағы істер атқарыла бастады. мысалы төмендегі  үкіметтік 
ресми есептегі: “тұрғындарды  еңбекпен қамту және әлеуметтік қорғау 
министрлігінің сІм, тағы да басқа  тиісті ведомостволармен бірлескен  
Қазақстан республикасы және монғолия арасында  монғолияның 
азаматтығына шығудың жеңілдетілген  келісімнің жобасы жасалынды.  

ресей жағына  монғолиядан Қазақстанға ресей территориясы арқылы  
қоныс аударушыларды салықсыз өткізуге арналған келісімнің жобасы 
жасалынып, таныстырылуы іске асырылды. 

Қазақстан республикасы Президентінің 1997 жылдың 27 наурызында-
ғы №3432 “1997 жылға арналған қоныс аудару квотасы”,   және  Үкіметтің  
1997 жылдың 22 сәуіріндегі №622   “Қазақстан  республикасы  Президентінің 
1997 жылдың 27 наурызындағы №3432 “1997 жылға арналған қоныс аудару 
квотасын іске асыру туралы” қаулысы шығарылды.

Үстіміздегі жылға (1998 жылға,-Ғ.Қ.) қоныс аудару кывотасы 2180 
жанұя деп белгіленді.

Белгіленген квотаны  тмд-дан келгендер есебінен  алматы, оңтүстік 
Қазақстан,  маңғыстау облысы мен алматы қаласы артығымен орындады.  
мысалы алматы облысы  жомпарланған  45-тің орнына 365 жанұя,  оңтүстік 
Қазақстанда  жоспарланған 200-дің орнына   435 жанұя болды. 

1997 жыл бойы  аталған мемлекеттік Бағдарламаны орындау 
мақстында  төмендегідей жұмыстар атқарылды:  Қазақстанда, ресейде, 
Өзбекстанда, түркияда,  монғолияда  қазақ диаспорасының шетелдердегі  
келелі  мәселелерін талқылауғ,а арналған  бірқатар ғылыми- тәжірибелік 
конференциялар  өткізілді. мысалы,  Павлодар қаласында ресей Федерация-
сы монғолия, германия,  Өзбекстандағы  қазақ мәдени орталықтаорының 
өкілдері,  Қазақстанның көрнекті ғалымдары қатысқан  “Қазақстан 
республикасы және қазақ диаспорасы: мәселесі, және өзара қызметтің  
болашағы” республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізіліп,  
ұлттық танымды қалыптастыру мен дамытудағы  этнопсихологиялық 
бағыттарды зерттеу  қазақ диаспорасының тұрған жерлеріндегі өмірсүру 
қызметтерін  одан ары дамыту,  тарихи отандарындағы капиталдарын, 
инвестицияларын  орналастыру мүмкіндіктерін, оның болашағын 
айқындауға арналған ұсыныстар жасалынды.

алматыда қазақ диаспорасы өкілдері  м. Әуезовтың 100 жылдығына  
арналған  конференция, семинар, кездесулерге “мұстафа Шоқай және 
шетелдегі қазақ интеллигенциясы” атты конференцияға, көрнекті 
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ғалым,  қазақ диаспорасының көрнекті қайраткері  халифа алтайдың 80- 
жылдығына арналған кездесуге қатысты.  

1997 жылы шетелдерден 1963 жанұя (қоныс аударды (квота бойынша 
2180 жанұя), бұл осы жылға арналған квотаның 90%,  болды

Қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстан  республикасы  оқу 
орындарында оқуларына іріктеу тәртібі мен шарттарына арналған ереже 
қайтадан қаралды.  Білім және мәдениет министрлігінің  1997 жылдың №346 
бұйырығымен қазақ диаспорасы үшін  әр жыл сайынғы  250 адамдық, соның 
ішінде 25 адамның аспирантураға түсулері үшін дайындық бөлімдеріне 
25 адамға (абай атындағы алматы му-15, ҚазҰту-10) арналған  квота 
белгіленді.

квотаға сай 1997 жылы  жоғары оқу орындарына Қаралпақиядан 
75 адам, монғолиядан  15 адам, алыс шетелдерден  134 адам  және 
аспирантураға 7 адам қабылданды”[8], -деген анықтамалар аталған Бағ-
дарламнаның талаптарын қамтамасыз етудегі атқарылған шаралардың 
көлемі мен маңызын айқындайды.  

Қорыта   айтқанда,  тәуелсіздікке ие болған алғашқы жылдардан 
Қазақстан республикасында тарихтың әр кезеңдеріндегі көптеген 
себептерден туған отандарынан қол үзген шетелдерегі қазақтардың 
ұрпақтарымен байланыс орнатуды жолға қоюда   жоспарлы жұмыстар 
атқарыла бастады. уақыт өткен сайын оның көлемі арта түсті.  ххІ ғасырдың 
басынан бұл іс жаңа қарқын алып, одан ары жалғасын табуда. Қазіргі күні 
өз жерінде еркін өмір сүріп отырған қазақ ұлтының  патшалық билік кезінде 
жерлері тартып алынып, амалсыздан ығысқан,  кеңестік дәуірде “халық 
жауы”, “елін сатқындар” атауын алған тарихи отандастарымен қатынас 
жасалып, оларды  ата мекендеріне  қайтарудың алғашқы бастамасының 
негізі осылай қаланды.  ал мұны Қазақстанның егемендік саясатының 
жарқын көрінісі деп бағалауға болады.    
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ – ТАРИХИ ТАНЫМ КӨКЖИЕГІ

Н.Ә. Назарбаев тарих мәселесіне үнемі көңіл бөліп келеді. Өйткені 
елбасы Қазақстан сияқты кеңбайтақ елді, қазақ сияқты «мың өліп, 
мың тірілген» халықты басқару үшін оның тарихын, халқының тарихи 
жадын білудің қажеттілігін әу бастан-ақ түсінді. тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап жас мемлекеттің азаматтарының бойында тарихи 
сананы қалыптастыру бағытында арнайы тұжырымдама қабылдап, тұтас 
бір жылды тарихқа арнады. Қоғамдық ғылымдардың дамуына да ерекше 
мән беріп отырды. Әсіресе тарих оқулығын жазу мәселесіне баса назар 
аударды. ол Қазақстанның өткен тарихы мен бүгінгі даму кезеңіне қатысты 
біраз іргелі еңбектердің авторы екендігі белгілі. мемлекет басшысының 
тапсырмасымен тарих ғылымының дамуының өзекті мәселелері қаралып, 
«халых тарих толқынында» атты бағдарлама жасақталып, біраз нақты 
жұмыстардың атқарылғандығы ғалымдар арасында, қоғамда үлкен 
резонанс тудырды.

Президент жоғарыда аталған жұмыстармен шектеліп қалмай, 
Қазақстанның ширек ғасырдан астам уақыттағы даму үрдісін терең 
зерделей келе, ғылыми-практикалық  және методологиялық тұрғыда 
қорытындылай отырып, 2017 жылы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласын жариялады. онда бұл салада түбегейлі 
өзгерістер жасап, оның жалпыұлттық құндылықтарды тереңдететудегі 
әлеуетін арттыруға мән берілді. Қоғамды рухани жаңғырту процесі 
барысында руханият мәселесіне деген көзқарасты мүлдем өзгертіп, оны 
жандандырудың тиімді жолдары зерделенген. Жалпы «қазақстандық 
жол» анық: ол  тұрақтылықтан – жаңғыру арқылы – өркендеуге жетуді 
көздейді. Бұл жолда, елбасы ескерткендей, революциялық секірістерге 
ұрынбау керек. Өйткені ол   – қоғам үшін аса қауіпті. оны болдырмас үшін 
не істеу керектігі де ойластырылып, ол үшін эволюциялық тұрпаттағы 
тұтқалар жұмыс істейтін, оның жаңаруы дәйектілікпен жүретін қоғам 
құру қажеттігі де пысықталған. ол үшін жап-пай демократиялық сана-
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сезім мен тұрақтылықты қалыптастыру қажет. осы жолда жаңғыру 
идеологиясының біріктіргіш бастауларының барлы-ғын ескерген дұрыс. 
себебі бұл экономикалық реформаның идеологиялық тұғырнамасы да, 
саяси институттардың өзгеруі де, әлеуметтік мінез құлықтың жаңа тұрпаты 
да.

елбасының стратегиялық мақсаттар қойған саясатының арқасында 
Қазақстан прогресс жолын түпкілікті таңдап алды. ол бұл мәселеге 
қатты көңіл бөліп, тұрақтылық, бірлік, жаңғырту ұғымдарын мызғымас 
мемлекетіміздің тұтастығының тірегі және қасиетті құндылықтары ретінде 
бағалады. Қалай болғанда да көп мәселе ұлттық санаға келіп тірелері 
сөзсіз. Әлеуметтік-экономикалық және мәдени даму да, азаматтық қоғам 
мен демократиялық үрдістердің тереңдеуі де осыған байланысты. ол үшін 
қоғамдық сананың жаңғыруы шарт. сонда ғана мәдени код өзгереді, жаңа 
құндылықтар мен қалаулы болашақтың бейнесі қалыптасады. 

сондықтан да Н.Ә. Назарбаев тарихтың көкжиегіне арналған өзінің 
«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын «рухани жаңғыру» бағдарламасының 
жалғасы ретінде қарастырып отыр. Президент жаңа еңбегнінде өз ойын 
өрбіте келе, қоғамдық сананың бір күрделі компоненті болып саналатын 
тарихи сана мәселесіне үңіле түседі. ол үшін тарихқа деген дұрыс 
ұстанымның болуы шарт. елбасы сол арқылы түп тамырымызды білуге, 
ұлттық тарихымызға терең бойлап, оның күрмеулі түйінін шешуге 
мүмкіндіктің туатындығына баса назар аударады. яғни, рухани жаңғыру 
мәселесі одан әрі тереңдетіліп, ұлт тарихы тұрғысында нақтыланып, 
дамытыла түскен.  

тарихқа, тарихи процеске деген елбасының көзқарасы, ғылыми-
методолгиялық ұстанымдары айшықталып, аяқталған түрге ие болған. ол 
Қазақстан тарихына дүниежүзілік тарихи үрдістің, әлемдік тарихтың бір 
маңызды және елеулі буыны ретінде қарайды. табиғи орта мен қоғамдық 
дамудың үйлесімді болуы ескеріледі. Қазақ ұлты этногенезінің негізгі 
элементтері қазіргі Қазақстан аумағында қалыптасты, оның мәдени 
жетістіктерінің көпшілігі осы жерде пайда болды, ол жәдігерлер өз кезінің 
ең үздік технологиялық жаңалықтары болатын және олар әлемнің түпкір-
түпкіріне осы жерден тарады дейді елбасы. Бұл фактілер Ұлы даланың 
жаһандық тарихтағы орнына басқаша қарауға мүмкіндік береді. ол 
сонымен бірге біздің ұлттық тарихымыздың көкжиегін кеңейтіп, ұлттық 
бастауымыздың тым әріде жатқандығын дәлелдейді және еуроцентристік 
көзқарастан арылуға жағдай жасайды.

естеріңізде болса, Президент 1998 жылды ұлттық бірлік пен тарих 
жылы деп жариялаған болатын. сондықтан да мемлекет басшысының біздің 
өркендеуіміз бен болашағымызды елдегі барлық этностар азаматтарының 
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қоғамдық қатынастардағы белсенді рөлімен тығыз байланыста қарауның 
сыры осында жатқан шығар. ол Қазақстан тарихы – көптеген этностарға, 
олардың көрнекті тұлғалары өз үлестерін қосқан бүкіл халқымызға ортақ 
тарих екендігіне назар аударады. 

осылардың барлығын ескере отырып, Н.Ә. Назарбаев еліміздің 
тарихына деген оң көзқарасты қалыптастырудың маңыздылығын атап 
көрсетеді. тарихи оқиғаны бұрмалауға, әлдебір саяси қажеттілікке 
ыңғайлап сипаттауға жол беруге болмайды. еліміз өз тарихында басынан 
әртүрлі қасіретті кезеңдер мен қайғылы оқиғаларды көп кешірді. 
сондықтан Президент осы қайғы-қасіреттің қайталануын болдырмас үшін 
тарихымызды дұрыс түсініп, қабылдай білуіміздің маңыздылығына назар 
аударады. Бұл жерде мәселе басқа халықтардың рөлін төмендетіп, өзіміздің 
ұлылығымызды көрсетуде емес, ең бастысы, елбасы атап көрсеткендей, 
нақты ғылыми деректерге сүйене отырып, жаһандық тарихтағы өз рөліміз-
ді байыппен әрі дұрыс пайымдауға тірелмек. 

мақала ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт және тарихи сананы 
жаңғырту сияқты екі тараудан тұрады. Жеті бөлімнен тұратын бірінші 
тарауда Ұлы даланы мекендеген ежелгі адамдардың талай техникалық 
жаңалықтар мен ойлап тапқан көптеген бұйымдары әлі күнге дейін дүниенің 
әр түкпірінде пайдаланылып келетіндігі және біздің арғы бабаларымыздың 
еуразия кеңістігіндегі саяси, экономикалық дамудың беталысын талай рет 
түбегейлі өзгерткені туралы сөз болады. 

Ұлы даланы, біздің ата-бабаларымыздың әлемдік өркениетке қосқан 
орасан зор үлесін Н.Ә. Назарбаев нақты археологиялық, этнологиялық 
және тарихи фактілерге сүйене отырып дәлелді көрсетеді. осы аймақта 
дүниеге келіп, осы кеңістіктен шартарапқа тараған технологиялық 
жаңалықтар әлемді қаншама рет дүр сілкіндіріп, жаһандық ауқымда 
теңдессіз революциялық түлеудің негізіне айналды, оның қарқынды 
дамуына түрткі болды. сол дәуірлерде қазіргі қазақ жерінен бастау 
алған жаңашыл, зияткерлік ізденістер мен табыстарымыздың әрқайсысы 
арнайы қарастыруға тұрарлық ұлттық қана емес, әлемдік құндылықтардың 
қатарынан орын алатын, адамзат баласының даму кезеңдерін айқыштауға 
өз үлесін қосқан мәдени, рухани, тарихи, шаруашылықтық және әскери 
мұра болып табылады. 

мемлекет басшысы жылқыны қолға үйрету және атқа міну мәдениеті, 
соған сай салт атты жауынгердің киімінің ықшам үлгісі – шалбардың 
алғашқы нұсқасының пайда болуы, биік ер-тұрман мен үзеңгінің, металмен 
ұшталған жебенің, қылыш пен сауытты ойлап табу айбарлы атты әскердің 
қалыптасуына ықпал еткендігін көрсетеді. 

Шаруашылықты жүргізу тұрғысында да технологиялық жаңалықтар 



365

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

ашылды. Қазақ жерінде таукен өндірісі кеңінен дамып, металлургияның 
орталықтары пайда болды. онда жаңа, неғұрлым берік метал өндіру мен оны 
өңдеу ісі жолға қойылды. оның нақты айғағы ретінде аң стилінің айрықша 
жоғары өндірістік тәжірибесін атап өткен жөн. «алтын адам» жәдігері, 
«аң стилі» өнері сонымен бірге Ұлы даланың ежелгі тұрғындарының 
озық мәдениетінің, өз жазуы, эстетикасы мен бай мифологиясының 
болғандығын көрсетеді, көркем болмысы мен рухани қазынасының 
молдығын дәлелдейді. 

елбасы Ұлы даланың түркі әлемінің бесігі, Ұлы Жібек жолы 
жүйесінің күретамыры, сиверс алмасы мен регель қызғалдақтарының 
отаны болғандығын үлкен мақтаныш сезімімен баяндай келе, өзінің негізгі 
айтайын деген ойын мақаласының тарихи сананы жаңғыртуға арналған 
тарауында қорытындылайды. Өйткені, тарихты жалпылама тұрғыда білу 
бар да, соның негізінде қоғамда толыққанды тарихи орта қалыптастыру 
деген бар. Қоғам мүшелері жастайынан осы ортада білім алып, тәрбиеленіп, 
өзінің Қазақстан мемлекетінің тарихына қатыстылығын сезіне білетіндей 
деңгейге жетуі шарт. ол жалпыхалықтық қозғалысқа айналса, тіпті құба-
құп болар еді. оның басты нәтижесі, Президент ойлағандай, Қазақстан 
азаматтарының өз тарихына деген мақтаныш сезімін ұялату, мектептер мен 
өлкетану музейлерінің жанынан тарихи-археологиялық қозғалыстардың 
пайда болуынан көрініс табуы керек. сондықтан болар елбасы тарихи 
сананы жаңғыртудағы басты ұстаным ретінде ұлт тарихын санаға сіңіру 
барша қазақстандықтардың бойында өз бастауларына деген ортақтық 
сезімін қалыптастыруды атап көрсетеді. Патриотизм, патриоттық тәрбие 
деген ұғымдар қоғамда жиі қолданыста болатын адамдардың табиғи 
қажеттілігіне айнала бастауы қажет сияқты. меніңше, елбасы түптеп 
келгенде осы мәселені меңзеп отыр. 

олай болса, бедерлі тарихи мәселелерді терең зерделеу қажеттігін айта 
келе, Н.Ә. Назарбаев олардың «біздің дүниетанымымыздың, халқымыздың 
өткені мен бүгінінің және болашағының іргелі негіздеріне тікелей қатысты» 
деуінде үлкен астар жатыр. оның іргелісі – рухани жаңғыру бағдарламасын 
іске асыру барысында тарихи сананы жаңғырту арқылы қоғамдық үрдіске 
қосымша екпін беру қажеттілігі болса керек. Бұл жұмыс нақты практика-
лық, қолданбалы сипатқа ие болмақ. ендігі жерде тарих ғылымы тек таза 
ғылыми шеңберде қалып қоймай, еліміздің тарихи жетістіктерін халық 
арасында насихаттап, әсіресе жас жеткіншектерге түсінікті тілде, тиімді 
әдіс-тәсілдерге негізделе отырып ұғынықты түрде жеткізілуі керек. оны 
ел ішінде ғана емес, шет елдерге де таратып, насихаттаған жөн. Қазірдің 
өзінде Ұлы дала тұрғындарының әлемдік өркениетке қосқан үлесінің 
Президент атап өткен үлгілерін біршама жүйеге келтіріп жинақтап, шет 
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тілдерге аударып, ол іс-шараны ілгерілететін білікті мамандарды дайындау 
арқылы кез келген аудиториялар мен әлем елдерінде тиісті жұмыстарды 
бастауға болады. Ғылым – үздіксіз процесс. Жаңа деректердің ғылыми 
айналымға қосылуы барысында кез келген тарихи оқиға мен объектінің 
басқа да қырлары ашыла береді. ол басқа әңгіме, мұндай жұмыс өз бетінше 
жалғасып жүре берер. ал біз айтып отырған мәселе өз кезегінде жүйелі 
түрде қатар жүргені абзал. оны күтіп отырудың тіптен де қажеті жоқ. 
Жоспарланған істі қолдағы барымызбен бастай берген жөн.

сол үшін елбасы нақты жобалар ұсынып отыр. солардың ішінде 
«архив – 2025» бағдарламасының маңызы зор. ол алдымен ежелгі 
дәірден қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын отандық және шетелдік 
архивтерден табылатын материалдар тарих ғылымының дереккөздік негізін 
байытып, оның әлеуетін күшейтері сөзсіз. екіншіден, бұл елбасының 
осы жолғы басты талабы, архивтерден табылған тарихи деректер мен 
жәдігерлер қорларда шаңға көміліп жатпай, мүдделі зерттеушілер мен 
қалың жұртшылыққа қолжетімді боларлықтай цифрлық фоматқа көшірілуі 
қажет. сол деректердің негізінде осы бағдарламалар мен жоспарлардың 
мазмұндық жағы толықтырылып отыруы заңды нәрсе.

сонда      ғана   Н.Ә. Назарбаев  ұсынып  отырған  атақты  тарихи 
тұлғаларымыз бен олардың жетістіктеріне арналған оқу-ағарту 
энциклопедиялық саябағы да, қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр 
саласындағы және бейнелеу өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және 
ел билеген тұлғалар бейнесінің маңызды галереясын жасау да, дала 
фольклорының антологиясы мен даланың көне сарындары жинағын, 
«Ұлы дала тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік серияларды шығарып, 
тарату, түркі өркениетіне қатысты жоба мен түркі халықтарының мәдени 
күндерін ұйымдастыру мен оларға ортақ туындылардың бірыңғай онлайн 
кітапханасын, солсияқты «Ұлы дала» атты ежелгі өнер және технологиялар 
музейін ашу да, әртүрлі фестивальдар өткізу жұмыстары да мүлдем басқаша 
реңкке ие болары анық.

мемлекет басшысының ойынша, олар жүйелі зерттеліп, заманауи 
цифрлық форматта «жаңа тыныс» алуға тиіс және қазіргі заманғы 
аудиторияға жақын әрі түсінікті форматта,  заманауи электронды нұсқалары 
арқылы да шығарылуы керек және, ең бастысы, барша әлемге дәріптелуі 
керек. ол үшін бұл жұмыстың ұтымды жолы мен ұтқыр тәсілдерін таңдап 
алу қажет. осы тұста елбасы кино өнері мен телевизияның әлеуетін дұрыс 
пайдалануға ерекше көңіл бөліп, деректі-қойылымдық фильмдердің, 
телевизиялық сериалдар мен толық метражды көркем картиналардың 
арнайы циклін өндіріске енгізу керектігіне тоқталады. 

Әсіресе кинотуындылардың тақырыптық-мазмұндық жағын ашуда 
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Ұлы даланың бай мифологиялық және фольклорлық материалдарын 
пайдаланудың маңыздылығына, олардың жанрларын барынша 
кеңейтуге көңіл бөлінеді. Н.Ә. Назарбаев «Ұлт қаһармандарын үлгі тұту 
үрдісін қалыптастыруға жол салатын сапалы балалар фильмдері мен 
мультипликациялық сериалдарды аса қажет ететін өскелең ұрпақтың 
да талғамына ерекше назар аудару керек. Біздің даңқты батырларымыз, 
ойшылдарымыз бен ел билеушілеріміз – тек Қазақстан ғана емес, сондай-
ақ бүкіл әлем бойынша еліктеуге лайықты тұлғалар» деп, өз ойын нақтылай 
түседі.  Бұл жағдай ата-бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық 
өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете 
отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік беретіні сөзсіз.

елбасы ұсынып отырған жобалар тек мазмұндық жағынан ғана емес, 
ұйымдық-ұйымдастырушылық және іске асырылуының әдәс-тәсілдері 
тұрғысынан да мінсіз ойластырылған. Президент оларды іске асыру үшін 
қазақстандық ғалымдармен қатар шетелдік мамандар да тартылатын 
халықаралық көпбейінді ұжым құру қажеттігін үнемі ескертіп отырғаны 
бірден көзге түседі. осылай болғанда ғана біздің қаһармандарымыздың өмірі 
мен қызметі жөнінде тек еліміздегілер ғана емес, сондай-ақ шет елдегілердің 
де білетіндігіне елбасы сенімді. Және ол мамандар көшпенділердің бай 
мұрасын жүйелеуге қабілетті,  оның өзектілігін арттыра алатын кәсіби 
мамандар  болуы керек. сонымен бірге бұл жобалар кең халықаралық 
ынтымақтастық аясында жүзеге асырылуы тиіс. 

елбасы фольклорлық дәстүрдің ортақ тарихи негіздерін іздеу үшін 
Қазақстанның түрлі өңірлері мен өзге елдерге іздеузерттеу экспедицияларын 
ұйымдастырудың қажеттілігіне де тоқталған. тарихи сананың қалыптасу 
үрдісін Н.Ә.Назарбаев қолданбалы деңгейге көтеріп, оны Қазақстандағы 
туризм индустиясын дамытумен байланыстыра қарайды. 

Жалпы алғанда мақалада тарих мәселесіне әлеуметтік, қоғамдық және 
жалпыхалықтық сипат беру байқалады. Болашақта құрылатын тарихи-
археологиялық қозғалыстар мен жалпыұлттық тарихи реконструкциялық 
клубтар осының бір айғағы болмақ. Бұл маңызды іске қоғам мүшелерінің 
атсалысуы, әсіресе жастардық белсенділік көрсетуі Қазақстанның төл 
тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін қоғами, мәдени және 
тарихи ортаның қалыптасып,  халықтың болашаққа деген сенімін нығайта-
ры күмәнсіз. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ТҰҒЫРЫ- ЕЛ БІРЛІГІНДЕ

«Бірлік қылсаң, алашым,
ілгері қарай басасың.
Қол ұстасып ұмтылсаң,
Қатар жұрттан асасың.
Атағын мәңгі қалдырып,
жасасын, алаш, жасасын!»[1]- деген басты саяси  қағидатты 

ұстанған  алаш зиялылары хх ғасыр басында елде ауызбіршілік, 
ұлтаралық татулық пен келісім орнату  арқылы  қазақ ұлтын көркейтудің 
өркениеттілік жолын таңдады. «мен Қазақстан территориясында біздің 
қазақ ұлты жанданатын, мұндағы барлық ұлттар мен ұлыстар өзін еркін 
сезіне алатын  жоғары деңгейде дамыған полиэтникалық өркениет құра 
алатындығымызға сенемін» [2],- деп Қазақ кср Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев 1991 жылғы 10 желтоқсанда өткен Жоғарғы кеңестің 
мәжілісінде сөйлеген сөзінде Қазақстанның болашақтағы саяси бағытын 
нақты  айқындады. хх ғасыр соңындағы Қазақстан мұраттары мен хх 
ғасыр басындағы алаш идеясының осылайша тарихи сабақтастықта 
үндесуі ұлттық зиялылардың қай заманда болсын ел берекесін  бәрінен 
жоғары қойғандығын көрсетеді. 

сол бір аумалы-төкпелі хх ғасырдың соңғы жылдарында ел ішінде 
береке мен бірлікті сақтап қалу қиынға соқты. елімізде бұл кезде бірен-
саран басқа ұлт өкілдері тарапынан  халық арасына іріткі салушы, аран-
датушылық пиғылды әрекеттер ұйымдастырылғаны мәлім. Біріншіден, 
Қазақстан үшін  тарихи маңызды бірнеше құжаттардың қабылдануы елдегі 
кейбір өзге ұлттардың қарсылығын туындатты.  екіншіден, Қазақстан 
территориясында автономия құруға әрекеттенген орал казактарының 
сепаратистік әрекеттері орын алды. Негізінен алғанда, алдымен 1989 жылы 
«Қазақ кеңестік социалистік республикасының тіл туралы» Заңының 
қабылдануы, одан «Қазақ кеңестік социалистік республикасының 
мемлекеттік егемендігі туралы» декларация жобасының жасалуы 90-жыл-
дардың басында республиканың шығыс аймағында тұратын орыс ұлты 
өкілдерінің үлкен дау-дамайын тудырған. Шығыс Қазақстан облысының 
аталған ұлт мүшелерінің қатысуымен  ірі өнеркәсіп орындары, ұйымдар 
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мен облыс мекемелері, соның ішінде, «Үлбі металлургия зауыты», ав-
токөлік кәсіпорындары, ғылыми-зерттеу институттары мен медициналық 
мекемелерде (барлығы 32 ұжымда) өткізілген жиналыстарда «Қазкср тіл 
туралы» Заңына өзгертулер енгізу туралы нақты талаптар қойылды. олар: 
аталған Заңға қазақ тілімен қатар орыс тілін де мемлекеттік тіл ретінде 
енгізу,  осы Заңды жүзеге асыру туралы Үкімет бағдарламасының, атап айт-
қанда, барлық азаматтардың мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін міндетті 
түрде үйрену, мамандардың мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтау үшін 
аттестациялау жүргізу туралы бөлімдердің күшін жою және т.б. [3]. сондай-
ақ, олар Қазақ кср-інің ксро құрамынан шығу туралы шешімді «байырғы 
ұлттың» пікірі ескеріле отырып қабылданатыны туралы айтылатын  
мемлекеттік егемендік туралы декларация жобасының 11 бөлімшесіне 
қатысты өздерінің ерекше наразылықтарын білдірді [3, 35]. Бұл арада  
аталмыш облыс территориясында орыс ұлтының бірнеше ұрпақтары өмір 
сүріп келе жатқандығы алға тартылды. Әрі бұл наразылықтар 1990 жылғы 
25-26 қыркүйекте республикалық, одақтық көлемдегі депутаттардың 
қатысуымен өткен Өскемен, Үлбі, октябрь қалалық және аудандық ке-
ңестері халық  депутаттарының біріккен сессияларында қарастырылады. 
мәжілісте, тіпті, Өскемен қалалық және аудандық кеңесі мен ксро Жоғарғы 
кеңесінің 28 халық депутатымен Өскеменде және іргелес территорияларда 
ұлттық аудан құру туралы ұсыныс жасалынған болатын [3, 35]. мұндай 
келеңсіз жағдайдың орын алуының басты себебі, әрине, аталған облыста 
орыс ұлты өкілдері санының басым болуы әсер етті. Өйткені, сол кезде 
кеңестер одағының барлық аймағында орыстардың үлес салмағын 
көбейтіп, байырғы халық тардың үлес салмағын азайту саяса ты жүргізілді. 
Байырғы халықтың саны, 1989 жылғы санақ бойынша, арменияда — 93,3; 
Әзербайжанда- 82,6; ресейде — 73,6; Беларусьте — 78,1; украинада — 72,8; 
түркіменстанда — 71,8; грузияда — 70,2; Өзбекстанда — 68,7; молдовада 
— 64,4; тәжікстанда — 62,2; Эстонияда — 61,7; Қырғыз станда — 52,4; 
латвияда — 52,1; Қазақ станда — 39,7 пайызды құрады[4]. 

хх ғасырдың тоқсаныншы жылдарында Қазақстан территориясының  
батыс жағында ұлтаралық қарым-қатынас мәселесі аса шиеленісті еді. 
орал казактары 1991 жылы маусым-шілде айларында оралда Бүкілодақтық 
казак атамандары съезін өткізіп, казак әскерлерінің ресей патшалығына 
адал қызмет етуінің 400 жылдық мерейтойын атап өтпек болғаны 
белгілі. Бұл іс-шараның өткізілуіне орал қалалық казак тарихи-мәдени 
қоғамының көшбасшылары мен елдегі казактар одағы мұрындық болды. 
олардың түпкі мақсаты-  бұрынғы орал казак әскерлеріне іргелес болған 
жерлерді, атап айтқанда,  орал, атырау, ақтөбе және орынбор облыстары 
территорияларының бір бөліктері қайта біріктіріліп, орал казактары қолы-
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на өтуі, сонымен қатар, аталған қоғамға аймақтық деген мәртебе қоса 
берілуі тиіс болатын [5]. орал казактары осы мақсатқа жету үшін кезінде 
«орал казактары жерлері» Қырғыз (Қазақ) акср-і құрамына берілуіне негіз 
болған 1920-1922 жж. кеңес билігі декретінің күшін жоюды жоспарлады [5, 
36]. осылайша үй ішінен үй тікпек болған 1991 жылғы 14-15 қыркүйектегі 
орал казактарының ұлттар арасында іріткі салу сепаратистік пиғылдағы 
әрекеті жергілікті ұлт тарапынан үлкен наразылық тудырды. көрсетілген 
жылдың 16 желтоқсанында республикалық «азат» азаматтық козғалысы 
мен «егеменді Қазақстан» газеті редакциясы мүшелерінің қатысуымен 
наразылық митингісі өткізіледі. митингіде қабылданған қарарда келесідей 
нақты талаптар қойылды:

Біріншіден, 400 жылдық секілді «мерейтойларды» өткізу казак 
сепаратистерінің ашықтан-ашық империяны аңсауы деп бағалансын. 
олардың қазіргі іс-әрекеттері егеменді Қазақстанның тәуелсіздігіне қол 
сұғу деп танылсын.

екіншіден, 1991 жылдың қазан айында «орал өңірі халықтарының 
күні» деген айдармен өткізілетін мерекеге тыйым салынсын. Өйткені оның 
астарында орал казактарының патшаға қызмет етуінің 400 жылдығын атап 
өтуді жалғастыру ұғымы жатыр.

Үшіншіден, қазақ мемлекетінің заңымен республика территориясында 
патша заманындағы казактардың әскери формасын киіп жүруге тыйым 
салынсын.

төртіншіден, казак қауымына араға іріткі салушы әлеуметтік топ, 
басқыншылықты көксейтін әскери құрама ретінде тыйым салудың 
мемлекеттік актілері қабылдансын.

Бесіншіден, отаршылдықты насихаттап, ұлтаралық қатынастарды 
ушықтыратын казактардың қоғамдық және әскериленген ұйымдары 
таратылсын.

алтыншыдан, Қазақстан парламенті «казак» деген ұлттық атауы 
емес, ол царизмнің басқыншылық мақсаттарына жан-тәнімен қызмет еткен 
әскери сословие екендігі жөнінде заң актісін қабылдасын.

Жетіншіден, орал облыстық кеңесінің төрағасы Н. есқалиевтің, оның 
орынбасары в. гартманның және қалалық кеңес төрағасы Б. молдашевтің 
қызметтен кетуі талап етілсін [6]. 

Қазақ кср Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ елі 
атынан осы түйткілді мәселенің мән-жайын түсіндіріп ркФср басшылығы 
атына ресми хат жолдайды. хатта елбасы «Қазақ кср мемлекеттік 
егемендігі туралы» декларацияға сәйкес республикада барлық ұлт 
өкілдеріне мемлекеттік билік органдары мен басқармалар уәкілдігіне 
ұмтылуға нақты мүмкіндіктер жасалып, қолдау көрсетіліп отырғандығын, 
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сонымен қатар, әрбір ұлттық қауымға мәдени орталықтар, діни және 
басқа да ассоциация құруға құқық берілгендігін баса көрсетеді. сондай-
ақ, Қазақстанда қоғамдық-саяси жағдайдың шиеленісуіне орал казактары 
басым бөлігінің автономистік және сепаратистік пиғылды әрекеттері 
жайында айтылып, бұған қатысты нақты фактілер келтірілген. орал 
казактарының арандатушылық әрекеттері мәскеу, самара, волгоград және 
орынбордағы жайықтық казактар мен дон, кубань казактарының айдап 
салуымен ұйымдастырылып отырғандығы, бұлардың  белсенді қатысуы-
мен орал казактары одағының құрылғандығы, олардың орал сағасынан 
бастап каспий теңізіне дейінгі территорияларды казак әскерінің бұрынғы 
жерлері ретінде қайта қалпына келтіру туралы мақсатының тек қана орал 
облысындағы бірнеше ұлтты тұрғындардың ғана емес, барша Қазақстан 
халқының наразылығын тудырғандығы баяндалады. осыған байланысты, 
Н. Ә. Назарбаев Қазақ кср-і және ркФср арасындағы Шарттың 1,6 бабына 
сәйкес ресей мемлекет басшысынан:

орал казактарын конфронтация мен сепаратизмге айдап салып - 
отырған республикаға іргелес ркФср облыстары мен басқа да 

аймақтарындағы казак қоғамдық құрамаларының Қазақстанның ішкі 
істеріне араласудан арашалауды;  

ресейде (орынбор облысында) тіркеліп, басылып шығатын, бірақ - 
Қазақстанда орал казактарының жеке өкілдерінің сепаратистік, 

экстремистік идеяларын насихаттау үшін таратылатын орал казактары 
қоғамының «орал хабаршысы» газеті мәселесін қарастыруды сұраған 
болатын [7]. ал 1991 жылы 30 мамырда республикалық актив жиналысында 
сөйлеген сөзінде Н. Ә. Назарбаев ел бірлігін бұзуға бағытталған орал 
казактары әрекеттеріне қатысты келгенде республикааралық шарттарда 
және мемлекеттік егемендік туралы декларацияда қол сұғылмайды деп та-
нылған республикалар арасындағы шекаралардың өзгертілуіне ешқашанда 
жол берілмейтінін және Қазақстан территориясында казактардың патша 
режиміне қызмет етуінің жылдығын мерекелеудің қандайына болсын, 
казак бөлімдерінің құрылуына жол берлмейтінін мәлімдейді. Өз тарапынан 
ркФср Президенті Б.Н. ельцин 1991 жылы 17 тамызда алматыда өткен 
баспасөз конференциясында казактардың әлдебір территориялық көз 
алартушылығына жол бермеу керектігін айта келіп, казактар мерекесінің 
шекарасын ресейдің түкпіріне қарай жылжытуға тырысатыны туралы 
уәде бергенімен [8], орал казактары өз дегендеріне жету үшін барынша 
әрекеттеніп қалған еді. дегенменен, егер үкіметтің дер кезінде осы 
арандатушылық оқиғасына тосқауыл қойып, бұл мәселені мемлекет 
басшысы Н.Ә. Назарбаевтың мемлекетаралық деңгейде шешу туралы 
мәселе қоймағанда сол кездегі таулы карабақтағыдай қан төгіс болары 
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анық еді. Өйткені, «ата-бабаларымыз сан ғасырлар найзасының ұшымен, 
білегінің күшімен қорғаған, сонау Алтайдан Атырауға созылған, түстігі 
қарт Алатаудан қалың орманы мүлгіген Сібірге дейін алып жатқан қазақ 
даласында өз алдарына автономия құрғысы келген кімдер? Олар-  келте 
ойлы, таным-түсінігі от басы, ошақ қасынан әріге аспайтын, «асын ішіп, 
киізін тілетін», әдептілікті аяққа басқан, «беймаза» қонақтар. бұлардың 
қылығы мен іс-әрекеті, қандай ұранды жамылса да, шектен шығып, сайын 
даланың, киелі жердің шын иелерін мықты ойландырды» [9].

Бүгінде елбасының тікелей басшылығымен саяси ішкі тұрақтылықты, 
ұлтаралық және дінаралық келісімді, мемлекеттілікті, аймақтық, жалпы 
бүкіләлемдік қауіпсіздік пен ынтымақтастықты нығайту мақсатында 
жасалған алғашқы бастамалар ел еңсесін көтеріп, қазақ жұртын әлемге 
танытты. десек те, елімізде осындай «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» 
тыныш заманды орнатуда талай қиыншылықтарды жеңуге тура келді. 
Әрине, бұл алдымен, бойына өр мінезімен қатар қайыспас төзімділік пен 
шыдамдылықты дарыта білген қазақ ұлтының даналығының, одан сол 
кезде   көш басында тұрған ұлттық зиялылардың ерен еңбегінің нәтижесі 
болды. 

Қазақстан республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев: «Алаштың» 
басты мақсаты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, заманға бейімдеу 
еді. бұл біздің қазіргі жедел жаңғыру, яғни модернизация бағытымызға 
да сай келеді... Алаш арыстары бізге мемлекеттілік идеясын ту етіп 
көтеруді табыстап кетті...Алаштың асыл аманаты бізге тарихи-мәдени 
бірегейлігімізді, қарапайым тілмен айтсақ, қазақы қалпымызды қасиеттеп 
сақтауға міндеттейді. Алаштың асыл аманаты бізді ауызбірлігімізді 
күшейтуге шақырады, - деп бүгінгі тәуелсіз еліміздің өркендеу жолының 
басты тұғырын айқын атап көрсеттті. елбасының алаш тағылымын қазіргі 
кезде мемлекеттік саясатта бекем ұстануы елімізде әралуан ұлт пен ұлыс-
тың береке - бірлікте өмір сүруіне негіз болып отыр. дегенмен, жоғарыда 
тоқталып өткен ел ішінде кезінде орын алған іріткі салушы жекеленген 
оқиғалар елімізде ұлтаралық келісім мен татулықты берік орнықтыру ісі- 
барша Қазақстан халқы үшін ортақ жүк екендігін сөзсіз дәлелдейді.
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Қазіргі жағдайда жоғары білікті мамандардың көші-қоны жаһандық 
көші-қон ағындарының үлкен құрамдас бөлігіне айналды. теорияның 
қазіргі жағдайы жоғары білікті мамандардың көші-қонына деген ұғымды 
айқын түсіндірмеумен сипатталады. 

американдық әлеуметтанушы Элвин тоффлер өзінің «Шок будущего» 
атты кітабында  жаңа, супериндустриалды қоғамға көшу мәселесін 
зерттейді, онда көші-қон тек қалыпты құбылыс қана емес, сонымен 
қатар қоғамның айқын негізгі ерекшеліктерінің бірі деп жазған. тоффлер 
заманауи адамдарды «көшпенділердің жаңа нәсілі» деп атайды. Бұл 
олардың үнемі қозғалу қажеттілігімен байланысты. оның себебі әртүрлі 
болуы мүмкін: бұл уақыт пен заман талабына сай өмір сүрудің нышаны, 
өмірлік құндылықтардың өзгеруі, бос жұмыс орындарының жылжымалы 
нарығы. Әсіресе жоғары еңбек ақы төленетін және перспективалы жұмыс 
іздеу көбінесе еңбекке қабілетті халықтың кәсіби көші-қонының себебі 
болып табылады [6].

Жаһандану дәуірінде көші-қон үрдістері айтарлықтай белсендірілді 
және әлеуметтік-саяси салалардағы көптеген өзгерістерге себеп болды. 
Жаһанданудың маңызды салдарының бірі жұмыс күшінің географиялық 
ұтқырлығы болып табылады. адамдардың тұрғылықты жері, өмірлік 
ұстанымдары мен олардың қызмет аясы өзгеруде, олар басқа діни жүйелер 
және зайырлы құндылықтарға бірігуге міндетті.

Жоғары білікті мигранттар көші-қонының ағыны үнемі ұлғаюда, бұл 
жаңа құбылыс емес. Бірақ көрсеткіштер мен тенденциялар тез өзгереді. 
көшіп-қонушылардың жалпы саны тұрақты түрде өзгеруде. «егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған мақаланың ақпаратына сүйенсек егер 
1960 жылдары әлемде 3,2 млн мигрант бар деп есептелсе, 1995 жылы бұл 
көрсеткіш 35 млн адамға жетіп үлгерді. яғни 35 жылдың өзінде ғана 10 
еседен астам көрсеткішке өсе түсті. соңғы деректерге көз салсақ, осы 
қарқынның әлі күнге дейін жалғасып келе жатқандығын көреміз. БҰҰ 
Экономикалық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі департаментінің 
2013 жылдың қыркүйегіндегі мәліметі бойынша әлемдегі мигранттар саны 
232 млн адамға жетсе, 2017 жылы 258 млн адамды құраған. сөйтіп ғасыр 
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басындағы (2000 жылғы) көрсеткіштің өзінен 49 пайызға өскен. егер 2000 
жылы мигранттардың әлем халқындағы үлес салмағы 2,8 пайызды құраса, 
2017 жылы ол 3,4 пайызға жетіп отыр [2].

Бірнеше елдердегі ұйымдар уақытша жұмысшылар қорының 
жетіспеушілігінен жоғары білікті мамандарды тұрақты жұмысқа 
қабылдайды.   Бұл ұтқырлықтың деңгейін көтеріп, кәсіби жұмыс нарығы 
мен мамандықтардың ұлтаралықтануына себеп болады.  

Жоғары білікті мамандар әдетте жоғары университеттік білім деңгейі 
бар немесе осы саладағы ауқымды / баламалы тәжірибесі болуымен 
сипатталады.  еңбек көші-қоны өзінің жеке жұмыс орнының параметрлерін 
өзгертуге ұмтылысынан пайда болады, сондай-ақ тұрғылықты жеріне 
қатысты сыртқы жағдайлардан: әлеуметтік-мәдени, тұрмыстық, 
экологиялық, табиғи – климаттық және т.б. жағдайларға байланысты болуы 
мүмкін [4].

еңбек көші-қоны ішкі  яғни - бір мемлекетте көрініс алады және 
халықаралық көші-қон - мемлекеттік шекараны кесіп өту арқылы жүзеге 
асатын болып бөлінеді

Ішкі еңбек көші-қоны ұлттық заңнамамен және заңға тәуелді актілер-
мен реттеледі. яғни Қазақстан республикасының аумағыда алтыншы 
тарауда көрсетілгендей еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында көшіп 
келушілер заңнамасымен реттеледі. «осы Заң халықтың көші-қоны 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, көші-қон процестерінің 
құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін айқындайды» [1].

еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында келетін көшіп келушілер 
мынадай санаттарға бөлінеді:

1) мыналар: экономиканың басым салаларында (экономикалық 
қызмет түрлерінде) сұранысқа ие кәсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа 
орналасу үшін келген;

Қазақстан республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру 
үшін жұмыс берушілер тартатын, оның ішінде корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде келген шетелдік жұмыскерлер – көшіп келушілер;

2) бизнес-көшіп келушілер – Қазақстан республикасының 
заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында келген 
көшіп келушілер;

3) маусымдық шетелдік қызметкерлер – климат немесе өзге де табиғат 
жағдайларына байланысты белгілі бір, бірақ бір жылдан аспайтын кезеңнің 
(маусымның) ішінде атқарылатын маусымдық жұмыстарды орындау үшін 
жұмыс берушілер жұмысқа тартатын көшіп келушілер;

4) еңбекші көшіп келушілер – еңбекші көшіп келушіге берілген рұқ-
саттың негізінде жұмыс беруші жеке тұлғалардың үй шаруашылығында 
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жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) мақсатында Қазақстан 
республикасына үй қызметкері ретінде келген көшіп келушілер [1].

халықаралық еңбек көші-қоны БҰҰ Бас ассамблеясы 1990 жылғы 18 
сәуірдегі 45/158 қарарында қабылдаған барлық еңбекшілердің құқықтарын 
қорғау туралы конвенциясымен реттеледі, сонымен қатар «еңбекші 
мигрант» терминін өз елінің азаматы болып табылмайтын, өзге елдегі ақылы 
қызметпен айналысатын немесе айналысқан адам ретінде айқындайды.

конвенцияда «еңбек мигрантының» жалпы түсінігі мигранттар 
санатының анықтамаларында нақтылайды. олар шекара маңындағы көшіп 
– қонушылар, жұмысқа немесе үйлеріне бару үшін жол бойында тұрақты, 
күн сайын немесе мемлекеттік шекараны кесіп өтуге мәжбүр болатындар, 
теңізшілер балықшылар, маусымдық жұмысшылар, кемелерде жұмыс істеу 
үшін жалданған жұмысшылар, келісім-шарт негізінде жұмыс істейтін және 
т.б. еңбек етушілер көрсетілген.

Жұмыс істейтін көшіп-қонушылар санатына конвенция ақылы қызмет 
атқаратын жалдамалы еңбек көшіп-қонушыларды жатқызады, және де 
осындай қызмет есебінен өзінің өмір сүруін қамтамасыз ететін, дербес 
немесе өз отбасының мүшелерімен бірге жұмыс істейтін жалдамалы 
емес немесе екі жақты және көп жақты келісім бойынша жұмыс істейтін 
еңбекші көшіп қонушыларды да жатқызады. дәл осы еңбек қызметінің түрі 
бүгінде тмд елдерінде кең таралған. конвенция еңбекші-мигранттарды 
экономикалық субъектілер ретінде ғана емес, әлеуметтік субъект ретінде 
де қарастырады.

алайда, тоффлер: көшудің себебі жұмыс іздеу болып табылатын 
адамдардың бүкіл ағыны біркелкі емес және оларды екі топқа бөлуге 
болады дейді [6].

Біріншісі - «еріксіз көшіп-қонушылар» Әдетте бұл адамдар 
құрылыстағы жұмысшылар, көше жинаушылар, дүкендердегі сатушылар 
және қосалқы қызметкерлер болып табылады. осыған ұқсас еңбек 
ресурстарының ұлғайып келе жатқан санын ескере отырып, ең көп дәл 
осы санаттағы адамдардың көші-қонға ұшырайды деп қате қорытынды 
жасауға болады. Шын мәнінде, тек мұқтаждық пен кедейлік салдарынан, 
қалаған жұмыс пен өмір сүруге қаражатын тапқаннан кейін, тұрғылықты 
жерін одан әрі ауыстыруға тырыспай, бір қалада қалуға әбден қабілетті осы 
көшіп-қонушылар болып табылады. Бұл категориядағы адамдар туыстық 
байланыстарға өте берік, әдетке айналған бір тәртіпті ұстануға бейім 
және олар үшін өмірлік стереотиптерді өзгерту қиын екені байқалады. 
Бұл топқа маусымдық қозғалыстар тән. олар үшін көші-қон-мәжбүрлі 
құбылыс. Бұл ретте, көшіп-қонушылардың екінші тобы үшін жағдай мен 
жұмыс шарттарының жақсаруы мақсатында тұрғылықты жерін ауыстыруы 
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ішкі қажеттілік болып есептеледі және бұл екі топтың арасындағы басты 
айырмашылықтары. 

екінші топ - «шынайы көшпенділер». Жеке ой және өмір сүру 
стилімен ерекшеленетін топты жоғары білімі бар, әсіресе ғылыми дәрежесі 
бар мамандар құрайды. Бұл адамдар әлдеқайда ұтқыр және олар үшін 
көші-қон үрдісі мансаптық өсу мен толыққанды өмір сүрудің ажырамас 
шарты. халықтың бұл тобының жаппай қозғалу үрдісі осы сөздің ауқымды 
мағынасында кәсіби көші-қон деп аталады [6].

Бұл топтың көші-қонының бір-неше факторын қарастыруға болады.
Бірінші орында сұранысқа ие мамандықтар нарығының үнемі өзгеріп 

тұруы. Бұл әрине ақпарат деңгейінің үнемі өсуімен байланысты: күн сайын 
пайда болатын жаңалықтар легі мен белгісіз дүниелердің ашылуы әлем 
туралы түсініктерді үнемі өзгертеді. Ғылым мен техниканың дамуы сон-
шалық кей жағдайларда қандай да бір маманның білімі мен біліктілігінің 
өзектілігіне күман келтіруге болады. Ғылым мен техникадағы болып жатқан 
жаңалықтарды ешкім де бақылай алмайды, сондықтан мамандар таңдалған 
қызмет саласындағы бір жолды бағыттылықты көбірек таңдайды, себебі 
олар үшін жаңа ақпаратты бағдарлап, бақылау осылайша әлде қайда оңай. 
сондықтан инженерлер, оқытушылар, менеджерлер және т.б. мамандар 
қаладан қалаға,  немесе елден елге іскерлік ұсыныстарға байланысты 
көшеді. Жоо-ң оқытушылары, білім алып, дәрістер оқып, шет елдерде 
өмір сүре алады.

екінші орында мансапты құрудың күрт өзгерген принципі бар: егер 
бұрын университет түлегі үш жыл жас маман болып саналса, содан кейін 
бірте-бірте жұмыс өтілімі мен кәсіпқойлығын арттыра отырып, отыз-қырық 
жасына қарай елеулі лауазымға сене алатын болатын, ал супериндустриалды 
қоғамда кәсіптік өсудің жоғары шыңы едәуір жас шақтарға келеді, әрі қарай 
ол зейнеткерлік жасқа жақындағанда жауапкершілікті жоғары деңгейде 
талап етпейтін жұмыс түрлерін таңдап, жеңіл-желпі қызметте болу үрдісін 
таңдайды. Бұл жәйт жастарды жоғары еңбек ақы төленетін жұмыс іздеуге 
итермелейді, өйткені олар қысқа мерзім ішінде жұмыс орны мен тұратын 
жерін ауыстыруға өте қабілетті. Батыс елдерінде бұл неғұрлым жүйеленген 
механизм: басқа қалаға жұмысқа келген адам өзінің қызметтік міндеттерін 
орындау үшін және жаңа жерде неғұрлым ыңғайлы тұру үшін қысқа мерзімде 
баспана алуға, фирмадан автокөлік, телефон және т.б алуға мүмкіндігі бар. 
Қазақстан республикасында бұл үрдіс енді іске асуда, алайда келешекте 
бұл үрдіс тиісті түрде дами түседі.

көші-қон ағындарын американдық зерттеуші р. Брубейкер екі деңгейде 
өткізуді ұсынады. яғни ұлттық мемлекетті -  халықты, саяси, экономикалық 
және өмір сүрудің басқа да жүйелерін біріктіретін теориялық идеалды 
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конструкт және нақты аумақтық бірлік ретінде қарастыруды ұсынады.  [5].
Қазақстан республикасының Премьер-министрі Б.сағынтаевтың 

тұжырымдамасында айтылғандай еліміздің экономикалық дамуы мен 
географиялық тиімді орналасуы жағынан тартымдылығын ескере отырып, 
Қазақстан транзиттік көші-қон торабы болып табылады. Бұл, бір жағынан, 
көшіп-қонушылардың Қазақстан арқылы едәуір транзиттік ағындарын 
шарттайды [3]. 

көші-қон процестерін реттеудің әлемдік тәжірибесін жалпылау 
Қазақстан республикасында қолдануға болатын мынадай тетіктерді бөліп 
көрсетуге мүмкіндік береді:

1) демографиялық қажеттілік пен еңбек нарығындағы сұранысқа, 
әлемдік озық тәжірибеге сәйкес көші-қон саясатын жетілдіру;

2) теңгерімді көші-қон саясатын квоталаудың шектеулі тетіктерімен 
және жоғары білікті жұмыс күшін тартудың селективті әдістерімен 
үйлесімділікке әзірлеу;

3) еңбек нарығының қажеттілігін, оның ішінде төмен және жоғары 
білікті кадрларға қажеттілігін мониторингтеу мен бағалау жүйесін құру 
және елге қажет мамандықтардың тізбесін дайындау;

4) жұмыс күшін қоныстандыру және жұмыс күші көп өңірлерден 
жұмыс күші жетіспейтін өңірлерге, ауыл – ірі қала және агломерация 
бағыттары бойынша қайта бөлудің икемді саясатын әзірлеу;

5) еңбек ресурстарының ерікті түрде қоныс аударуына қатысушы 
жұмыс берушілерді ынталандыру;

6) белгіленген қоныстандыру өңірлеріне білікті жұмыс күшінің белсен-
ді түрде қоныс аударуы үшін преференциялар тізбесін қалыптастыру;

7) жоғары білікті кадрларды ұстап қалу үшін тұрақты тұруға ыхтиярхат 
және азаматтық алуды қоса алғанда, арналарды кеңейту;

8) білікті кадрлардың кетуін болдырмау бойынша шаралар әзірлеу;
9) шет елде тұратын этникалық репатрианттардың тұрақты тұруға 

қоныс аударуына жәрдемдесу [3].
еңбек нарығындағы мамандардың халықаралық көші-қонының негіз-

гі себептерінің бірі әлемдік экономикалық дамудың әркелкілігі, мемлекеттер 
арасындағы, нақты айтқанда дамыған елдер мен дамушы елдердегі табыстар 
мен кәсіби мүмкіндіктердің теңсіздігі. дамыған елдердің ұтымды жақтары: 
өнеркәсіптік сала айтарлықтай жетілген, еңбек ақы салыстырмалы түрде 
жоғары, еңбек шарттары мен жағдайы қолайлы. кәсіби көші-қон жаһандық 
дағдарыс жағдайында да сақтала береді (заңсыз көші-кон оданда артуы 
мүмкін), өйткені экономиканың кейбір салаларында жұмыссыздықтың 
жалпы өсуіне қарамастан, жұмыс күшіне құрылымдық сұраныс сақтала 
береді. Әлемдегі саяси, экономикалық және мәдени өзгерістердің 
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факторларының бірі миграция болғандықтан, мемелекетіміздің де бұл 
үрдіспен жанаспауы мүмкін емес. яғни алға қойылған міндеттер мен 
талаптарды орындау, жаһандық даму сатылырындағы өзгерістерді ұтымды 
пайдалана отырып ұлттық құндылықтарды сақтап оны дамыту негізгі 
мақсат екені сөзсіз.
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ИЗБРАНИЕ КАЗАХСКИХ ХАНОВ (АБЛАЯ И ВАЛИ) 
В УСЛОВИЯХ УКРЕПЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ ПОЗИЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1750-1780 ГГ.)

изучение вопроса, связанного с историей выборной системы казах-
ского ханства в новое время, в эпоху правления хана аблая, охватившей зна-
чительную часть XVIII столетия обусловлено не только самим предметом 
изучения, то есть  эволюцией выборной системы на территории казахстана, 
что само по себе является важной научно-исторической задачей, но и 
особенностями самого хронологического периода. Новое время стало во 
многом рубежным для истории казахстана, так как в связи с серьезными 
внутреннимии внешнеполитическими изменениями казахское ханство 
фактически вступило в полосу перманентного кризиса, что во внешней 
политике способствовало усилению позиций в казахских землях соседних 
государств (государство ойратов, хивинское и Бухарское ханство, Цинская 
ироссийская империи). со временем, усиление влияния тех или иных 
внешнеполитических акторов привело или стало приводить к изменению 
не только во внешней, но и внутренней политике казахских ханств. Это в 
свою очередь отразилось и на трансформации политических институтов и 
социальных отношений в казахском обществе, в том числе повлияло и на 
сложившуюся к тому времени выборную систему.

таким образом изучение проблемы развития выборной системы 
казахов в новое время является актуальным вопросом при изучении исто-
рии казахстана того периода в целом.

особенностью выборной системы казахского ханства в первые де-
сятилетия установления казахско-российских отношений на протяжении 
XVIII века являлось ее сосредоточение в значительной степени на институ-
те ханской власти, точнее на процедуре выборов хана как верховного 
правителя казахов. При этом хан олицетворял собою и был видимым 
символом государственной власти в казахской степи. конечно, в разные 
исторические периоды и в разных зачастую сложных внешнеполитических 
обстоятельствах в степи могла и происходила децентрализация власти и, 
по сути, шло фрагментирование государства, когда на историческую арену 
выходило сразу несколько ханов оспаривавших свое верховенство. Позже 
следовал период «собирания» территории и власть над казахскими родами 
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с той или иной силой концентрировалась в руках одного хана.
и при всем при этом как показывают исторические источники 

и материалы, не зависимо от исторического момента, обстоятельств 
прихода к власти того или иного правителя наблюдается довольно четко 
преемственность процедуры избрания на ханство которое при разных 
нюансах практически всегда выражалось в «поднятии» ханом в присутствии 
большего или меньшего количества людей. Что вероятно объясняется 
укорененностью в сознании казахского населения того периода ханского 
института власти и процесса его легитимации. 

в данной статье хотелось бы остановиться подробнее на одном, 
но на наш взгляд принципиальном вопросе, а именно о выборности как 
непременном атрибуте важнейшего политического института кочевой  
государственности в позднее средневековье и новое время, существование 
которого много десятилетий и столетий и даже (и тем более) в условиях 
укрепления позиций российской империи в регионе играло исторически 
важную роль в политической организации казахов. речь идет об институте  
ханской власти, а точнее о системе выборности, процедуре избрания 
казахских ханов, которые во многом олицетворяли  государственность на 
территории казахстана в новое время. При этом акцент сделаем на избрании 
ханами двух правителей – аблая и вали чье избрание ханами состоялось в 
эпоху активизации позиций российской империи  в отношении казахских 
ханств во второй половине XVIII века и таким демонстрируют изменения, 
которые произошли или стали происходить в выборной системе казахов.

Нужно сказать, что институт  ханской власти в казахском обществе, 
в том числе в новое время, и непосредственно проблемы, связанные с 
избранием ханов уже не раз становился объектом внимания как современ-
ных отечественных, так и зарубежных, в первую очередь современных 
российских авторов. При этом само внимание исследователей к институту 
ханской власти у казахов стало проявляться практически одновременно с 
началом упрочения позиций россии на границе с казахскими ханствами в 
начале нового времени и получило продолжение уже в новейшее время.

среди исследователей разных эпох, которые внесли несомненный 
вклад в изучение проблемы нужно назвать П.и. рычкова, а.и. левшина, 
м.П. вяткина, е.Б. Бекмаханов, т.и. султанова, Ж.к. касымбаева, З.е. 
кабульдинова, и.в. ерофееву, е.к. Нурпеисова, а.к. котова, а.Ю. Быкова 
и многих других.

Благодаря усилиям предшественников, были в значительной степени 
проработаны вопросы о функционировании ханской власти в степи, ее 
атрибутах, символах и ряд других вопросов. 

упоминая об ограниченности круга источников по интересующей нас 
проблеме, отметим, что хотя массив исторических источников, в первую 
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очередь речь идет о письменных источниках, по мере интенсификации 
межгосударственных и региональных казахско-русских контактов 
умножался, и сейчас архивные дела, связанные с историей двусторонних 
отношений в новое время насчитывают сотни и тысячи листов, тем не 
менее, вопросы, непосредственно связанные с процессом избрания в ханы 
довольно редко фиксировались в документах той эпохи. особенно редки 
описания и свидетельства непосредственных участников или очевидцев 
самого процесса избрания ханов. 

Прежде чем перейти к основному предмету статьи, несколько слов 
скажем о самом институте ханской власти у казахов. в силу исторических 
обстоятельств в казахской степи власть принадлежала не просто 
чингизидам, а джучидам, потомки  которых, гирей (керей) и джанибек 
стояли  у истоков казахского ханства [1, C.49-51; 2, с. 737-738]. династия, 
которая правила казахами к XVIII в., представляла собой потомков султана 
джадика, четвертого или по другим данным девятого сына хана джанибека 
[3, с. 319-326; 4, с. 155-156,192].

особый генеалогический статус казахских чингизидов признавался не 
только внутри казахского социума, но и в соседних, полукочевых и оседло-
земледельческих сообществах евразии. казахские чингизиды становились 
ханами у башкир, каракалпаков, туркмен, а также монархами Бухары 
и хивы [5, с. 12, 16; 6, с. 85; 7, с. 467-468,475]. в связи с этим можно 
заключить, что сословие чингизидов или торе носило в известном смысле 
надэтнический характер.

торе играли, огромную роль в социальной, политической и военной 
организации казахов. Принадлежность к этому сословию по праву рождения 
означала фактическую принадлежность индивида к господствующему 
слою и предопределяла его преимущественное право осуществлять 
регламентацию и регулирование общественных отношений.

сословные признаки торе наряду с их привилегированным положени-
ем в кочевом обществе выражались в различных атрибутах внешнего 
вида, культурно-бытовых запросах, а также и уровне образованности 
представителей этой группы [9, с. 440].

ханский титул, несмотря на его явный атрибут монархического 
устройства у казахов, не всегда передавался по наследству и мог быть 
приобретен в результате процедуры официального избрания какого-либо 
султана в соответствии с давними традициями, сложившимися в тюрко-
монгольском кочевом мире. в основе механизма передачи наследования 
ханского титула лежал, как обосновывает и.в. ерофеева – принцип 
меритократии [10, с. 43]. согласно этому принципу, в ханы обычно из-
бирались наиболее авторитетные и влиятельные чингизиды, проявившие 
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себя в военной, судебной и дипломатической сфере и имеющие при этом 
поддержку многочисленных сильных родов. При этом, весомое значение 
имел личный авторитет и личная харизма претендента на ханство [11, с. 
131]. рациональность такого способа передачи власти заключалась в том, 
что «сыновья правящего хана не всегда имели возможность, да и не должны 
были получать власть, не прилагая к этому усилий – так как – теряется 
стимул для правящего хана. он будет пассивен, зная, что власть навечно 
останется у его потомков» [12, с. 78]. 

даже в изменившихся обстоятельствах нового времени, когда все 
большую роль в регионе стала играть российская империя, особенно во 
второй половине XVIII в., петербургское правительство поддержало этот 
принцип [4, C. 85]. 

однако соблюдение принципа меритократии при достижении ханского 
титула являлся хотя и необходимым и важным условием, но далеко не 
единственным. действовали в разной степени и другие условия, например, 
старшинство в роде или прямое наследование и самое главное выборность. 
Это в первую очередь проявлялось в получении самого титула – требовались 
выборы, нередко откровенно формальные, если речь шла о политически 
сильных лидерах вроде ханов аблая или кенесары. 

основными функциями ханской власти в казахстане являлись 
военно-политическая и судебная деятельность, разрешение межобщинных 
противоречий и конфликтов. исследователи, например т.и. султанов, 
выделяют пять позиций прав и функций, от них происходящих, которые 
отражали политические возможности ханов в кочевом обществе: 1) 
верховное право распоряжаться всей территорией страны; 2) право 
объявлять войну и заключать мир; 3) верховное право переговоров с 
представителями иностранных государств; 4) право «убить или оставить в 
живых»; 5) издание законов и распоряжений, обязательных для исполнения 
подданными[4, C. 72]. 

однако далеко не каждый степной владыка обладал в полной мере 
этими правами. как отмечали весьма осведомленные современники (речь 
идет о событиях конца XVIII века): «хан в народе киргизкайсацком ничто 
более не значит, как только выбранной, по обыкновению от всего народа 
поверенной доколе народная доверенность к нему продолжается, о делах до 
всего общества принадлежащих, с другими соседними народами, должен 
иметь попечение и при сих случаях, только судить дела до целого общества 
касающиеся  а иногда и частные до родов» [13, л. 6].

как указывает тот  же  т.и. султанов: «власть хана лишь в редких 
случаях достигала описанной выше полноты»[4, C. 73]. Причина этого 
виделась современникам в том, что «кайсаки, люди вольныя и ханов мало 
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слушают» [14, с. 89] кроме того в объяснении этого явления не малую 
роль как принято считать играл образ ведения хозяйства который в свою 
очередь детерминировался погодно-географическими факторами казахской 
степи[10, с. 43-44; 11,  с. 132;  15, с. 70].

таким образом, в казахских сообществах сложилась политическая 
система, при которой концентрация властных полномочий на уровне 
верховной власти носила дисперсный, пульсирующий и обратимый 
характер.

середина XVIII века стала во многом переломным моментом в 
дальнейшем развитии и функционировании традиционной выборности 
казахских правителей. Это связано, как уже сказано ранее с процессом 
укрепления позиций империи в казахско-русском пограничье. российские 
власти  после формального включения части казахов в число подданных 
империи обратили внимание на  самый функциональный, по их мнению, 
атрибут казахской кочевой  государственности – ханскую власть. 
региональными властями было выдвинуто предложение о том, что бы 
вмешаться в процедуру «становления» ханом и перевести ее из выборной в 
назначаемую. то есть казахские ханы должны были избираться не казахской 
элитой и теми, кто принимал участие в выборах хана, а российским 
императором. конечно, это невозможно было сделать одномоментно, 
учитывая фактическую не подвластность практически всех казахов, 
кочевавших вдали от границ. в связи с этим, как показала дальнейшая 
история, произошло крайне важное изменение в системе выборов хана. с 
этого момента, то есть с середины XVIII века  выборы хана фактически 
стали проходить в два этапа – сначала традиционно выборы и поднятие 
на белой кошме  (о церемонии выборов и самом процессе мы скажем 
ниже) ближайшим окружением хана, а затем выбор российским монархом. 
При этом в последнем случае это была не просто конфирмация, так как 
могли вноситься коррективы в полномочия претендента и самое главное, 
фактически повторялась церемония выборов, но уже в присутствии 
специального российского представителя.

Этот процесс стал возможен после того как в 1748 году был убит хан 
абулхаир и новым правителем провозглашен его старший сын – Нуралы. 
судя по всему, автором этой новой системы выступил оренбургский 
губернатор иван Неплюев в ведении, которого находились вопросы 
казахско-российских отношений. в частности, в одном из своих донесений 
в Петербург, в коллегию иностранных дел датированных августом 1748 
года он писал: «обыкновенно получают у них[т.е. казахов] происходящие в 
старых ханских или салтанских фамилей и по избранию народному, а не по 
наследству. кого из таких салтанов старшины и народ выберут, тот бывает 
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и хан (курсив – Н.л.), а власть и почтение ево зависит не от ханства, но паче 
от ево ума в народных делах и проворства в поступках. Но понеже ныне 
киргис-кайсацкой народ состоят и числятся е. и. в. подданными и присягою 
верности е. и. в. обязаны, следственно, по-прежнему их обыкновению, 
самим собою новых ханов выбирая и по своей одной воле действительно 
без высочайшей е. и. в. апробации. Но единственно собою на ханства 
возводить, по моему слабейшему мнению, мнится быть неприлично, да и 
несходно для разных резонов, но должно б приводить их до того, чтоб они, 
при таких переменах по высочайшему е. и. в. повелению поступали. а по 
крайней мере ныне для перваго случая сим начать, чтоб они, учиня выбор 
по старшинству и народному желанию, кому на место абулхаирово ханом 
быть, высочайшей е. и. в. милости и апробации подвергнулись» [16, C. 393-
394].

вот этим «первым случаем», апробацией этого нового курса, в 
политике российской империи,  отразившейся на изменения в выборной 
традиции казахов стали как раз  выборы ханом Нуралы. Эти выборы 
состоялись осенью 1748 года в ханской ставке, в которых приняли участие 
руководители и наиболее влиятельные представители около десяти родов в 
основном младшего и среднего жузов. 

сразу же после выборов, проведенных в соответствии с традицией,  
Нуралы направил в Петербург прошение на имя императрицы елизаветы с 
просьбой утвердить его в этом звании отдельным законом [17, с. 409].

вместе с письмом Нуралы императрице об утверждении в ханском 
достоинстве было направлено аналогичное послание от имени казахских 
биев, батыров, родоправителей, участвовавших в выборах хана [18, – с. 
409-410]. 

уже в феврале следующего, 1749 года русская императрица 
елизавета Петровна     утвердила ханский титул Нуралы. ею была 
подписана специальная, так называемая «Жалованная грамота», в которой 
императрица, ссылаясь на прошение самого Нуралы и его окружение, а 
так же на состоявшиеся выборы в соответствие со степной традицией, 
«соизволила» утвердить его в ханском достоинстве [19, с.443].

в.я. Басин анализируя данные события, сделал вывод что «тем самым в 
казахской степи было признано право Петербурга на утверждение казахских 
ханов, что означало юридическое признание верховного правления за 
правительством россии. Это была очередная серьезная победа российской 
дипломатии на пути осуществления своей политики на востоке» [20, с. 
179].

таким образом, можно уверенно говорить, что был создан прецедент 
который с разным успехом, но все увереннее получал дальнейшее 
распространение. а конфирмация или утверждение в ханском звании 
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со стороны Петербурга становится непременным атрибутом выборной 
системы казахских ханов.

Это в свою очередь дает основание выделить середину XVIII века как 
новый этап в развитии выборной системы казахов.

конечно, было бы преувеличением сказать, что с этого времени 
новые принципы, внесенные под воздействием российской стороны,  сразу 
прижились и получили безусловное распространение и применение во 
всех случаях,  пока существовала ханская власть в степи. Это было только 
началом утверждения данной системы и успех Петербурга не везде и не 
всегда был одинаковым. ярким примером того служит история выборов в 
ханы пожалуй самого известного казахского правителя второй половины 
XVIII столетия – хана аблая. 

середина восемнадцатого столетия стала временем исторического 
успеха и роста популярности, тогда еще носившего титул султана аблая, 
которую он приобрел благодаря успешной внешней политике, особенно на 
востоке в отношении сперва ойратского государства, а позднее в условиях 
придвинувшейся в плотную к казахским кочевьям Цинской империи. 
При этом хан абулмамбет, являвшийся легитимным правителем, чья 
власть в свое время распространялась на казахов среднего жуза, по сути, 
превратился в удельного правителя,  сохраняя свой ханский титул во многом 
формально.  к тому времени (конец 1750-х гг.) абулмамбет-хан оставил 
пределы кочевий среднего жуза и основался в районе города туркестана, 
что стало его ответом на предложение контролировавших в свое время этот 
регион ойратов. 

довольно  информированные о ситуации в казахской степи 
руководители оренбургского края генерал-майор алексей тевкелев 
и коллежский советник Петр рычков, в ведении которых находились 
вопросы выстраивания отношений с пограничными оренбургу казахскими 
ханствами, учитывая ситуацию, которая складывалась в казахских землях, 
в первую очередь,  речь  идет о значительном укреплении политических 
позиций султана аблая при одновременном явном падении авторитета 
(политического) хана абулмамбета предприняли шаги, посредством 
которых пытались укрепить влияние империи в регионе. 

суть этих шагов сводилось к тому, чтобы от имени Петербурга, точнее 
правящего монарха (императрицы елизаветы Петровна),  как это уже было 
апробировано ранее, хотя и несколько в ином виде в отношении Нуралы – 
вручить аблаю ханский титул. то есть фактически предлагалась закрепить 
начавшиеся изменения в традиционной выборной системе казахов. 

Ниже позволим себе привести одну цитату из документа,  чтобы стали 
яснее причины, побудившие тевекелева и рычкова выдвинуть в отношении 
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аблая эту идею. как они писали: «аблай, ныне во всей средней орде за 
главнаго владельца почитается, а притом гораздо смышлен и проворен 
по нынешним же обстоятельствам с китайцами и приведении в той орде 
предписанных порядков нужно ево, аблая, прилаживать. а к тому и сие 
предстеречь небезпотребно, чтоб тамошней народ по примеру абулмаметеву 
без указу собою не зделал его ханом, в чем отсюда и воспрепятствовать 
будет трудно, ибо по делам значится, что уже и ныне в разных местах 
имянует ево, аблая, ханом» (курсив – Н.л.)[21, с. 582].

то есть предлагалось фактически упредить процесс выборов в ханы 
аблая, так как ситуация и так сказывалась в его пользу. При этом важным 
моментом, который должен был олицетворять изменения в системе ханских 
выборов должно стать обязательное утверждение в ханском достоинстве 
российской императрицей. Это конечно преследовало вполне конкретные 
политические цели, в случаи реализации – получить весомый рычаг влияния 
на казахских правителей. Но что важно для нашей темы, это должно было 
отразиться на всей выборной системе казахов того периода.

тевкелев и рычков предлагали своему правительству воспользоваться 
моментом и не откладывая в долгий ящик утвердить аблая ханом. дело в 
том, что в это самое время в россии находилось казахское посольство во 
главе с султаном Жолбарысом. в связи с этим российсские пограничные 
чиновники писали что: «за неимением ныне в средней орде хана и 
дабы предупредить в том прежниянародныяобыкности, не соизволено 
ль будет по вышеписанному нижайшему нашему Представлению, или 
как за сходнее признает, средства употребить, а брата ево, Юлбарыс-
солтана, отправленного от него в с.-Петербург и с имеющимися при нем 
людьми, отпустить к нему, аблаю, з грамотою [о признании ханом] и с 
таким награждением, чтоб он в той орде высочайшую е. и. в. милость 
засвидетельствовать и прославить мог. из-за чего оную орду в желаемое 
состояние приводить будет способнее»[21, с. 582-583].

однако, как известно в этом вопросе султан аблай проявил твердость 
и пока абулмамбет-хан оставался жив, отказывался от любой официальной 
процедуры выборов, в том числе и их утверждения с российской стороны.

в 1771 году после смерти предыдущего верховного правителя 
аблай избирается казахским ханом. избрание ханом состоялось в одном 
из главных городских центров казахов, выполнявшем в свое время роль 
столицы казахского ханства в городе туркестане. особое значение имел, и 
тот факт, что туркестан являлся одновременно одним из духовных центров 
всего центральноазиатского региона. 

сохранились ценные воспоминания самого аблай-хана о состоявших-
ся выборах, которые записал побывавший у него позднее русский 
представитель – капитан Брехов. в частности,  Брехов так передает слова 
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казахского правителя о тех событиях: «...ханское титло [титул] приобрел 
еще прошлого 1771 года во время преследования бежавших из протекции е. 
и. в. волжских калмык через трех орд ханов, солтанов, старшин, киргисцов, 
также ташкенцев и туркестанцев само лутчих людей с общего согласия с 
тем, чтобы ему, солтану, быть над всеми ханами главным, будучи в городе 
туркестане при гробе святого ходжи ахмета. Причем-де по обычаю их и 
по образу прежде возведенных ханов прочтена утвердительная молитва, 
а по ней-де и действительно на ханство возведен поднятием пред всем 
собранием на белой кошме (курсив – Н.л.)»[Цит. по: 22, с. 120]. Этот 
небольшой фрагмент весьма красочно иллюстрирует саму процедуру 
выборов и другие аспекты с ней связанные. 

в общем, выборы 1771 года послужили поводом для новой попытки 
российских властей повлиять на традиционную систему избрания ханов 
в степи. однако как отмечается в современной историографии, хотя 
«коллегия иностранных дел решила дать аблаю носимое им ханское 
достоинство. аблай после его избрания в 1771 г. ханом всех казахов, 
отказался от принятия присяги в качестве хана только среднего жуза, 
поскольку это могло подорвать его авторитет и усилить его политических 
соперников» [23, с. 104].

тем не менее, из Петербурга, точнее из приграничного оренбурга, 
который в ту пору являлся не просто центром оренбургской губернии, но 
и, по сути, центром, где во многом определился характер двусторонних 
казахско-русских взаимоотношений все настойчивее предлагали аблаю 
просить об утверждении его в ханском достоинстве российской стороной. 
таким образом, предлагалось завершить и узаконить, как это представлялось 
в Петербурге, избрание аблая ханом.

спустя несколько лет после ханских выборов как пишут р.Б. 
сулейменов и в.а. моисеев,  «аблай, уступая настойчивым просьбам 
оренбургской администрации, обратился к российской императрице 
екатерине II с просьбой утвердить его в звании хана всех трех казахских 
жузов»[22, с. 120]. 

официальное обращение аблая об утверждении его в ханском звании 
датируется февралем 1778 года, когда оно было вручено императрице во 
время нахождения в санкт-Петербурге с дипломатическим поручением 
миссии султана тогума – сына аблая. в своем обращении аблай писал: 
«ко всевысочайшему двору в.и.в. всеподданнейшие доношу: абулхаир и 
абулмамет ханы скончались, которые предкам моим были родственники. 
как они от сего света отошли, так чреда ханского достоинства досталась мне. 
По кончине их… наименовали меня всех трех киргиз-кайсацких орд ханом, 
в которое звание и действительно возвели. однако, хотя и по обыкновению 
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состояния нашего в том звании и нахожусь, только в.и.в. всеподданнейше 
прошу, то мое ханское звание пожалованием из благословенных рук в.и.в. 
за золотою печатью высочайшей грамоты всемилостивейше подтвердить. 
а кроме того, и высочайшаго вашего величества повеления ханом 
имяноваться я за непристойно и недостойно признаю. итак, я в моем 
уповании остаюсь, что по высочайшей милости вашего величества, то мое 
ханское звание подтвердится» [24, с. 87]. 

в мае 1778 года был дан царский указ («Патент») согласно которого 
«подтверждалось» избирание аблая ханом казахов среднего жуза [25, C. 
89-90]. однако, как известно казахский правитель не был удовлетворен 
тем, что был признан русской стороной правителем только в среднем 
жузе и поэтому до конца жизни фактически не принимал присланные ему 
в Петропавловскую крепость как знаки царского благоволения – соболью 
шубу, шапку и саблю, так и саму грамоту об утверждении его ханом [26, 
с. 267].р.Б. сулейменов и в.а. моисеев  пишут, что «в конце концов 
царские власти вынуждены были сами доставить в ставку аблая грамоту 
об утверждении аблая ханом среднего жуза»[22, с. 122].

однако и позже имперское правительство продолжило придерживать-
ся политики утверждения казахских ханов.  После смерти хана аблая в 
конце 1780 года [27, с. 145-146], в 1781 году состоялись выборы нового 
хана, которым был выбран его старший сын  султан вали [28, л. 36-36об.]. 

кратко отметим, что начало 1780-х гг. является определенным этапом 
в укреплении позиций россии в регионе и связано с деятельностью нового 
оренбургского начальника и.в. якоби, которому предстояло возглавить 
реализацию новой политики в регионе. в 1782 г. и.в. якоби было сделано 
высочайшее повеление учредить в оренбурге особое учреждение по 
отношениям с казахскими правителями – Пограничную экспедицию и 
тогда же в 1782 г. «все дела, касающиеся казахской степи, были переданы 
в ведение генерал-прокурора, а казахские посланники стали называться 
«депутатами», как все губернские представители», хотя нужно отметить 
что и далее после этого все политические вопросы, связанные с казахско-
русскими отношениями продолжали оставаться в ведении коллегии 
иностранных дел [29, с. 27-28].

в рамках выработанной ранее политики в отношении утверждения 
и избрания казахских ханов к вали-султану был направлен директор 
троицкой пограничной таможни коллежской ассесор П.Н. Чучалов[28, л. 
35;31, с. 150]. его задачей было передать царскую грамоту относительно 
выборов нового казахского правителя в кочевьях среднего жуза.  П.Н. 
Чучалов должен был убедить самого вали-султана и других казахских 
лидеров отправить в санкт-Петербург официальное прошение утвердить 
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императрицей избранного хана. как показали последующие события 
П.Н. Чучалов справился со своей задачей и от вали-султана последовало 
прошение об утверждении его в ханском достоинстве – «все нашей киргис-
кайсацкой орды солтаны и простой народ, учиня общественной совет, 
хотя в ханское достоинство меня наименовав утвердили и правление отца 
моего мне вручили. Но я, полагая существенную на высочайшую милость 
надежду, что в сем звании буду увержден, а потому всеподданнейше и 
прошу означенное аблай-хана достоинство мне пожаловать»[31, с. 103].

в архивных источниках сохранилось описание процедуры избрания 
вали султана ханом. Это хотя и краткое, но крайне интересное историческое 
свидетельство содержится в рапорте уфимского наместника и.в. якоби, в 
ведении которого находился весь оренбургский край и взаимоотношения с 
казахскими правителями. сам рапорт (вероятно одна из копий) в настоящее 
время хранится в архиве внешней политики российской империи мид 
рФ[28, л. 35-39об.].

уфимский наместник приводит данные, сообщенные ему П.Н. 
Чучаловым непосредственно присутствовавшим во время описываемых 
событий и наблюдавшем избрание вали ханом. вот как процедура избрания 
казахских ханов происходила в 1781 году: «вышли они, солтаны, старшины 
и киргис-кайсаки, на степное пространное место, где по повторении того 
своего выбора, исполняя национальной свой древней обычай, по прочтении 
чрез привезеннаго из ташкента ахуна и других духовных их людой 
молитв, и приличного к тому из курана песнословия, тотчас воздвигнули 
ево, вали-солтана, на белой кошме вверх и потом, опустя вниз, бывшую 
на нем одежду, кроме рубашки, сняли и для памяти того знаменитого 
произшествия верхнюю взяли себе солтаны, а нижнюю, раздробя на 
мелкие части, разобрали старшины и киргисцы, вместо которой облекли 
его, валия, в новую ханскому достоинству приличную, нарочно для того 
приготовленную»[28, л. 36-36об.]. 

Приведенный пример избрания ханом явно свидетельствует о сох-
ранении и поддержании традиции выборности (хотя часто и формальной) 
ханов на протяжении очень долгого периода. как видим, в своей основе 
избрание казахских ханов фактически не изменилось на протяжении 
длительного времени, что дает основания, во-первых, предположить, что 
подобным образом «поднятие ханом» практиковалось и в более ранний 
период, во-вторых, даже в условиях усиления позиций российской 
империи и попыток воздействовать на политические институты власти 
казахов, в том числе регламентировать саму процедуру избрания[см. 32, с. 
369-374], имевшаяся в казахском обществе выборная система продолжала 
функционировать, по крайней мере на протяжении XVIII столетия. 
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Фактически можно сказать, что в последние два десятилетия XVIII 
века сложилась новая система избрания казахских ханов, суть которой 
сводилась к непременному утверждению в ханском достоинстве со стороны 
российской императрицы.

При этом мы конечно не должны преувеличивать степень и возможнос-
ти влияния русского правительства на функционирование политических 
институтов, в том числе выборной системы в казахском обществе в тот 
период. По большому счету россия имела только дипломатические рычаги – 
воззвания, приезд  послов, ведение переговоров и поэтому для того периода 
не обоснованным будет говорить непосредственно о «назначении» ханов, 
речь должна вестись только лишь об утверждении, которое показывало 
не столько реальные возможности влиять на происходящие в казахской 
степи события, сколь о намерениях и внешнеполитических амбициях 
Петербурга.

На примере функционирования института ханской власти и выбор-
ных процедур в 1770-1780 гг. можно наблюдать, как непосредственно 
функционировала традиционная для казахского ханства система избрания 
ханов и какие изменения стали происходить в выборном процессе по мере 
укрепления позиций российской империи в казахско-русском пограничье 
во времена ханов аблая и вали.

Несмотря на усиление имперского присутствия и последующего все 
большего влияния, оказываемого на развитие политических процессов 
в казахском обществе в позднеханский период можно наблюдать две 
тенденции. одна связана с попыткой и как показала дальнейшая история, 
попыткой успешной для российской стороны оказать влияние на избрание 
ханов и главное на саму избирательную процедуру, что в первую очередь 
выразилось в утверждении избранного казахами хана.в дальнейшем, в конце 
XVIII века стали проявляться новые признаки трансформации выборной 
процедуры под имперским влиянием. Это выразилось в появлении такого 
момента как присутствие официального русского представителя во время 
процедуры избрания казахских ханов как, например, поизошло при выборах 
хана вали в 1781 году. в начале 1790 годов была даже предпринята попытка 
регламентировать саму процедуру избрания казахских правителей. 

другая же тенденция показывает, что весь период существования 
ханской власти избрание ханов, в том числе до времени избрания ханами 
аблая и вали включительно, несмотря, ни на какие политические 
и социальные изменения, в том числе вызванные влиянием извне 
осуществлялось, по сути, в соответствии с многовековой традицией. При 
этом суть избирательных процедур, остававшаяся фактически не изменой 
состояла в «поднятии» ханом в присутствии и при одобрении массы 
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населения. хотя конечно нужно понимать что, говоря об избирательном 
процессе в позднее средневековье и новое время нельзя экстраполировать 
на них современные понятия выборного процесса, тем не менее, избрание 
казахских ханов, хотя часто и весьма формальное являлось явным 
атрибутом существования вполне определенной традиций связанной с 
существованием и функционированием выборной системы на территории 
казахстана в тот далекий исторический период, который не без основания 
называется эпохой аблай-хана.
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О ТАТАРАХ И ЧИНГИС ХАНЕ: ПРОБЛЕМА                 
ОБщЕТЮРКСКОГО ЕДИНЕНИЯ

актуальность статьи определяется словами Президента казахстана 
Н.а. Назарбаева, который в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» отмечал о «... опережающей модернизации общественного 
сознания – и о том, - … что история и национальные традиции должны быть 
обязательно учтены. Это платформа, соединяющая горизонты прошлого, 
настоящего и будущего народа»[1]. 

особенно актуальна тема статьи в рамках проекта «Ұлы даланың ұлы 
есімдері», о котором говорится в программной статье главы государства 
«Ұлы даланың жеті қыры» [2]. кроме того, актуальность поставленной 
в статье проблемы тюркского единства обусловлена идеей Президента 
рк о казахстане, как прародине тюркских кочевых этносов [2]. сегодня 
казахстан выполняет миссию по объединению тюркских народов, прежде 
всего, их духовному и культурному сближению.

сегодня перед исторической наукой казахстана стоят важные и 
ответственные задачи, в том числе связанные с дальнейшим исследованием 
актуальных проблем общетюркской истории, а также - общих для истории 
тюркских государств и народов исторических личностей, оказавших 
огромное влияние на ход мировой истории. Необходимо пересмотреть и 
переосмыслить с новых научно-методологических позиций, в частности, с 
позиций теории кочевничества, с позиций евразийства историю тюркских 
кочевых этносов и созданных ими евразийских государств, роль великих 
исторических личностей, давших начало новым государствам и народам. 
такой исторической личностью является Чингис хан, объединивший 
тюркские кочевые племена, а затем и другие этносы в единое евразийское 
государство-империю.

в советской историографии имела место тенденция умалчивания роли 
тюркских народов во всемирной истории. советская историческая наука с 
подачи коммунистической партии обходила стороной «тюркский вопрос», 
опасаясь возрождения пантюркизма в ссср, а значит, возрождения былого 
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могущества тюркских империй прошлого, равным которым не было в мире 
ни по величине, ни по могуществу - это хуннская империя (монгольская – 
по мусульманским источникам [3, с. 229-231]) и ее наследницы, - тюркская 
и монгольская империи. 

исследователи-китаеведы связывают основателей могущественной 
империи средневековья (монгольской империи) с пришлым тунгусо-
маньчжурским племенем татар. так, в. васильев писал, что «китайские 
источники ясно указывают на маньчжурское происхождение татар» 
(забегая вперед отметим, что маньчжурия изначально принадлежала 
хуннам – огузам согласно мусульманских источников [4, с. 211; 5, с. 56]) 
[6, с. 128]. Н. Бичурин высказывал аналогичное мнение, что «... основатели 
монгольской империи были не коренные монголы, а тунгусы, которые 
пришли в южную монголию с амура…» (т.е. вновь из маньчжурии) [3, с. 
385]. г.Ф. миллер, исследователь истории сибири, строго разделял татар и 
тунгусо-маньчжуров, утверждая, что «если бы кто-либо хотел узнать время, 
когда тунгусы и происшедшие от них дауры (буряты – К.Ж.н.) и манчжуры 
переселились из сибирских диких мест, густых лесов и гор в пограничные 
с монголией и китаем степи, то… произошло это не раньше ухода татар 
из названных мест... и что, следовательно, окончательное переселение 
тунгусов и дауров совершилось после победоносного завоевания татарами 
китая…» [7, с. 185].

На уход татар со своих земель могла повлиять, предположительно, 
имевшая место в X веке массовая засуха, опустынивание степей, когда 
многие тюркские племена покинули территорию современной монголии 
в поисках пастбищ и воды, а их место заняли переселившиеся сюда 
пограничные со степью лесные тунгусо-маньчжурские племена восточной 
сибири и дальнего востока, о чем писали многие исследователи [8, с. 432; 
9, с. 69-70].

Несомненно, что татары были скотоводческими племенами – 
потомками кочевников-хуннов. так, ученый-тюрколог с. кляшторный, 
опираясь на археологические материалы, «район распространения... 
многочисленных погребальных комплексов VII-V вв. до н.э., несущих 
все признаки, характерные для позднейших гуннских захоронений,... - 
относит - ... к востоку и юго-востоку от нынешней монголии, в степных 
и лесостепных пространствах маньчжурии и частично во внутренней 
монголии» [5, с. 57]. «Здесь и была, скорее всего, первоначальная родина 
или территория формирования тех скотоводческих племен..., которые 
позднее, в IV-III вв. до н.э., сместившись к западу и овладев степями между 
ордосом и Забайкальем, стали известны под именем гуннов», - приходит 
к выводу с. кляшторный [5, с. 57]. им приписывается так называемая 



399

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

«культура плиточных могил – ранний этап самостоятельной хуннскңой 
культуры» [5, с. 50]. она «распространена на огромной территории от 
Забайкалья до северного тибета, охватывает степную часть маньчжурии, 
всю внутреннюю, восточную и Центральную монголию» [5, с. 56].  

впоследствии хунны потеряли маньчжурию, после поражения 93 года 
от ханьцев их ставки сместились в западную монголию, западную сибирь 
и восточный туркестан, а в 155-158 годах, после миграции значительной 
части хуннских родов в казахские степи, позднее в европу, территория 
маньчжурии оказалась под контролем малочисленных прокитайских 
хуннов (южных или иначе восточных хуннов) и самих ханьцев [4, с. 211, 
330].

Здесь, в маньчжурии хунны смешивались с ханьцами (каганы 
и приближенные им знатные роды), а также соседними тунгусо-
маньчжурскими охотничьими племенами и по названию местности (горы) 
назывались сяньби, или сяньбэй (улус Сяньби) [10, с. 50; 11, с. 25]. так, 
в тот период существовала традиция сватовства знатнейшего хуннского 
рода хуянь (мужская линия) с ханьцами (женская линия), потомки 
таких смешанных браков назывались сяньби-тоба и отличались особой 
воинственностью («тоба» означало «тұлыпта өскендер») [10, с. 48, 50, 53; 
4, с. 80]. Последние, т.е. племя сяньби-тоба «в конце IV века усилилось... 
(китайское «тоба», древнетюркское «табгач»), - а - в 386 г. их вождь тоба 
гуй основал династию северное вэй (386-532), объединившее под своей 
властью весь северный китай [11, с. 154]. 

ссылаясь на японского исследователя Ширатори, исследователь-
тюрколог и. Қабышұлы отмечает о сяньби-тоба, как о самом сильном среди 
хунно-сяньбийских племен маньчжурии и что у них строго сохранялась 
традиция не брать жен внутри рода до 10 колена, а жениться только на 
девушках из другого рода, чаще со стороны матери (нағашы-жұрт) [10, с. 
48]. как утверждает исследователь, отличительной особенностью племени 
сяньби-тоба была их страсть к лошадям, которых они называли аргымаками 
и о которых с восторгом и восхищением писали китайские авторы [10, с. 
48, 50]. именно в этот период в китайских источниках, по утверждению 
исследователя, встречаются этнические названия «керей» и «найман», 
которых эти источники называли «искусными коневодами» («ат құлағында 
ойнаған жылқышылар») [10, с. 50]. 

однако, несмотря на чрезвычайную воинственность и господство 
племени сяньби-тоба в период II-IV веков, традиция установившихся еще с 
периода модэ шаньюя (или иначе Огуз кагана) брачно-родственных связей 
с ханьским двором оказала свое пагубное влияние на их последующую 
судьбу, так как сяньбийские каганы, женатые на ханьских царевнах, 
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особенно их дети, внуки и т.д., защищали интересы уже не кочевников, 
а ханьской династии, и поэтому сяньбийский улус оказался под сильным 
влиянием последней, в нем не было стабильности, что привело к 
длительному политическому кризису сяньбийского общества, а «к концу 
V века династия и племя табгач почти полностью ассимилировались в 
китайской этнической среде» [10, с. 53-54; 11, с. 154]. 

восточной ветвью улуса сяньби были каракитаи и шивэй (с последни-
ми связывается этногенез монголов, они, т.е. шивэй назывались также 
татарами [9, с. 98, 100; 12, с. 25;]), т.е. исходя из вышесказанного это 
были изначально тюркские племена. и. Қабышұлы отмечает, что рашид-
эддин вслед за китайскими источниками писал о могуществе входившего в 
улус сяньби рода «нирун», происходившего из племени жужань (которых 
называли также татарами [10, с. 51]), значение «нирун» исследователь 
переводит как «арқа елі», «арқаның бел омыртқасынан пайда болған ел» 
[10, с. 50, 54].

вероятно, изначально кочевники кара-китаи, населявшие территорию 
западной маньчжурии и известные как восьмиплеменной союз (сегіз 
оғыз), как одно из сяньбийских племен. но впоследствии перешедшие на 
китайский язык, этнически были связаны с тюркским племенем найман 
(их, т.е.каракитаев вождь Елуй Даши еще «в 924 г. вошел в монголию, 
продвинулся до верхнего Орхона, вошел в Карабалгасун и выгнал киргизов» 
[13, с. 148]) [9, с. 55, 62-63]. так, китайские источники отмечают, что 
хан найманов кучлук, сместив правителя Чжилугу, сам сел на престол 
каракитайского ханства (Западное ляо) и оказывал почести ему и его жене 
[12, с. 15, 21-22]. 

Племя под названием «татары» упоминается еще в древних тюркских 
письменных памятниках и по одной из версий о происхождении монголов 
– они и есть татары [14, с. 39]. ибн халдун относил татар к тюркам [14, с. 
41]. исследователь-монголовед З. Қинаятұлы утверждал, что рашид-эддин 
и другие мусульманские авторы производили монголов от тюрков-огузов 
[14, с. 49]. в частности, рашид-эддин отмечал «… о тюркских племенах, 
которых в данное время называют монголами (мугул),… так что большую 
часть тюрков теперь называют монголами. Подобно тому, как перед этим 
татары стали победителями, - продолжает автор - то и всех других стали 
называть татарами,… ибо в древности монголы были лишь одним племенем 
из всей совокупности тюркских степных племен» [15, с. 53, 77, 103]. 

современные монгольские ученые указывают на происхождение 
монголов от хуннов и восточных тюрков [16, с. 242-243; 14, с. 46, 49, 217]. 
в частности, сурбадрах относит монголов к тюркоязычным динлинам, 
населявшим в III веке до н.э. – V веке н.э. территорию от Байкала до алтая 



401

мемлекет тарихы     история государства                  СПЕЦВЫПУСК

[14, с. 41-42, 47]. На наш взгляд, это действительно так, но с учетом того, 
что современные монголы – потомки смешанных тюркских и тунгусо-
маньчжурских племен восточной сибири и дальнего востока. 

русский историк XVII века а. лызлов, подразумевая под татарами 
монголов, представлял их как потомков кочевников-скифов и отмечал, что 
они «... назывались монгаилы или монгаили» [17, с. 9, 13]. он же «великим 
обладателем скифских народов» называл ун хана (Ван хан – китайских 
источников, знаменитый хан Кереитского Улуса Тугрул) [17, с. 127]. По 
мнению З. Қинаятұлы, татары в древности населяли восточную часть 
Байкала, из племени «тоба», и являются одним из ветвей древних тюрков 
[14, с. 41]. исследователи с. кляшторный и т. султанов, ссылаясь на м. 
кашгари и рашид-эддина, отмечают, что «... татарами тогда именовались 
многие тюркские племена» [5, с. 128]. об изначальной тюркоязычности 
племен сяньби, в частности, сяньби-тоба может свидетельствовать то, что 
«... древнейшую стадию развития собственно турецкого языка представляли, 
по всей вероятности, восточные соседи хуннов сяньбийцы...» [18, с. 16-
17, 21-22]. в пользу тюркского происхождения татар говорит и тот факт, 
что они «... отправляясь в дорогу или возвращаясь домой, только и знают, 
что пьют кобылье молоко, или убивают барана...» (в точности, как казахи-
кочевники) [6, с. 226].  

в. васильев писал о татарах, как о правящей династии монгольской 
империи: «… имя татар или татань… при Чингис хане стало царственным 
(как прежде Ойхор, Тукюэ) и дало название для всех других в смысле царства. 
мэн-хун (китайский писатель, современник Чингис хана – К.Ж.н.) ясно 
говорит, что татары даже не знали, откуда взялось название монголов... 
следовательно, название монгол… было… чисто официальное, и таким 
образом, эти два названия (из которых последнее пересилило вследствие 
той же официальности) ввели в недоумение не только европейских ученых, 
но и рашид-эддина…» [6, с. 137]. слова персидского летописца о том, что 
родословие татар Чингис хана овеяно туманом, возможно, связаны с тем 
фактом, что «в дальнейшем они растворились в чужой этнической среде на 
территории китая, поэтому… о них давно ничего не было известно» [19, 
с. 45]. далее в. васильев продолжает говорить о татарах, как о тюркском 
племени: «конечно, мы могли бы допустить, что татары Чингис хана не 
делали этого круга… мэн-хун причисляет их к Шатоскому поколению… 
история говорит нам, что тукюэсцы (т.е. тюрки – К.Ж.н.), прозванные 
Шатосцами от степи Шато, находящейся на запад от Барколя, впоследствии 
(794 г.)… были переведены на северную сторону хребта иньшань…» [6, с. 
134, 136-137]. 

исследователь рене груссе отмечал, что «Бартольд относит этих шато 
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к племенам тогуз огузов, из которых, по крайней мере, часть кочевала 
на севере аральского моря с X по XII в.» [13, с. 146]. в. Бартольд также 
констатирует факт переселения тюрков-шато в китай: «в местности около 
турфана и гучэна поселилось племя, которое китайцы называют «шато» 
(«степь»), эти турки-шато вышли из собственно турок, т.е. огузов. в 
конце VIII и в начале IX в. они… ушли дальше на восток, в собственно 
китай, где принимали участие в политических смутах и в X в. образовали 
несколько династий» [8, с. 202]. о правивших в северном китае тюрках-
шато ученый-тюрколог л. гумилев писал, что «тюркоязычные соседи 
(голубые тюрки и уйгуры) называли их татарами, мусульманские авторы 
фигурально именовали их тюрками китая (Туркон-и-Чин)…» [9, с. 100]. он 
приводит мнение китайского исследователя ван го вэя, «...что слово татар 
в эпоху сун в китае считалось уничижительным и потому в империи ляо... 
- использовался - ... принятый у них термин, передававшийся... китайскими 
иероглифами как цзубу (кочевники – К.Ж.н.) - и - ...что цзубу - киданьское 
наименование татар, потому что это название исчезает вместе с киданями, 
а на той же самой территории живут кераиты, найманы, меркиты, словно 
они внезапно обрели историческое значение» [9, с. 99-100]. По утверждению 
исследователя, «тюрки-шато, последние потомки хуннов, долгое время 
жили в джунгарии... пока не переселились во владения срединной 
империи» [9, с. 59]. «с 878 г. они поселились в ордосе. китайцы называли 
шато «черными воронами», а их вождя – «одноглазым драконом», - отмечал 
л. гумилев [9, с. 59]. 

На основании вышесказанного можно предположить, что тюрки-
шато, переселившиеся в китай, и есть искомые татары-маньчжуры китая 
(о которых, как об основателях монгольской империи писали В. Васильев и 
н. бичурин), которые постепенно окитаились, приняв язык большинства, но 
в то же время помня свои этнические корни, поэтому, вероятно, тюркский 
филолог XI века м. кашгари указывал на двуязычие татар [20, с. 93-98]. 
л. гумилев на основании китайских источников также отмечал факт 
переселения тюрков-шато в китай, «в чужую этническую среду», где они 
«образовали несколько династий», в частности, создали империю тан, а 
«... фактического основателя этой династии - называли - табгачский (т.е. 
тобасский) хан, так как он происходил из тюркского рода» [9, с. 42]. в X 
веке они (тюрки-шато) возродили империю под названием «Поздняя тан» 
[9, с. 61; 6, с. 134, 136-137; 8, с. 202]. 

в китайских источниках отмечается, что «китайцы в XIII в. часто 
называли настоящих монголов, монголов Чингис хана, хэй-да - черные 
татары, а онгутов - белые татары, бай-да» [19, с. 96-97]. главным занятием 
черных татар по их сведениям было кочевое скотоводство, которое было 
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чуждо лесным охотничьим тунгусо-маньчжурским племенам [19, с. 97; 6, 
с. 135]. а Чингис хан, целью которого было объединить все поколения, 
живущие в войлочных кибитках, был яростным сторонником кочевого 
образа жизни и завещал своим потомкам оставаться кочевниками [21, с. 
79]. По древним казахским и кыргызским шежире кочевниками в полном 
смысле этого слова являются казахи, кыргызы и монголы, имеющие общее 
происхождение («... киіз туырлықты, ағаш уықты») (на наш взгляд, 
исконными кочевниками являются казахи и монголы) [10, с. 130].

л. гумилев на основании китайских источников причислял к черным 
татарам племя кереитов (кереев) и характеризовал черных татар как 
кочевников-скотоводов, а «монголы жили на границе между черными и 
дикими татарами – как переходное звено между теми и другими» [9, с. 
102]. вообще, в течение всей истории тюрко-монгольских кочевых племен 
прослеживается этническая близость кереитов и монголов, начиная с того, 
что одно время кереитско-монгольским улусом управляли кереитские 
ханы, а знаменитый хан кереитского улуса тугрул был побратимом отца 
Чингис хана есукай батыра. в XII веке город каракорум был столицей 
кереитского улуса, впоследствии он стал административным центром 
великой монгольской империи и ставкой самого Чингис хана [16, с. 209-
210, 216].

кроме того, некоторые исследователи считают язык «сокровенного 
сказания», т.е. древний литературный монгольский язык – языком кереитов 
или найманов [22, с. 42-43]. По мнению исследователя - переводчика 
«сокровенного сказания» Н. Базылхана, в древнем монгольском 
письменном языке много общего с древним тюркским языком, и тема 
монгольско-тюркских, монгольско-казахских языковых параллелей, 
их единства недостаточно исследована [22, с. 38]. По утверждению З. 
Қинаятұлы в современном монгольском языке около 3-х тысяч тюркских 
или же с тюркским корнем слов [14, с. 55]. согласно исследований ученых-
филологов, современный монгольский язык на раннем этапе своего развития 
отделился от тюркского языка и был ассимилирован тунгусо-маньчжурскими 
языками, а сами монголы перешли позднее в религию ламаизма. ссылаясь 
на исследователей г. рамстеда, в. котвича, а. Позднеева, отмечавших о 
XIV-XVI веках, как о «темном» периоде истории монголов, З. Қинаятұлы 
справедливо утверждает о новом формировании языковой культуры под 
влиянием тибета, тунгусов и китайцев [14, с. 54-55]. 

З. Қинаятұлы полагает, что всех монголов считать тюрками не совсем 
правильно, а вот тюрко-огузское происхождение рода Бортэ Чино (по 
рашид-эддину он был девятым предком первого мужа легендарной Алан-
Гоа - Добун-баяна, от которого ведут свою родословную монголы [23, 
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с. 9-10, 14-15]) более правдоподобно [14, с. 42, 49-51, 54]. Причем, как 
утверждает исследователь, когда Бортэ Чино, переплыв море, прибыл в 
Бурхан халдун, то вновь встретился со своими родственниками – западными 
«ди», а последние – это древнее название тюрков [14, с. 42]. По мнению 
монгольского исследователя амара монгольские племена, в частности, род 
Бортэ Чино первоначально проживал на востоке озера Балхаш [14, с. 47].

монгольская летопись «сокровенное сказание», хотя прямо не говорит 
о тюркском происхождении Бортэ Чино, однако называет его рожденным 
от тенгри, намекая на его благородное ханское происхождение (следует 
понимать: тюркское) [22, с. 57-59]. согласно монгольского источника XVII 
века «алтын шежіре» Бортэ Чино происходит из ханской династии [24, с. 
14-15]. По мнению исследователя Ж. ошан, сделавшего перевод «Юаньши» 
на казахский язык, легенда монголов о Бортэ Чино является повторением 
легенды древних тюрков о прародительнице серой волчице, только в иной 
интерпретации, что тоже может свидетельствовать о тюркском элементе в 
этногенезе монголов [25, с. 57-58].

Персидский летописец рашид-эддин, как отмечалось выше, производил 
монголов из рода Бортэ Чино и связывал последний с местностью Эргене-
кун [23, с. 9-10, 14-15]. тюркский автор XVII века абулгазы хан связывал 
указанную местность с родом Чингис хана и отмечал, что «... кыян и... 
Нюгуз ... бежали и приехали в свой юрт, - который - назывался Эргене 
кун...» [26, с. 10, 12-14, 29-33]. Н. Бичурин, ссылаясь на абулгазы хана и 
других мусульманских авторов, отождествлял Эргене-кун с алтаем [3, с. 
229-231].

еще более несомненно тюркское происхождение Бодончара (родился 
приблизительно в 970 году, его матерью была вышеназванная Алан-Гоа, 
родившая его «от луча света» после смерти своего мужа Добун баяна), 
являвшегося прямым предком Чингис хана. По монгольским источникам 
Бодончар и его старшие братья, подчинившие не имевших собственной 
власти тунгусо-маньчжурские охотничьи племена, являются посланниками 
тенгри (как и бортэ Чино), тем самым их происхождение связывается с 
ханской династией, т.е. с тюркским родом [22, с. 63, 67-68; 24, с. 16, 18; 
25, с. 33]. Здесь, при уподоблении Бодончара и его братьев с тенгри 
несомненна связь с тюркской легендой о благородном тюркском роде 
ашина, который, надо полагать, правил по воле самого бога неба тенгри 
(главного бога древних тюрков), как когда-то их предки, хуннские шаньюи 
[13, с. 110; 27, с. 77]. По утверждению исследователя Ж. ошан, легенды 
монголов о Қияне (предок Чингис хана), укрывшемся от врагов в горах 
Эргэнэ-кун, перекликаются с легендами древних тюрков о происхождении 
их правящего рода ашина [25, с. 57-58]. исследователь считает, что вторая 
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часть имени Бодончар – «чар» соответствует тюркскому термину «чор» - 
должностное звание у тюркских племен [25, с. 59]. По рашид-эддину род 
Чингис хана также происходил от младшего из трех сыновей легендарной 
алан-гоа Бодончар каана, который был девятым (в других источниках 
- десятым [25, с. 57, 59]) предком великого Чингис хана [23, с. 12, 14-
15]. З. Қинаятұлы справедливо полагал, что ханская династия монголов 
начинается с Бодончар каана [14, с. 58, 60-61].

казахский исследователь Ю. Зуев, опираясь на рашид-эддина, связывал 
племя кимаков с родом Чингиз хана «киян» [28, с. 5, 126]. он, в частности, 
отмечал, что «их (кимаков - К.Ж.н.) прихинганский (доиртышский) период 
вплотную связан с историей тюркских огузов-татар,... - а - их свадебные 
обычаи одинаковы с тюркскими - и что - там много сосны и березы» [28, 
с. 126-127]. с. кляшторный, ссылаясь на м. кашгари отмечал, что язык 
кимаков (йемеков – по м. Кашгари), как и татар, является тюркским [5, с. 
128].

о татарском (тюркском) происхождении Чингис хана свидетельству-
ют армянские источники [29, с. 12-13]. «алтын шежіре» указывает по 
этому поводу, что даже мать Чингис хана сомневалась в его истинном 
происхождении [24, с. 5]. мусульманские авторы рашид-эддин, джувейни, 
абулгазы хан «и другие историки средневекового востока считают киятских 
предков Чингис хана выходцами из огузов» [16, с. 243-244]. другое дело, 
что Чингис хан, как отмечал З. Қинаятұлы, был уже омонголенным 
(оманьчжуренным) потомком Бодончар каана [14, с. 185]. 

По мнению в. васильева «…сам Чингисхан не говорил языком, кото-
рый мы ныне называем монгольским (так, например, многие собственные 
имена: Чингис, Угэдэй, Тэмучэнь, мухури и др. принадлежат к неизвестному 
языку), но дав имя и своим подданым и их языку, переменил свой язык на 
язык большинства» [6, с. 129]. родственники кабул хана, прадеда Чингис 
хана, от которого традиционно берет свое начало род кыятов, у рашид-эддина 
обозначены тюркскими терминами [23, с. 35]. вообще у рашид-эддина при 
описании рода Чингис хана, его предков встречается очень много тюркских 
терминов [23, с. 8, 19, 23, 35, 37, 43, 45]. вместе с тем, в тексте «сборника 
летописей» рашид-эддина имеются двуязычные термины, которые могут 
свидетельствовать о смешении тюркского и монголо-маньчжурского языков 
[23, с. 19]. с. кляшторный, опираясь на сведения джувейни, утверждал о 
знании Чингис ханом тюркского языка [5, с. 185]. рашид-эддин писал о 
роде кыят, что «… большинство этого племени находится в дешт-и-кипчак 
у токтая, - и что - эмиры их многочисленны и пользуются значением…» 
[23, с. 46]. 

исследователь с. ахинжанов, ссылаясь на ученого-кыпчаковеда                  
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Б. кумекова, как бы продолжал мысль рашид-эддина и отмечал, «... что у 
кыпчаков издревле была тесная связь с народом татар Чингис хана и его 
домочадцами – и что – по большей части кыпчаки роднились с татарами по 
женской линии, ... поэтому Чингис хан считал кыпчаков однородцами» [30, 
с. 142-143]. особо следует отметить об этническом родстве кыпчакских 
султанов египта и татар [31, с. 138-139]. По некоторым источникам, «... 
Берке (хан Улу Улуса, принявший ислам – К.Ж.н.) выдал свою дочь за 
султана Бейбарса, от - которого - родился первый преемник Бейбарса, саид 
хан мухаммед» [18, с. 135].

Название правящей династии, государства и всего населения великой 
империи «монгол» могло быть политонимом, что было характерно 
для тюркской политической традиции. так, казахские исследователи 
отмечают, что «со все растущим политическим весом кыпчаков многие 
племена…, сознавая свою принадлежность к единому этносу, принимали 
этноним «кыпчак» и стали сами себя называть кыпчаками» [32, с. 329, 
428; 33, с. 10]. впоследствии таким же образом великий полководец и 
государственный деятель Чингис хан «над всеми поколениями, живущими 
в войлочных кибитках… провозгласил единое имя монголов, это имя было 
такое блестящее, - отмечал Э. хара-даван, - что все с пробуждающимся 
национальным чувством стали гордиться им» [21, с. 72]. возникает вопрос: 
что же было такого «блестящего» в имени монголов, чтобы «все… стали 
гордиться им»? По мнению З. Қинаятұлы оно могло означать «мәңгі ел» 
и что «моңғол», как «мәңгі ел»... научно обосновано, так как у монголов 
есть понятие «мәңгі тәңір елі» [14, с. 52]. 

Чингис хан называл монголов «кеке монгол», что может косвенно 
свидетельствовать в пользу предполагаемого мнения [21, с. 46, 68, 71]. 
известно также, что тюрки-кыпчаки возрожденного тюркского каганата 
называли себя «көк түріктер», Чингис хан также называл свою династию 
и государство «кеке монгол», подразумевая его как наследника восточно-
тюркского каганата и посланника тенгри [21, с. 46, 71-72, 259; 16, с. 242-243; 
14, с. 46, 49, 217]. Период, когда по утверждению Э. хара-давана Чингис 
хан стремился «… восстановить древнюю монголо-тюркскую империю 
XI века», хронологически совпадает со временем усиления кыпчаков на 
территории евразии и создания ими государства под названием дешт-и-
кыпчак, что косвенно подтверждает мысль об этнической близости көк 
тюрков-кыпчаков и кеке монголов [21, с. 64]. 

в. васильев отмечал, что «... это имя (монголов – К.Ж.н.) сначала 
было неизвестно его подданым и выдумано только во времена принятия 
им императорского титула, и что во всем этом участвовали киданьские 
перебежчики, которые внушили этому завоевателю китайские понятия о 
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названиях царства, о годах правления и т.п. По этим понятиям, - писал далее 
исследователь - когда кто принимает императорский титул, то он назначает 
наименование и своей династии. тэмучэнь принимает титул Чингис хана, 
что соответствует китайскому понятию о годах правления, и дает своей 
державе имя монголов» [6, с. 134]. По другой версии Чингис хан дал своей 
династии и всему государству (а значит всем своим подданым) название 
«монгольской» (по Абулгазы: мунгульской или могульской), чтобы вернуть 
старое название «мэн-гу», существовавшее еще с хуннской или иначе 
монгольской империи огуз хана (модэ кагана китайских источников) 
[3, с. 229-231; 26, с. 10, 12-14, 29-33]. в 1890 году в. васильев «высказал 
предположение о том, что Чингис хан принял название династии мэн-гу 
(«Возвратить старое» в его новом переводе) под влиянием киданей» [19, 
с. 90].

китайские источники свидетельствуют о большом влиянии на Чингис 
хана и его окружение каракитаев, которые изначально были кочевниками, 
но, безусловно, сильно китаизированными [9, с. 67]. в. Бартольд отмечал, 
что «... когда первым лицом в восточной монголии сделался кераитский 
хан, ... темучин принял этот титул (кагана – К.Ж.н.) и восстановил 
название рода «монгол»…» [34, с. 447]. из вышесказанного следует вывод, 
что существует прямая связь, этнополитическая преемственность между 
хуннской (монгольской), тюркской и монгольской империями, о чем, в 
частности, писал л. гумилев, что «история срединной азии не может быть 
нам понятна, если мы не учтем двух разрывов традиции: между хунну и 
тюркским каганатом и между каганатом и империей Чингис хана» [27, с. 
338]. 

как и имя тэмуджин (от «темірші - кузнец», при рождении Чингис 
хан, якобы, был уложен в железную люлъку [35, с. 404; 24, с. 22]), его 
каганский титул некоторые исследователи производят из тюркского языка. 
так, Ж. ошан, ссылаясь на исследования французского тюрколога л. 
Базина утверждает, что тюркское имя Чингис встречается в енисейских 
рунических памятниках IX века и означает «сильный», «крепкий» [25, с. 
56]. исследователь с. уолкер отмечал, что «европейскими же историками 
имя его (Чингис хана – К.Ж.н.) писалось по-разному: Женчискан – у гобиля, 
Женгизкан – у де-гиня, Женжис – у вольтера,… дженгиз – у дугласа…» 
[36, с. 310-311]. По в. Бартольду татарский писатель XIX века хальфин 
называл великого татарского императора дженгиз ханом и отмечал, что 
последний «дал каждому из своих беков тамгу, птицу, дерево и клич…» 
[18, с. 12-13]. известные тюркские просветители Юсуп акчура и Зия 
гекалп считали Чингис хана «выдающимся тюркским государственным 
деятелем и полководцем» и утверждали, что недалек тот день, когда «... 
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турки (тюрки – К.Ж.н.) поднимут золотую корону своего предка Чингис 
хана» [37, с. 163, 165-166].

итак, как отмечал известный исследователь евразийской научной 
школы Э. хара-даван, «... объединить в одно государство все единокровные 
народы - от тюркских племен… бассейна р. ляо до мадьяр дунайской 
равнины, ... связать между собою цивилизации восточную и западную… и 
«железом и огнем» довести ее до конца суждено было в XIII веке Чингис 
хану» [21, с. 35].

в заключение отметим, что тюркскому научному миру, в первую 
очередь, казахской научной элите и казахстану как непосредственному 
наследнику улу улуса, т.е. улуса джучи, необходимо вернуть имя великого 
полководца и государственного деятеля эпохи средневековья Чингис хана 
и официально признать его тюркское происхождение. сегодня, когда 
происходит духовное возрождение тюркских народов, приобретает особую 
актуальность проблема возрождения имен таких исторических личностей 
мирового значения, как Чингис хан, джучи хан, от которых ведут свою 
родословную казахские ханы. Это важно в целях роста общетюркского 
национального самосознания, дальнейшей экономической интеграции и 
духовной консолидации современных тюркских народов. 

сегодня пришло время осознать, что современным тюркским народам 
не обойтись без общей тюркской идеи (мәңгілік Ел), без общей для всех них 
исторической личности, которая бы укрепила единство тюркского народа, 
благодаря которой бы вновь воспрял дух разобщенного сегодня тюркского 
народа. сегодня тюркским государствам и народам как никогда нужна 
историческая личность, как Чингис хан, джучи хан, который бы объединил 
(дух которого бы объединил) воедино единый тюркский народ. 
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ТІЛЕУІМБЕТ БАТЫРДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ – САЯСИ  ҚЫЗМЕТІ

Қазақ халқында «ел үмітін ер ақтар,ер атағын ел сақтар» - деген өнегелі 
нақыл сөз бар. Ұлы далада қазақ халқының қаншама батыры жері мен елі 
үшін жауларымен ұдайы арпалысып өтті. Әсіресе, қазақ халқының тарих 
сахнасынан құрып кету қаупі төнген жоңғар шапқыншылығы кезінде және 
патшалы ресей бодандығын қабылдағаннан кейін де ақ патша үкіметімен 
күресіп ата – мекен, қасиетті жеріне қорған болған батырлардын біразы 
өзінің тарихи бағасын алса деген ойымыз бар. себебі олардың көпшілігін 
қалың ел әлі күнге дейін біле бермейді. сондай есімі қалыс қалып келе 
жатқан тұлғалардың бірі Бәсентиін руынан шыққан  тілеуімбет батыр.

ең алдымен, дәстүрлі қазақ қоғамында «батыр» атағының маңызы мен 
рөліне тоқталайық. себебі кез-келген адамға «батыр» титулы берілмеген 
және ұрпақтан ұрпаққа бұл атақ мұра ретінде көшпеген. «Батыр» атағын 
жаужүрек, жеке қасиеттерімен халықтың ықыласы мен сеніміне ие болған 
тұлғалар ғана иемдене алған. Батырлар жайында және олардың қазақ 
мемлекетінің бүтіндігін сақтап қалуындағы рөлі туралы алғаш жазған Ш. 
уәлиханов болатын. «хVIII ғ. батырлар туралы ауызша тарихи деректер» 
мақаласында Ш. уәлиханов: «Батыр – халық арасындағы ең маңызды және 
беделді тұлға. соғыста батыр жолбарыс секілді жаужүрек және арыстандай 
күшті. олар халық ішіндегі сыйлы адамдар және өзгелер олардың айтқанын 
тыңдайды». [1, 216 б.]. яғни, қазақ қоғамындағы батырлардың рөлі хан, 
сұлтандар мен билерден кем болмаған және халық пен билік арасын 
жалғаушы көпір қызметін де атқарған.

Әсіресе, XVIII ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ 
батырларының рөлі айқындалады. халық жадында «ақтабан шұбырынды» 
атауымен тарихқа енген қаралы жылдарда, қазақ халқын жауға қарсы кү-
шін біріктіріп, мемлекет тұтастығын сақтап қалуда, батырлардың маңызы 
ерекше еді. Ш. уәлиханов жазады: «XVIII ғасырдың алғашқы кезеңі 
қазақтар үшін ауыр болды. Жоңғарлар, еділ қалмақтары, жайық казактары 
мен башқұрттары жан – жақтан ұлыстарды тонады, малдарын тартып 
алды және жанұяларымен тұтқынға алып кетті. суық қыс пен көк тайғақ, 
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ашаршылық, көктен түскен сынақ сынды, олардың жағдайын мүлдем 
қиындатты»[2, 111 б.]. сондықтан ғалым абылай заманын – «қазақ халқының 
рыцарлық жүзжылдығы» - деп атаған. Жоңғар қаупінің екінші кезеңі 1739 
-1741 жылдарды қамтиды. Белгілі ғалым и. ерофеева, жоңғар хандығының 
екінші толқын шабуылына, сібірді басқару әкімшілігінің шабуылды алдын 
ала біле тұра, жоңғар елшілерімен ымыраға келіп, қазақ көштері туралы 
мағлұмат беріп, ертіс бойында орналасқан әскери шеп бекіністеріне қашқан 
қазақтарды қабылдамау туралы шешім шығаруы, жоңғарлардың қолына 
қару ұстатуына себеп болғанын жазады. яғни жоңғарлар тарапынан бейқам 
жатқан қазақ ауылдарына, ұйымдасқан шабуылдың жүзеге асқанына патша 
өкіметі немқұрайлы болған. Нәтижесінде есіл мен ертіс арасындағы қазақ 
ауылдары 35 мың жоңғарды бастап келген Қалдан Церен нағашысы Церен 
дондоб  және септен нойоннан зардап шегеді. орта жүз қазақтарының 
көбісі жаудан бас сауғалап жайық жаққа қарай көшуіне мәжбүр болды. 
дегенмен, қазақ халқы 14 жыл бұрынғыдай шашыранқы емес, жауға қарсы 
ұйымдасқан қарсылық көрсету арқылы, қауіптің бетін қайтара алады [3, 
324 б.]. Бұл тәуелсіздік жолындағы шайқастар халық жадында мәңгілік 
сақталып, атадан балаға халық ауыз әдебиеті үлгілері, жер атаулары 
негізінде тарихи сабақтастығын табады. 

XVIII ғасырдың 50-ші жылдары жоңғар қаупінен қайтқаннан кейін 
қазақ халқының басты мәселесі, ресей империясы еді. хVIII ғасырдың I 
ширегінде ресей империясы ертіс, Жайық бойларына әскери шеп құрып, 
қазақ даласын ақырын оккупациялауға кіріскен болатын. 1730-1740 жж. 
кіші және орта жүз қазақтарының ресейдің бодандығын қабылдауымен 
патша әкімшілігі қазақ даласының құнарлы жерлерін тартып ала бастайды. 
Бұл туралы добромыслов а.и. келесідей мәлімет қалдырады: «XVIII 
ғасырдың басынан бастап, патша өкіметі казақ жерін отарлау саясатын 
басты авангард ретінде пайдаланып, қазақтарды атамекенінен тықсырып, 
олардың құнарлы жерлерін казактарға тартып ала бастағаннан кейін-ақ, 
қазақ жігіттерінің орыс бекіністеріне шабуылы үдеп кетті» [4, 76б.]. Байқап 
отырғанымыздай, XVIII ғасырда қазақ батырлары ресей протекторатын 
абсолютті мойындамаған және халықтың мүддесін қорғау мақсаттарында 
казак отрядтарымен жиі қақтығыстарға түсуге мәжбүр болды. Бір жарым 
ғасырдан астам уақытқа созылған Қазақстанның ресейге қосылу процесінде 
қазақ батырларының рөлі ерекше еді. Қазақ батырлары ресей империясымен 
тек білектің күшімен ғана емес, дипломатиялық қарым-қатынастар арқылы 
да халықтың мүддесін қорғаған. Бұл жайында Қазақстанның ресейге 
қосылу еңбегінде Н.г. аполлова келесідей мысал келтіреді: «хVІІІ 
ғасырдың бірінші жартысындағы батырлар тек қана әскери жорықтарда 
маңызды рөл атқарған жоқ. олар әртүрлі дипломатиялық тапсырмаларды 
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да орындайтын елшілер ретінде белсенділік таныта отырып, ақсақалдар 
кеңесіне де құлшына араласады» [5, 169 б.], яғни қазақ батырлары мемлекет 
тұтастығын сақтап қалуда әр түрлі амалдарды пайдаланғанын көреміз. 
сондықтан, ресей шенеуніктері қазақ халқының хан, сұлтандармен қатар 
ел ішіндегі беделді би, батырларымен де санасқан. 

мінекей осындай аласапыран заманда Бәсентиін руынан шыққан 
тілеуімбет батыр өмір кешті. Батыр шамамен 1720-1795 жылдары өмір 
сүрген.

Батырдың шежіресіне толығырақ тоқталсақ: тілеуімбет – Бабатай – 
Өтеп – Бәсен – Бәйымбет – көкшекөз (ақмайдан) – Бәсентиін –арғыннан 
тарайды.1740-1750 жж. қазақ елін жоңғар басқыншыларынан азат ету үшін 
күрес жүргізеді. 1750 -1760 жылдары Қалмаққырылған тау етегіне өзге 
руластарымен көшкен. кейіннен тілеуімбет батырдың қыстауы жанындағы 
тау сілемі батырдың есімімен аталып, өз атауын осы уақытқа дейін сақтай 
алған. 1770 жылдардан бастап Бәсентиіннің ішіндегі Өтеп руының барлығы 
ертіс бойына жақын коряков (қазіргі Павлодар) форпостының маңындағы 
руластарына көшеді. осы уақыттан бастап ресей әкімшілігінің ресми 
құжаттарына батырдын есімі қағаз бетіне түсе бастаған [1]. 

тілеуімбет батырға қатысты мәліметтер омбы облысының мемлекет-
тік архивінің №1 қорында сақталған. осы қордағы кейбір құжаттарды алғаш 
жариялаған зерттеуші, өлкетанушы дәурен аяшинов [6]. аталмыш қордын 
көпшілігіXVIII ғасырдағы патшалы ресей әкімшілігінің қазақ елінің хан, 
сұлтандарымен жүргізген дипломатиялық қарым – қатынастарының ресми 
құжаттары (хат алмасулар, рапорттар) түрінде баяндалған. Әсіресе орта 
жүз руының беделді сұлтаны абылай ханның немере ағасы сұлтанбет 
сұлтанға тиісті деректер ішінен тілеуімбет батырға қатысты мәліметтерді 
жолықтырамыз. сондай – ақ батыр абылай ханның ұлы уәли сұлтанмен 
де байланыста болған. Бұл туралы келесідей дерек сақталған: «17 тамыз 
1788 жыл.

иман сұлтаннан- сібір драгун полкінің генерал-поручигі, шеф және 
кавалер Николай гаврилович огаревке

... сіз маған Бұқылай мен тілеуімбет батырлар арасындағы дауды 
шешуімді тапсырдыныз. дегенмен старшын үйінде болмай шықты, уәли 
ханға жол жүріп кетіпті. келгесін шақыртып тиісті шараларды қолданамын 
және сізге жауабын жіберемін... .»[7]. 

архивтік құжаттарға сүйене отырып, тілеуімбет батырдың белсенді 
қоғамдық – саяси қызметі туралы пікір қалыптастыруға болады. 
Бәсентиін болысының старшыны – тілеуімбет батыр ел ішіндегі беделді 
қайраткерлердін бірі болған. Бұл туралы омбы облыстық мұрағатынан 
келесідей деректі айтуға болады: «иман-солтану написать, что тлеумбеть-
батыр, хотя и известной в верности и доброжелательстве человек, но как на 
ево доказано было от татарина усманова подозрение, то б он объявил ему, 
штоб содержал себя лутчее»[8]. 
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тілеуімбет батыр орта жүздің белді сұлтаны сұлтанбет (сұлтанмамет) 
сұлтан және оның балаларымен тығыз байланыста болып, қоғам арасындағы 
даулы мәселелерді шешіп отырған. мәселен, омбы облысының мемлекет 
мұрағатында мынадай бір дерек кезедеседі: «1778 жылы 27 мамыр. Жоғары 
мәртебелі мырза генерал – майор Николай гаврилович огаревке тағзым. 
Железин бекінісінің басшысынан маған екі башқұртпен адъютант келеді. 
маған келген башқұрпен бір қырғыз арасында сот талқылауын өткізуіме 
мәжбүр болдым. Башқұрт өз қызына қырғыздан қалың малға алпыс жылқы 
және екі түйе сұрайды. ал қырғыз болса, елу үш жылқы ғана бере алатының 
айтады. адъютант башқұртты елу үш жылқыны алуға көнуін сұраған, бірақ 
өзінің қыңыр мінезімен қырғызға қызын бермеймін деп көнбеді.

сол талқылауда болған Бәсентиін старшыны тілеуімбет батыр 
адъютанттың екі башқұртына қатты ызаланып, оларда қамауда жатқан 
біздің қырғыздарды босатпай бізде бұларды жібермейміз деп қамауға 
алады. 

Жоғары мәртебелі сізге өтінерім башқұртқа қалың мал үшін елу үш 
басты алуын және тұтқында жатқан қырғыздарды босатуыңызды сұрай-
мын. сол кезде ғана башқұрттар босатылады» [9].

Қамауда қалған башқұрттарды босату үшін Железин бекінісінің 
коменданты с.д. Эристов әрекет жасап, болған оқиға қатысты рапорт 
жазған: «20 мамыр 1778 жылы – жеке сібір корпусының басшысы генерал 
– майор Н.г. огаревке имаш ярлыгаповпен және хорунжи Цыругаевты 
босату туралы іс – шаралар

Премьер-майор және комендант кнәз Эристов
рапорты
осы айдың 18 – і адъютант абакумовтың командасынан қалып қойған 

башқұрт хорунжиі Цыругаевпен имаш ярылгаповты алып қалғандарды 
ұстай алмадық. себебі қырғыздар ішіндегі беделді адамдар старшина 
тілеуімбет Батаев немесе беделді қырғыздармен келісімге келуге тырысам 
және оның бәрі рапорт түрінде сізге жеткізіледі... .

сұлтанбет сұлтан және баласы иман мені әдеттегідей жылы шырай-
мен жақсы қонақ қылып қарсы алды. сұлтанбет сұлтан және иман 
талқылауды жүргізгендіктерінен ешқандай қиындықтардың болмауы керек 
екеніне сенімдімін. себебі олар (башқұрттар) өздері бойкүндік жасаған... 
» [10].

тілеуімбет батырдың жеке қасиеттерінен өте батыл, айтқан сөзінен 
қайтпас және ұлтының жанашыр тұлғасы ретінде сипаттауға болады. себебі 
ресей билігінің әділетсіз әрекеттеріне қарсылықтар ұйымдастырып, қазақ 
халқының жеке мүддесін қорғап отырған. дәлел ретінде омбы облысының 
мемлекеттік мұрағатының парақтарына назар аударсақ: «1778 жыл 5 сәуір 
– сұлтанбет сұлтанның -  сібір драгун полкінің генерал-поручигі, шеф 
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және кавалер Николай гаврилович огаревке тілеуімбет батыр ауылындағы 
орыстардың бейберекет, заңсыздықтары туралы... 

мәртебелі мырза генерал-порутчик және кавалер Николай гаврилович 
огаревке тағзым. 

Бәсентиін болысының старшинасы тілеуімбет батыр жоғары мәр-
тебеліге кеткенді пайдаланып, орыс командасы оның әйелін және екі баласын 
өлтіріп, дүние – мүлкін тонап, бір қырғызды ұстап әкеткен. ол қырғыз 
қазір коряков форпостында қамауда отыр. осының бәрі қазан татарының 
бұйрығымен болған. Қазан татарының сылтауы- Бәсентиін болысының 
адамдары оның приказщигін тауарларымен жоғалғанына қатысты деп 
күмән келтіруі, бірақ сол болыстың қырғыздары ол приказщикті ешқашан 
көрмегендерін айтады. татардын оларға жала жауып тұрғаны айдан анық. 
сондықтан бұл мәселенің мәртебелінің қарауына тапсырамын....» [11]. 
Қарсыластарына есесі кеткен батыр, әділеттілікті орнату үшін екі казакпен 
далалық батальон тасмалдаушысын тұтқынға алып, өз адамын босатуды 
талап етеді. Бұл туралы Н.г. огаревке Жәміш бекінісінің секунд-майоры 
Ф. Шаховтың рапортында жазылады: «24 сәуір 1788 жыл.

секунд-майор Ф. Шаховтан
рапорт
Не себепті сұлтанбет сұлтан сізге жазғаны белгісіз. маған белгілісі 

старшын тілеуімбет өз көшімен коряковтан 3 верста болған... . тілеуімбет 
өз талабын орындатамын дегені бекер. ол Черноярсктан коряковқа 
келе жатқан 2 казакпен далалық батальон тасмалдаушысын жолда ұстап 
алып, тұтқынға түскен өз қырғызын айырбастағысы келеді. тілеуімбетті 
орыстарды тұтқындап, қорқытып өз айтқандарын істетуге сұлтанбет және 
баласы иманның өздері үйретіп жүр... » [12].

кейін сұлтанбет сұлтанның ұсынысымен тілеуімбет батыр тұтқында 
жатқан үш казакты босатса керек. Бұл туралы сұлтанбет сұлтан хатында 
жазады: «1788 жылы 26 мамыр. 

Жоғары мәртебеліден хатты алдым және тілеуімбет батырдың алып 
кеткен үш орысты сұрап алып сізге жібердім.

енді өткен қыстан коряков форпостында жатқан аманаттарымыз және 
тұтқындағы қырғыздарды босатуды сұраймын. себебі оларды көрген сайын 
алып кетуін өтінеді және бізде жатқан тұтқындарды біз басқарушылар 
тарапынан сұрағасын босатамыз, ал өзіміздікілерді сұрап ала алмаймыз. 

орыстар мен біздікілер арасында ұлы келіспеушіліктер орын 
алатындықтан, сізге арнайы келіп бәрін келісіп алуды жөн санаймын. 
себебі екі жақтағы жалқаулармен ұрыларды тыю қажет... » [13].

тілеуімбет батырдын көрнекті саяси қызметі ішінде ертістің оң 
жағалауын қайтаруға қосқан үлесін айтса болады. тілеуімбет батыр 
(Бәсентиін), Боқты батыр (Қанжығалы), Құнай батыр (Қыпшақ), Жанұзақ 
би (уақ), кенжебай-Жарлық (Жарылғап) би (Қаракесек), сұлтанмамет 
сұлтан, дәулеткерей сұлтан, Бұлдырық сұлтан, досан сұлтан, төребатыр 
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сұлтан, тәуке сұлтан, Шаншар сұлтан, Ұрыс сұлтан, иман сұлтан секілді 
старшындар мен сұлтандардың белсенді қызметі ресей үкіметінің 
қазақтардың осы жерлерге құқығын ішінара мойындауына мәжбүрледі 
[6].

Қазіргі кезде тілеуімбет батырдың жатқан жері табылып отыр. Бұл 
жайындадәурен аяшинов жазады: «тілеуімбет бейіті 1878 жылдың 
карталары бойынша Павлодардан 12 шақырым жердегі ертістің сол 
жағалауында батырдың бейіті анықталды» - деп [6].

ендігі кезек елім деп өткен ер тілеуімбеттің өмірі мен қоғамдық 
қызметін жан-жақты жүйелі зерттеу, сонымен қатар батырдың жатқан 
жерін Қазақстанның қасиетті нысаны санатына қосса және есімін халыққа 
танытылса жақсы болар еді.
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халықтан қызу қолдау тапқан кешегі тұғырнамасын ширек ғасырды 
артқа тастаған тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани 
кеңістігіміздің жаңа бастауы деп бағалауымыз керек. елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың бұл мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі 
мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл 
шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада сананы жаңғырту, 
ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік 
құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы 
мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. онда ел Президенті 
Қазақстан үшін қайта түлеудің айырықша маңызды екі үдерісі – саяси 
реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртұтас Ұлт 
болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы 
қалай өзгертетіні жөнінде алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі.

мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен 
ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: 
«Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге 
шекеден қарамауға тиіс. керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра 
білу қажет. егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, 
ол адасуға бастайды. сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың 
түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен 
маңызды». саяси, экономикалық реформаларда егеменді еліміз бірқатар 
жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. ол адами құндылықтар, 
рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты 
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сіңіре білу жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға 
қойып отыр. Бұл дегеніміз – ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, 
мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды 
жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. елбасымыздың рухани 
жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік пен 
ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. 
Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін 
жасалып жатқан жұмыс. Өйткені, рухани байлықтың кемел болғаны бұл 
жеке азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған қоғам, туған 
еліміз үшін де өте маңызды үдеріс.

сондай-ақ,  елбасы өз мақаласында қазіргі жаһандану заманында 
ұлттық бірегейлікті сақтап қалу, өркениеттің жақсысын алып, жаманынан 
жирену жөнінде өте құнды пікірлер айтты. ендігі міндет – осы 
айтылғандарды іске асыру жолында аянбай еңбек ету.

Бәсеке болған жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін 
ұсынады. Білім мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы 
темірқазығына айналған табысты ел болуымыз үшін жақсылыққа 
ұмтылып, жаманшылықтан   арылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді 
ізгілендіріп, сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға 
тиістіміз. ең бастысы – бағыт-бағдарымыз анық, жолымыз жарқын.

көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру 
сипатына ие болатыны белгілі. көптеген халықтар өз елінің ерекше 
елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтады.  мысалы, өткен 
дәуірлердегі тутанхамон, конфуций, ескендір Зұлқарнайын, Шекспир, гете, 
Пушкин және джордж вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі тұлғалар 
бүгінде «өз мемлекеттерінің» баға жетпес символдық капиталы саналады 
әрі сол елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп 
отыр.   Ұлы дала Әл-Фараби мен яссауи, күлтегін мен Бейбарыс, Әз-тәуке 
мен абылай, кенесары мен абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар 
шоғырын дүниеге әкелді. сондықтан, біз біріншіден, атақты тарихи 
тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында 
ескерткіш-мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-
ағарту энциклопедиялық саябағын ашуымыз керек. екіншіден, мақсатты 
мемлекеттік тапсырыс ұйымдастыру арқылы қазіргі әдебиеттегі, музыка 
мен театр саласындағы және бейнелеу өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар 
және ел билеген тұлғалар бейнесінің маңызды галереясын жасауды қолға 
алу қажет. сондай-ақ, бұл жерде классикалық қалыптан тыс, баламалы 
жастар өнерінің креативті әлеуетін де пайдаланудың мәні зор. осыған орай, 
бұл іске тек отандық қана емес, сонымен бірге, шетелдік шеберлер мен 
шығармашылық ұжымдарды да тартқан жөн. Үшіншіден, еліміздің тарихи 
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кезеңдерін кеңінен қамти отырып, «Ұлы дала тұлғалары» атты ғылыми-
көпшілік серияларды шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру және 
жандандыру қажет. Бұл бағытта қазақстандық ғалымдармен қатар шетелдік 
мамандар да тартылатын халықаралық көпбейінді ұжым құруға болады. 
Нәтижесінде, біздің қаһармандарымыздың өмірі мен қызметі жөнінде тек 
еліміздегілер ғана емес, сондай-ақ, шет елдегілер де білетін болады [1, 379- 
469 б. ].

кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл оқиғаның өлшемі. уақыт 
пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Бұл – жай 
ғана әдемі афоризм емес. Шын мәнінде, немістердің, италиялықтардың 
немесе   үнді халықтарының жылнамасына көз жүгіртсек, олардың 
мыңдаған жылды қамтитын төл тарихындағы ұлы жетістіктерінің дені 
осы елдер қазір мекен етіп жатқан аумақтарға қатыстылығы жөнінде сұрақ 
туындайтыны орынды.  Әрине, ежелгі рим деген қазіргі италия емес, бірақ 
италиялықтар өздерінің тарихи тамырымен мақтана алады. Бұл – орынды 
мақтаныш. сол сияқты, ежелгі готтар мен бүгінгі немістер де бір халық 
емес, бірақ олар да германияның мол тарихи мұрасының бір бөлшегі [2, 
151, 129 б. ]. 

Полиэтникалық бай мәдениеті бар ежелгі Үндістан мен бүгінгі үнді 
халқын тарих толқынында үздіксіз дамып келе жатқан бірегей өркениет 
ретінде қарастыруға болады.    Бұл – тарихқа деген дұрыс ұстаным. сол 
арқылы түп тамырымызды білуге, ұлттық тарихымызға терең үңіліп, 
оның күрмеулі түйінін шешуге мүмкіндік туады. Қазақстан тарихы да 
жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым 
тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. оған қажетті дәйектеріміз де 
жеткілікті. 

Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек сөз болатын протомемлекеттік 
бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, қазақ ұлты 
этногенезінің негізгі элементтерін құрап отыр. 

екіншіден, біз айтқалы отырған зор мәдени жетістіктер шоғыры 
даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең-байтақ өлкеде 
пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, күнгей мен теріскейге 
таралды. 

Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің 
бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық 
жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы 
даланың жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға мүмкіндік 
береді. тіпті, қазақтың кейбір ру-тайпаларының атаулары «қазақ» 
этнонимінен талай ғасыр бұрын белгілі болған. осының өзі біздің ұлттық 
тарихымыздың көкжиегі бұған дейін айтылып жүрген кезеңнен тым әріде 
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жатқанын айғақтайды. еуропацентристік көзқарас сақтар мен ғұндар және 
басқа да бүгінгі түркі халықтарының арғы бабалары саналатын этностық 
топтар біздің ұлтымыздың тарихи этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны 
туралы бұлтартпас фактілерді көруге мүмкіндік берген жоқ. 

сонымен бірге ұзақ уақыттан бері біздің жерімізде өмір сүріп келе 
жатқан көптеген этностарға ортақ Қазақстан тарихы туралы сөз болып 
отырғанын атап өткеніміз жөн. Бұл – түрлі этностардың көптеген көрнекті 
тұлғалары өз үлестерін қосқан бүкіл халқымызға ортақ тарих. Бүгінде 
төл тарихымызға оң көзқарас керек. Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны 
таңдамалы және конъюнктуралық тұрғыдан ғана сипаттаумен шектелуге 
болмайды. ақ пен қара – бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Бұлар өзара 
бірлескенде жеке адамдардың да, тұтас халықтардың да өміріне қайталанбас 
реңк береді [3]. 

Біздің тарихымызда қасіретті сәттер мен қайғылы оқиғалар, сұрапыл 
соғыстар мен қақтығыстар, әлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен саяси 
қуғын-сүргіндер аз болмады. мұны ұмытуға хақымыз жоқ. көпқырлы әрі 
ауқымды тарихымызды дұрыс түсініп, қабылдай білуіміз керек. Біз басқа 
халықтардың рөлін төмендетіп, өзіміздің ұлылығымызды көрсетейін 
деп отырғанымыз жоқ. Ұлы далаНыҢ Ұлы есІмдерІ. көпшіліктің 
санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру сипатына ие 
болатыны белгілі. көптеген халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды 
ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтады. мысалы, өткен дәуірлердегі 
тутанхамон, конфуций, ескендір Зұлқарнайын, Шекспир, гете, Пушкин 
және джордж вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі тұлғалар бүгінде 
«өз мемлекеттерінің» баға жетпес символдық капиталы саналады әрі сол 
елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр.   
Ұлы дала Әл-Фараби мен ясауи, күлтегін мен Бейбарыс, Әз-тәуке мен 
абылай, кенесары мен абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын 
дүниеге әкелді [4].

сондықтан, біз біріншіден, атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың 
жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер 
қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашуымыз керек. 

екіншіден, мақсатты мемлекеттік тапсырыс ұйымдастыру арқылы 
қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы және бейнелеу 
өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және ел билеген тұлғалар бейнесінің 
маңызды галереясын жасауды қолға алу қажет. сондай-ақ бұл жерде 
классикалық қалыптан тыс, баламалы жастар өнерінің креативті әлеуетін 
де пайдаланудың мәні зор. осыған орай, бұл іске тек отандық қана емес, 
сонымен бірге шетелдік шеберлер мен шығармашылық ұжымдарды да 
тартқан жөн. 
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Үшіншіден, еліміздің тарихи кезеңдерін кеңінен қамти отырып, 
«Ұлы дала тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік серияларды шығарып, 
тарату жұмыстарын жүйелендіру және жандандыру қажет. Бұл бағытта 
қазақстандық ғалымдармен қатар шетелдік мамандар да тартылатын 
халықаралық көпбейінді ұжым құруға болады. Нәтижесінде, біздің 
қаһармандарымыздың өмірі мен қызметі жөнінде тек еліміздегілер ғана 
емес, сондай-ақ шет елдегілер де білетін болады.

 Қазақстан – күллі түркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». 
Бүгінгі қазақтың сайын даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған түркі тектес 
тайпалар мен халықтар басқа елдер мен өңірлердің тарихи үдерістеріне 
елеулі үлес қосты. осыған байланысты, «түркі өркениеті: түп тамырынан 
қазіргі заманға дейін» атты жобаны қолға алу қажет. Бұл жоба аясында 
2019 жылы астанада түркологтардың дүниежүзілік конгресін және әртүрлі 
елдер музейлерінің экспозицияларына ежелгі түркі жәдігерлері қойылатын 
түркі халықтарының мәдени күндерін ұйымдастыру керек [5, 216 б. ] . 

сондай-ақ,      Қазақстанның   модераторлығымен   түркі   халықтарына 
ортақ туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын ашу да маңызды.   
сонымен қатар жаңа облыс орталығы ретінде түркістанды дамыту 
барысында оның халықаралық аренадағы беделін жүйелі түрде арттыру 
қажет. Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани орталығы 
ғана емес, сондай-ақ, бүкіл түркі әлемі үшін киелі орын болып саналады. 
осы мақсатпен Ұлы даланың бай мифологиялық және фольклорлық 
материалдарын пайдалануға болады.  Ұлт қаһармандарын үлгі тұту 
үрдісін қалыптастыруға жол ашатын сапалы балалар фильмдері мен 
мультипликациялық сериалдарды аса қажет ететін өскелең ұрпақтың 
да талғамына ерекше назар аудару керек. Біздің даңқты батырларымыз, 
ойшылдарымыз бен ел билеушілеріміз – тек Қазақстан ғана емес, сондай-
ақ бүкіл әлем бойынша еліктеуге лайықты тұлғалар [6, 432 б. ]. 

осыдан бір жарым жыл бұрын менің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақалам жарыққа шықты. Жоғарыда 
аталған жобаларды «рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы ретінде 
қарастырамын. «рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасының жаңа 
компоненттері ата-бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық 
өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете 
отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді. төл тарихын білетін, бағалайтын 
және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін 
мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас 
таныту – еліміздің табысты болуы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

современную жизнь республики казахстан и ее всестороннее 
развитие невозможно представить без образования. образование является 
одним из основных принципов формирования сознания, это очень важно 
для установления преемственности ценностей и патриотизма.

создание современного и инновационного образовательного прос-
транства является главной стратегической целью казахстана в области 
духовной культуры. только таким образом, казахстан может определить 
духовную силу страны и занять место среди мирового сообщества как 
независимой нации. именно развитие образования и науки является 
важным фактором в формировании современного облика культурного и 
цивилизационного развития страны. 

в своей статье «взгляд в будущее: модернизация общественного соз-
нания» глава государства Н.а. Назарбаев призвал уделить особое внимание 
образовательному развитию страны, в том числе среднему образованию 
в контексте вхождения казахстана в 30 наиболее развитых стран мира. 
основным условием модернизации нового типа является способность 
сохранить национальный код. в будущем успех страны определяется не 
ее природными богатствами, а конкурентоспособным потенциалом его 
народа», - сказал президент [1]. Поэтому каждый гражданин казахстана, 
должен обладать достойными качествами всей нации в XXI веке. Например, 
компьютерная грамотность, знание иностранных языков и культурная 
открытость являются ключевыми предпосылками для продвижения вперед. 
все это должно быть сделано с развитием образования страны и уровнем 
исследований. Президент страны уделяет особое внимание образованию на 
этой платформе. «глубокие знания в поддержку независимости», - сказал 
Нурсултан Назарбаев, страна стремится стать «вечной-мәңгілік» перед 
такими вызовами как глобализация, через сохранение национального кода, 
то есть, глубоко впитывая много знаний, становясь конкурентоспособными, 
сохраняя национальные ценности, становясь умственно зрелыми, народ 
казахстана смело вступает в XXI век. в этом курсе он выражает умное 
и продуманное видение предков: «стремление к образованию, открытые 
глаза и рвение - это качество в нашей крови. За годы независимости была 
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проделана большая работа. мы подготовили и подготовили десятки тысяч 
молодых людей в ведущих университетах мира. Эта работа началась с 
международной программы «Болашак», начатой   в начале девяностых 
годов прошлого века. в стране создано несколько университетов высокого 
уровня, создана сеть интеллектуальных школ. многие другие вещи были 
сделаны. однако триумф знаний должен быть универсальным. для этого 
есть явные причины». таким образом, каждая мысль в статье Президента 
представляет собой глубокий контент и интеллектуальную интерпретацию 
современных реалий. 

анализ развития среднего образования казахстана в период с 1992 
по 2018 годы оценивает состояние интеллектуального, культурного и 
духовного потенциала казахстана. Необходимо рассматривать факторы, 
которые влияют на положительное и отрицательное развитие сфер, 
характеризуются положительные и отрицательные аспекты, способы 
наращивания потенциала и предотвращения угроз для страны в сфере 
образования. 

таким образом, современное состояние образования казахстана 
требует глубокого и всестороннего изучения. образование казахстана, 
связанная с историческими эпохами, с одной стороны, является частью 
глобальной культуры и сейчас развивается под влиянием процессов 
глобализации.

многочисленные проблемы стоят перед модернизацией казахстана 
и окончанием четвертой мировой революции. изучение таких вопросов, 
как сохранение     национального кода, углубленное изучение культурного 
наследия, интенсификация взаимного обмена и гармоничное развитие 
культурных ценностей среди народа казахстана, вытеснение не 
жизнеспособных стереотипов и формирование способов изменения 
массового сознания стать единой нацией, стали вопросами времени. 
особенно все это необходимо рассмотреть в контексте развития 
образования республики, в том числе, среднего образование, так как 
основа интеллектуального потенциала страны закладывается именно в 
1-11 классах школ. в этой связи назревает необходимость в исследовании 
истории развития среднего образования страны.

в своей книге «Четвертая промышленная революция» («The fourth 
industrial revolution») клаус Шваб пишет о том, что человечество находится 
на переднем крае промышленной революции, которая сегодня является 
радикальным изменением в нашей жизни, нашей работе и в наших 
повседневных отношениях [2]. объем, масштаб и сложность этой четвертой 
революции превосходят все явления в истории человечества, до наших дней. 
с появлением искусственного интеллекта, роботизации, робототехники, 
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3D-печати, нанотехнологий, биотехнологий и других высокоразвитых 
технологий мы наблюдаем потрясающий технологический прорыв во 
всех областях. основатель и президент всемирного экономического 
форума давос клаус Шваб пишет о возможностях такой трансформации, 
глубоко предсказывая потенциал человечества. таким образом, труд Шваба 
посвящен общему будущему человечества и направлен   на адаптацию 
революционных технологий к обществу. 

тенденции, возникшие с началом «Четвертой промышленной рево-
люции» указывают на то, что человечеству необходимо перессмотреть 
стандарты образования, в том числе, и казахстану необходимо уделить 
внимание не только развитию национальной системы образования, но и 
изучение этой сферы всеми без исключения гуманитарными и социальными 
науками, в том числе и истории.

казахстан стремительно развивается, экономика и общество модер-
незируются, создовая все новые требования к образованию и навыкам 
граждан. в то время как экономисты, футуристы и другие эксперты хорошо 
предсказывали кончину рабочих мест, которые им не очень нравились, 
указывая на новые рабочие места, которые появятся, будут ли люди 
оснащены для их выполнения и будут ли они получать достаточный доход. 
Но вещи не должны быть такими мрачными или дистопией. реальность 
такова, что рабочие места будущего будут теми, которые машины не смогут 
сделать, и справедливо сказать, что все, что может быть измерено или 
основано на правилах, будет автоматизировано. Это отличная тенденция, 
потому что это означает, что мы можем автоматизировать и гуманизировать 
профессиональную деятельность.

существуют три ключевые области, в которых люди превосходят 
машины, именно эти направления являются ключевыми для будущего 
формирования и становления рабочих мест:

1. творческие начинания, все от научного открытия до творческого 
письма и предпринимательства;

2. социальное взаимодействие, у роботов просто нет такого 
эмоционального интеллекта, который имеют люди;

3. физическая приспособление и мобильность, тысячелетия 
поиска лучшей жизни, борьбы за выживание и стремление к прогрессу 
способствовали необычайной адаптации  и физической ловкости людей 
[3].

Несомненно, что образование лежит в основе подготовки нынешних 
и будущих поколений к процветанию. в результате очень важно, чтобы 
у нас было образование, которое развивает человеческий потенциал, а 
не делает его против машин. система образования, предназначенная для 
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индустриальной экономики, которая в настоящее время автоматизирована, 
требует трансформации от системы, основанной на фактах и   процедурах, 
к той, которая активно применяет эти знания для совместного решения 
проблем.

Это будет нелегко, учитывая порочные финансовые стимулы 
образовательной модели, внедренной в конце XIX века, благодаря 
устаревшему учебнику и измерительной промышленности, который рас-
сматривает преподавание как доставку, а не креативность. На протяжении 
десятилетий эта отрасль воображала, что преподавание как доставка в 
форме обучения означает, что в конечном итоге люди могут быть заменены 
компьютерами. однако это ложное предубеждение, природа и сущность 
преподавания и обучения, представляет собой уникальную личную и 
социальную деятельность между людьми, где должны удовлетворятся 
изменяющие потребности, уникальные таланты, желания и интересы 
учеников. На самом деле те вещи, которые отличают людей от машин, 
должны быть в центре процесса развития четвертой промышленной 
революции.

Элвин тоффлер в своей книге «Future Shock» («Шок будущего») (1970 
г.) полагал, что «неграмотными 21-го века будут не те, кто не умеет читать 
и писать, а те, кто не может учиться, отучиваться и переучиваться» [4].

тоффлер не предполагал, что чтение и письмо станут несущественны-
ми, он подчеркивал, что в периоды быстрых изменений в неопределенном 
будущем самым ценным умением будет изучение того, как учиться, а не 
просто перечисление множества фактов и процедур.

создание новых стандартов образования и разработка опыта обуче-
ния, которые побуждают учащихся к созданию вещей путем совместного 
решения интересных задач в реальном мире, станут ключом к процветанию 
в этом столетии. мы добьемся успеха, работая вместе с нашими машинами, 
а не конкурируя с ними, программируя их.

история имеет множества примеров, когда прогресс рассматривался 
обществом враждебно. Например, в конце XVIII и начале XIX века в англии 
произошло выступления луддитов против внедрение машин в производство. 
движение луддитов было вызвано разорением ремесленников и рабочих 
мануфактур в ходе промышленного переворота. Проводя аналогию, в начале 
XXI века в условиях четвертой промышленной революции человечество 
вступает в конкурентную среду с машинами, искусственным интеллектом. 
однако как поведет себя общество в нынешних условиях развития, зависит 
по большой мере от самих людей. в контексте данной проблемы, решаю-
щим фактором является вопрос развития образования. 

вопрос развития казахстана в контексте четвертой промышленной 
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революции активно рассматривается на всех уровнях образовательной 
системы. Поводом этому послужила статья Президента рк Н.Назарбаева 
«взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Здесъ встает 
вопрос о формировании новой национальной модели образования. а также 
в статье Президента уделяется внимание цифровизации казахстана. 

в казахстане цифровизация школьного образования является 
одним из ведущих трендов в процессе его реформирования. в настоящее 
время министерством ведется работа по трем направлениям: развитие 
информатизации в системе среднего образования, автоматизация процесса 
управления образованием и наукой, подготовка ит специалистов. видение 
школ будущего чаще всего связывается с постепенным переходом всех 
предметов на облачную систему обучения. речь идет об онлайн-учебниках 
и виртуальных лабораториях, открытом образовательном контенте, гибкий 
и индивидуальный подход к каждому учащемуся. домашние задания 
ученики смогут выполнять совместно в онлайн-режиме. Школьные 
библиотеки трансформируются в информационно-компьютерные центры. 
Планируется, что весь учебный процесс будет привязан к ID каждого 
ученика, что позволит выставлять оценки и формировать рейтинги [3].

современная казахстанская молодежь – технологически развитая, 
активная. исходя из теории Нэйла хоува и уильяма Штрауса, люди, 
рожденные в конкретный исторический период, являются носителями 
схожих ценностей, сформированных под влиянием социально-
экономических, культурно-политических условий и процессов [5]. в этой 
связи очень важно, чтобы система образования создавала адекватные и 
эффективные условия для обучения молодежи.

таким образом, вопрос развития образования казахстана имеет 
множество актуальных проблем исследования. Прежде всего, это связано со 
стремительным развитием общества и экономики, а также стратегической 
целью казахстана войти в тридцать наиболее конкурентно способных 
стран мира. 
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Abstract
In 1991, all republics of the former Soviet Union faced challenges emanating 

from the process of political transition from one type of state to another. Once 
being part of big power with strong ideological basis grounded in communism 
and directed towards the construction of common Soviet identity, Kazakhstan 
after Soviet disintegration experienced problems of relating to identity issues 
that in turn led to politics of memory. Politics of memory is defined as state 
involvement into memory construction, and various public practices and norms 
towards regulation of collective memory. The article aims to define the nature 
of the politics of memory in post-Soviet Kazakhstan through analysis of state 
efforts in the development of new historical memory since 1991.

Keywords: politics of memory, historical memory, historical consciousness, 
Kazakhstan 

The collapse of the Soviet Union in 1991 resulted in the emergence of 
fifteen new countries in the political map of the world among them Kazakhstan. 
According to widespread assumption, the independence has been “imposed by 
Moscow” on Central Asia in the same way as communist regime earlier [1, P. 
15], when the leaders of three core republics of the Union – Russia, Ukraine and 
Belarus – announced the end of the Soviet Union in December 1991. The absence 
of evident struggle for independence and mass mobilisation in the late 1980s [2; 
3] and a referendum on the preservation of the union in the form of federation in 
1991 strengthens the argument about forced “catapult to independence” [4]. The 
post-Soviet states had extremely vulnerable character due to complex problems 
such as lack of experience in autonomous policymaking, the interdependent 
economic system of the Soviet Union, heterogeneous population, and absence 
of ideology. The last aspect occupies an important role after the collapse of the 
communist ideology. All post-Soviet countries, including Russia, abandoned 
Marxism immediately after the declaration of independence that, in turn, 
created an ideological vacuum. No revolutionary war or anti-colonial struggle 
in Kazakhstan prior to independence aggravated the lack of driving idea [2]. 
Although Central Asian states experienced a wave of demonstrations and 
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popular movements in the 1980s, it had no anti-Soviet or separatist features. For 
instance, mass demonstrations of 1988 and 1989 in Uzbekistan were organised 
for enhancement of the Uzbek language status [5, P. 132]. Popular movements 
of the late 1980s were concerned with environmental issues like nuclear testing, 
industrial pollution, drying up of the Aral Sea, where famous anti-nuclear 
campaign in Kazakhstan “Nevada-Semipalatinsk” led by Olzhas Suleimenov is 
a good example. As such, massive people demonstration in Almaty, Kazakhstan 
on December 16, 1986, had rather nationalist objectives than anti-Soviet. 
Nevertheless, newly independent countries, whether independence was obtained 
through struggle or forced by political circumstances, faced the same challenges 
of state and nation building processes as other post-colonial states experienced 
before, where the first and central task is to overcome colonial legacies. According 
to Kuzio, it can be achieved through “re-claiming the past from the framework 
imposed by the former imperial core and thereby creating or reviving, a national 
historiography” [6, P. 241]. 

It is, in turn, inseparable from the discourse on politics of memory, which 
is crucial in consolidating the state and propagation of “new” national identity 
excluding the Soviet one. Kazakhstan initiated first projects related to the 
reconstruction of historical memory in the mid-1990s. In 1995, the National 
Council of State Policy under the President of Kazakhstan approved a concept on 
the formation of historical consciousness in the Republic of Kazakhstan, which 
is “Qazaqstan Respýblıkasynda tarıhı sana qalyptasýynyń tujyrymdamasy”. 
Scholars of the Ualikhanov Institute of History and Archaeology led by known 
Kazakh historian Manash Kozybayev prepared the document [7, P. 23]. The 
concept highlighted the role of history in transition period facing by Kazakhstan 
after the dissolution of the Soviet Union, where history defined as “memory of 
the people” that gives strength and inspiration and helps to find a solution for 
current problems [8, P. 19]. The concept states that “construction of the objective 
image of the past” is driving factor behind “formation of national unity, the 
establishment of state identity, consolidation of sovereignty, civic and patriotic 
education” [8, P. 19]. It is likely that “objective image of the past” implies 
construction of specific historical memory, which is appropriate to the state 
historical narrative. In turn, the concept designates the state as chief designer of 
it: “the present concept aims to identify main priorities for the state policy in the 
construction of historical consciousness” [8, P. 20]. The concept proposes the 
following assumptions: 

History of Kazakhstan pertains to Eurasian culture and history. Thus, it – 
is “bridge” between Europe and Asia, the arena of mutual enrichment of Turkic, 
Persian, Slavic, Chinese and Mongolian cultures, and territory of the multi-ethnic 
and multi-faith population.
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The consistency of history of Kazakhstan lies in the continuity of cultures – 
and traditions of nomadic Turkic tribes inhabiting Eurasian steppes in the history 
of Kazakh people. Consequently, Kazakhs are descendants of history, culture, 
and language of people previously populating Kazakhstan. 

Kazakh statehood is a continuation of statehood of great nomadic empires – 
and khanates have been existing in the territory of Kazakhstan since antiquity. 
Particular place is given to Kazakh Khanate established in the fifteenth century 
that corresponds to self-sustained state [8, P. 21-22].     

The analysis of the concept shows that the primary task of the period was 
to rewrite the history of Kazakhstan free from ideology, Marxism, Europocentric 
view. The censorship of the communist party selected one topic for studies and 
prohibited another that in turn created a gap. Historical narrative by 1991 was full 
of unclear issues, so-called “white spots”, and, therefore, fulfilment of them was 
another task. In general, the concept on the formation of historical consciousness 
in the Republic of Kazakhstan is a unique document that demonstrates 
challenges of the period, and at the same time reveals the state presence in all the 
developments. Authors put special emphasis on the necessity for support from the 
government stating that “Implementation of the tasks of formation of historical 
consciousness is impossible without the legal and organisational support” [8, 
P. 29]. Election of the state as the primary guiding hand of the process seems 
very natural in the concept that makes mention of legislation, education sector, 
publishing, mass media, and financing. However, there is nothing unique but 
routine left from the previous Soviet regime.        

 The concept was the beginning of activation of the politics of memory in 
Kazakhstan. It followed by a chain of measures of a different kind. During the 
solemn speech on the fifth anniversary of the independence of Kazakhstan in 
December 1996, President Nursultan Nazarbaev brought back tragic pages of 
the history of Stalinist repressions. He noticed that the forthcoming year of 1997 
is the sixtieth anniversary of the repressions, and, therefore, it is a right time 
to “remember innocent victims of the totalitarian regime and unite our people 
closer” [9, P. 91-92]. Interesting to note that the head of the state had connected 
the commemorative ritual with the consolidation of the nation. Scholars argue 
that remembering of the Soviet period with particular emphasis on common 
sufferings turned to be “a fairly standard framing device for the Soviet past in 
Kazakhstan” [10, P. 1262]. Thus, the state uses traumatic historical memories 
about famine, Stalinist repressions and deportation as uniting and consolidating 
element of nation-building, where the basic idea was “we are [were] all in this 
together” [10, P. 1262]. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan 
declaring 1997 as a Year of National Consensus and Memory of the Victims of 
Political Repressions came out some weeks later on December 30, 1996. Decree 
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enacted to take various measures ranging from planning commemorative events 
to the erection of new monuments to the victims of political repression and 
refurbishment of existing ones [11]. It followed by the establishment of the main 
commemoration day of independent Kazakhstan, aside from Soviet’s tradition 
to celebrate Victory Day. Within a year of “consensus and memory” in 1997, 
Nazarbaev signed another decree announcing May 31 – Day of Remembrance 
of Victims of Political Repression on the yearly base [12]. At present days, the 
commemorative tradition has expanded and included the commemoration of 
victims of the famine of the 1930s. The famine, Stalinist politics of repression 
and deportation occupy a key place in the politics of memory of Kazakhstan. A 
first major step in the reconstruction of historical memory of the Soviet period 
was the law “On the rehabilitation of victims of mass political repression” 
passed in 1993. On its basis, about 350 thousand repressed and deported to 
Kazakhstan have been rehabilitated in Kazakhstan to date. Besides mentioned 
laws and established commemorative rituals, there are numerous memorials and 
designated museums throughout the country. 

1998 – Year of National Unity and National History signified continuation 
of large-scale works against the reconstruction of historical memory. Decree 
on the announcement the year of “unity and history” foremost focused on the 
public spaces. First, it ordered to state onomastic commission to work on titles of 
settlements in order “to align with historical reality”. Second, it commanded to 
erect new and reconstruct existing monuments and memorials [13]. A celebration 
of anniversaries of historical cities of Turkestan and Taraz, jubilees of prominent 
figures Korkut and Muhamed Haidar Dulati was planned within the scope of the 
year of National Unity and National History.   

As can be seen from the above, Kazakhstan intensified efforts on the 
reconstruction of historical memory during the 1990s. Politics of memory 
appeared through legislation, a celebration of jubilees and commemorative 
rituals, and reconstruction of places of memory, where the primary driving force 
was decrees of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbaev. Nevertheless, 
state politics towards the memory and history reshapes after the 2000s. After 
that, politics of memory obtains another feature, which is state sponsorship 
of historical, archaeological and cultural research, with further publication of 
findings. There are three major programs: 

2004-2011 – – Mádenı mura – Cultural Heritage 
2012-2014 – – Ǵylymı qazyna – Scientific (academic) treasure
2014-2016 – – Halyq tarıh tolqynynda – People in the Stream of History.   

It was observed that Kazakhstan was the first state among CIS to start and 
implement large-scale historical and cultural projects. In general, the Kazakh 
leadership spends national budgets for education and science mainly. In addition 
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to mentioned projects, International Scholarship Bolashaq, which is running 
since 1993, is a good example. 

Studies demonstrate that politics of memory in Kazakhstan is strongly 
connected to President Nursultan Nazarbaev, who stands at the epicentre of all 
state- and nation-building efforts. It seems that he is the main driving force of 
politics of memory in Kazakhstan. In most cases, the launching of the large-scale 
projects steps after the president’s public speeches or remarks. For instance, 
in 2003, during the annual address to the people of Kazakhstan, President 
Nursultan Nazarbaev ordered to elaborate and start program Cultural Heritage. 
In the address, head of the state defined aims of the program directed towards 
the development of historical and cultural of Kazakhstan. It included studies of 
national culture, folklore, traditions and customs, reconstruction of significant 
historical, cultural and architectural monuments, systematization of written 
national legacy and its further publication in the form of book series, creation 
of a library in the Kazakh language of the best achievements of world scientific 
thought, culture and literature, development of cultural environment of Astana 
[14]. The program with great state support was indeed fruitful. According to the 
official website (www.madenimura.kz), 78 historical and cultural monuments 
passed through restoration works, 26 scientific and applied, and 40 archaeological 
types of research had been completed. Because of research expeditions to 
China, Turkey, Mongolia, Russia, Japan, Egypt, Uzbekistan, Armenia, as well 
as to the USA and countries of Western Europe, over 5,000 of valuable archival 
documents, manuscripts and publications on history, ethnography and art of 
Kazakhstan were acquired, which were  previously unknown in academic circle 
of the country [15]. 

In general, annual addresses of the President Nursultan Nazarbaev are a 
landmark for the political course of Kazakhstan. Tradition takes its beginning 
from 1997. The address is comparable to setup for further action that helps to 
define the flow of the political and nation-building processes, as well as politics 
of memory. Every year new presidential report becomes centrum of the political 
life of Kazakhstan and the most discussed topic. Quotation and excerpts from 
it frequently appear in mass media and public space. It is worthy of note that 
various public-sector agencies widely promote watching of the addresses live 
streaming on national television. Occasionally, it has voluntary-compulsory 
feature, in particular, for civil servants and other employees of state institutions 
and education sector. Analysis of annual addresses shows that president appeals 
to history very frequently. Complete 22 addresses were published from 1997 to 
2018. Word history, specifically “tarıh” in Kazakh and “istoriya” in Russian 
languages, appears 76 times. The content analysis suggests that Nursultan 



434

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

Nazarbaev employs historical discourse in the two cases: history as a lesson/
experience and history as memory [16].  

“People in the Stream of History” also appears as a Nazarbaevʼs idea. The 
program got its beginning in 2013 when State Secretary of Kazakhstan Marat 
Tazhin announced the suggestion of President Nursultan Nazarbaev about the 
need for elaboration and implementation of the special program of historical 
studies. He stated,

“The head of state, Nursultan Abishevich Nazarbaev, who has dealt with 
issues of national history for old and substantively, proposed to develop a special 
program of historical research called ʻPeople in the stream of historyʼ… This 
initiative of Nursultan Nazarbaev has appeared not by chance. Future is impossible 
without reliance on historical past. In that covert wars of narratives and values 
that play out on the planet every day, preservation of historical memory is the 
only way of self-protection in general” [17].

Concerns on “invisible wars” seem to be references to recent memory wars, 
numerous international disputes related to history, and other aspects of political 
warfare. Definition of historical memory as a means of protection of the state 
demonstrates significance given to politics of memory by Kazakh leadership. 
Consistent politics in respect of historical heritage since the mid-1990s that were 
conducted without intermission once again confirm it. Recent project “Rýhanı 
jańǵyrý”, “Spiritual revival” in translation from the Kazakh language, is a 
continuation of state efforts in the construction of historical memory. The main 
goal of the project to create an ideal Kazakhstanets, who is, in the words of 
President, a person “knowing own history, language, culture, at the same time 
modern, multilingual, with advanced and global views” [18]. “Rýhanı jańǵyrý” 
has two major sub-programs directly relating to history among some others: 
“Týǵan jer”/“Homeland” and “Sacred Geography of Kazakhstan”.

Program “Homeland” focuses on studies of local lore, restoration of – 
cultural and historical monuments and cultural sites of local significance. Since, 
it is believed that patriotism begins from love for a small homeland, which is a 
birthplace of an individual.  

Program “Sacred Geography of Kazakhstan” intends to propagate, – 
educate, and spread knowledge about historical sites via mass media, domestic 
and international cultural tourism [19].   

Interesting to note that President also emphasise protective capabilities of 
history in the present-day geopolitical environment: He states that, 

“Nowadays, when one talks about the impact of foreign ideological 
influences, we should keep in mind that it covers certain values, cultural symbols 
of other nations. Only our own national symbols can oppose them. The Cultural 
and Geographical Belt of Kazakhstan’s holy sites represents such symbolic 
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protection and is a source of pride that invisibly binds us through the centuries” 
[19]. 

Analysis of state efforts in (re)constructing of historical memory, the 
formation of historical consciousness, support of archaeological inquiries and 
development of cultural heritage demonstrates that leadership of Kazakhstan has 
an increased focus on politics of memory. Apart from legitimising and identity 
construction issues, it received a task to protect national and territorial integrity.
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тарих ғылымдарының 
докторы 

ҰЛТ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ ТОЛҒАНЫС

кез келген мемлекеттің негізгі тірегі және басты байлығы сол елді 
құраған халқы болып табылады. ал сол халықтың алға қарай адымдап 
дамуында тарихтың алар орны ерекше. себебі, тарих халықтың өзін-өзі 
тануына жәрдемдесіп, ұлттық намыс, ел бірлігі және мемлекеттік мүдде 
деген ұғымдарды қастерлеуге, ұлттық құндылықтарды сақтауға үйретеді. 
Ұлттың шынайы тарихы ұлттық идеологияның қалыптасуының да қайнар 
көзін құрайды. мұның өзі тарихи білім беру мәселесіне үздіксіз көңіл 
бөліну қажеттігін әрі тарихты шынайы тұрғыда түсіндірудің маңызын 
негіздей түседі.

тарихтың қоғамда алар орнына сонау ерте дәуірлерде-ақ  ірі ойшылдар 
ерекше мән берген. мәселен, ортағасырлық араб энциклопедисті  әл-
маркизидің тарих жөнінде  «тарих ғылымы – ең керемет ғылымның бірі. 
оны ойлы, саналы адамдар тәрбиелілік маңызы зор, ізгілікті ғылым деп 
санайды. Заманының лайықты адамдары деп есептелгендердің тарихқа 
үңілуі, ұлы ойшылдардың тарихқа бас иіп, оған таңдануы бекер емес», – 
деп тарихтың маңыздылығын  негіздеген-ді. осы орайда хІх ғасырда өмір 
сүріп, түркі халықтары тарихының герадоты атанған тартар халқының 
ойшылы маржани тарихты барлық ғылыми білімнің анасы, ас маңызды 
құдіретті ғылым деп бағалап,өз замандастарын тарихқа құрметпен қарауға 
шақырған болатын.

Біздің елбасымыз, Қазақстан республикасының Президенті                               
Н.Ә. Назарбаевтың да тарих мәселесіне ерекше назар аударып отырғанына 
да баршамыз куәміз. Нұрсұлтан Әбішұлының еңбектерінде қазақ халқы-
ның өткенін таразылауға, тарихи даму кезеңдерін ой елегінен өткізуге 
кең орын берілген. Бұл жөнінде «тарих толқынында» кітабында ол былай 
деп жазған: «менің тарихқа ден қоюымның сыр-себебі де бүгінгі  күннің 
оқиғаларынан тарихтың «табын» сезінгенімде деп білемін». Бұлайша 
ой өрбіту тарих сабақтастығы, тарихилық принципін терең ұғынудан 
туындайды. Жалпы тарихқа табан тіреу, оның тағылымдарынан нәр алу 
Президенттің бүкіл іс-қарекетінен, ғылыми ізденістерінен жиі бой көрсетіп 
отырады. Н.Ә. Назарбаевтың «егемен Қазақстан» газетінде жарияланған 
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«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының мазмұны тарих мәселесін 
қозғаған іргелі туынды екенін аңғартады. Бұл мақалада «Қазақстан тарихы 
жеке жұрнақтармен емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым 
тұрғысынан түсінікті болуы тиіс» деген пікір білдіре отырып, Қазақстанда 
тарихи сананы қалыптастырудың  маңыздылығы негізделгені ерекше назар 
аудартады. 

аталмыш мақалада ұлт тарихын жазудың басты принципі ретінде 
шынайылықтың, яғни объективтіліктің  басшылыққа алынуы тиістігі және 
халықымыздың тарихын жазуда евроцентристік көзқарастан арылудың 
жолдары айшықталған. объективтілік принціпін басшылыққа алу бір 
халықты екінші халықтан жоғары қоюға немесе белгілі бір халықты кемсітуге 
жол бермейтіндігі мәлім. тарихтың шынайылық тұрғысынан жазылуы 
керектігіне Н.Ә. Назарбаев ерекше мән беретіндігін былайша білдіреді: «Біз 
басқа халықтардың рөлін төмендетіп, өзіміздің ұлылығымызды көрсетейін 
деп отырғанымыз жоқ. ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге сүйене 
отырып, жаһандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға 
тиіспіз». 

Әлемдік өркениетке халқымыздың қосқан үлесі қандай деген мәселесі 
баршамызды толғандырмай қоймаса керек. осы бір түйткілді мәселе Н.Ә. 
Назарбаевтың мақаласында жан-жақты әрі дәлелді түрде көрініс тапқан. 
мақалада атқа міну мәдениетінің Ұлы далада қалыптасқаны, жылқыны 
қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыздың өз дәуірінде үстемдікке ие 
болғаны, қазіргі киім үлгілерінің базалық компненттері дала өркениетінің 
жемісі екені негізделген. 

Қазақтардың арғы тегі әлем жұртшылығына атқа міну мәдениетін 
енгізіп қана қоймай, металл өңдеудің жаңа үлгісін берді. металл өңдеудің 
амал-тәсілдерін жетілдіру тарихтың жаңа кезеңіне жол ашып, адамзат 
дамуының барысына түбегейлі өзгеріс әкелгені белгілі. тарихымызда осы 
жәйттерді деректер негізінде бекемдей түсу керектігіне Н.Ә. Назарбаев 
өз мақаласында ерекше мән берген. мұны мақаладағы мына жолдар 
айғақтайды: «ата-бабаларымыз жаңа, неғұрлым берік металдар өндіру 
ісін дамытып, олардың жедел технологиялық ілгерлеуіне жол ашты. Қазба 
жұмыстары барысында табылған металл қорытатын пештер мен қолдан 
жасалған әшекей бұйымдары, ежелгі дәуірдің тұрмыстық заттары мен 
қару-жарақтары бұл туралы тереңнен сыр шертеді. осының бәрі ежелгі 
замандарда біздің жеріміздегі дала өркениеті технологиялық тұрғыдан 
қаншалықты қарқынды дамығанын көрсетеді».

Ұлт тарихында көшпенділердің соғыс өнерін барынша жетілдіруде 
және қару-жарақтың алдыңғы қатарлы үлгілерін жасауда ерекше рөл 
атқарағаны көрініс табуы қажет екеніне де Н.Ә. Назарбаевтың мақаласында 
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орын берілген.ол өз мақаласында дала өркениеті өкілдерінің қоршаған 
ортамен етене өмір сүріп, өздерін табиғаттың ажырамас бөлшегі санап, 
өзіндік дүниетаным мен құндылықтар қалыптастырғанына көңіл бөлген. 
сонымен қатар ата-бабаларымыздың аң стилінде әшекей бұйымдарды 
жасағанын және әлі күнге дейін өзінің асқан көркемдігімен тамсандыратын 
аса жоғары деңгейлі көркем дүниелер әзірлегенін тарих оқулығынан ойып 
орын алу керектігін меңзейді. Бұл ретте әлемдік ғылым үшін сенцация 
болған, 1969 жылы есік қорғанынан табылған, «қазақстандық тутанхамон» 
деген атқа ие болған «алтын адам» киіміндегі әшекейлерге ерекше мән 
берілуі тиістігін былайша білдіреді: «Бұл жауынгер талай тылсым құпияның 
бетін ашты. Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі шеберлердің 
алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. сонымен бірге, 
бұл жаңалық дала өркениетінің зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай 
мифологияны паш етті».

Н.Ә. Назарбаев түркі әлемінің алтын бесігі саналатын Ұлы дала 
әлемдік өркениеттің ірі  ойшылдарының бірі – Әбу Насыр әл-Фарабиді, 
түркі халықтарының рухани көшбасшыларының бірі – Қожа ахмет 
яссауиді дүниеге әкеліп, көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік 
өрнегін қалыптастырғанына да тарих оқулықтарында көрініс табуына мән 
берген. 

Ұлы далада түркілер үстемдік құрған кезде Ұлы Жібек жолының 
гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда эконмиканы өркендетуге 
және мәдениетті дамытуға септігін тигізгені, Ұлы дала халқы Қытай, 
Үнді, Парсы, Жерортатеңізі және таяу Шығыс және славян өркениеттерін 
байланыстырғанын тарих оқулықтарында ауқымды түрде көрініс табу 
керектігіне Н.Ә. Назарбаевтың мақаласын оқи отырып көз жеткізуге 
болады. сонымен қатар алма атаулыларының атасы – сиверс алмасының, 
жер жүзіндегі қызғалдақтардың басым көпшілігінің дала қызғалдағының 
«ұрпағы» екенін өлкетану пәніне арналған оқулықтар мен оқу құралдарына 
енгізудің қажеттілігі аңғарыла түседі.

Н.Ә. Назарбаев осы мақаласында Қазақстан халқының тарихи 
сананы жаңғырту мәселесіне ерекше тоқталып, бұл мәселенің біздің 
дүниетанымымыздың, халқымыздың өткені мен бүгінінің және 
болашағының іргелі негіздеріне тікелей қатысты екенін атап көрсетеді.
сондай-ақ мұны «рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы ретінде 
ұсынады. тарихи жадты түлету үшін Н.Ә. Назарбаев «архив – 2025» жеті 
жылдық бағдарламасын жасау, «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-
ағарту энциклопедиялық саябағын ашу, «түркі өркениеті: түп тамырынан 
қазіргі заманға дейн» атты жобаны қолға алу, «Ұлы даланың ежелгі өнер 
және технологиялар музейін ашу, «Ұлы даланың көне сарындары» жинағын 
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шығару және тарихты кино өнері мен телевизия арқылы насихаттау 
шараларын жүзеге асыру керектігін орында алға тартып отыр. осы аталған 
іс-шараларды жүзеге асыру тарихшы қауымнан қажырлы еңбекті талап 
етеді.

Н.Ә. Назарбаев ұлт тарихын жазуда тарихшылар қауымына өне бойы 
тарихшылар қауымына қамқоршылық танытуда. Бұған 2003 жылы Н.Ә. 
Назарбаевтың тікелей жетекшілігімен жүзеге асырылды. осы бағдарлама 
аясында таяу және алыс шетелдердегі архивтерден Қазақстан тарихына 
қатысты көптеген құжаттардың көшірмелері алынды. сол құжаттардың 
негізінде әлеуметтік-саяси және мәдени мәселелерге арналған бірқатар 
басылымдар жарық көрді. енді «архив – 2025» бағдарламасы жүзеге 
асырылған жағдайда тарихшылар қауымы тарихшылар қауымы шетелдік 
мұрағаттарды молынан ғылыми айналымға тартып, іргелі ғылыми 
еңбектерді дүниеге әкеліп, еліміздің тарихын байыта түсетін болады. 

Қазіргі заман – озық технологиялар заманы. осы технологияларды 
пайдалана отырып, шетелдік архивтерден әкелінген құжаттарды цифрлық 
форматқа көшіруге отандық архивистердің бас көңіл бөлуі тиіс. Бұл ретте 
қазақстандық архивистер өзінің  біліктілігімен, яғни озық технологияларды 
меңгергендігімен ерекшеленуі тиіс. сонда  Н.Ә. Назарбаевтың «Қай 
жағынан болсын, бұл маңызды жұмыс мемлекет есебінен атқарылатын 
«академиялық туризмге» айналмауға тиіс. архив деректерін тек жинақтап 
қана қоймай, барлық мүдделі зерттеушілер мен қалың жұртшылыққа 
қолжетімді болуы үшін оларды цифрлық форматқа көшіру қажет» деп 
қойған талабы толыққандыжүзеге асатын болады. 

«Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашу жөніндегі Н.Ә. Назарбаевтың ұсынысы тарихи жадты 
түлетуге игі ықпал етуге және өскелең жас ұрпақтың отаншылдық 
рухта тәрбиеленуіне өз әсерін тигізуге бағытталған. еліміздің жастары 
тарихымызда ерекше орын алатын тұлғалардың өнегелі ісінен тағлым 
алып, елін сүйген азамат болып қалыптасуына мұндай энциклопедиялық 
саябақтың атқарар рөлі зор болмақ.

«Ұлы даланың көне сарындары» эинағын шығарудың мақалада 
ұсынылуы заман талабымен терең үндесіп жатыр деуге толық негіз бар. 
Қазіргі заман талабына сай бәсекеге қабілетті болу әрбір халықтың алдына 
өткен дәуір мәдениетінен сусындауды, ұлт мәдениетінен қол үзбеуді талап 
етуде. Қазақ жеріндегі көне музыкалық аспаптардың және ән-күйлердің 
сарыны әрі ауыз әдебиеті үлгілері жайлы жинақ шығару ұлттық бірегейлікті 
сақтауға өзіндік оң ықпалын тигізері сөзсіз. 

Өткен тарихи дәуірлердің мәдениетімен, өнерімен және 
технологияларымен етене танысуға Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың 
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ежелгі өнер және технологиялар музейін» ашу жөніндегі ұсынысын жүзеге 
асыру жол аша түспек. мұның өзі тарихи сананы жаңғыртуға қызмет етері 
сөзсіз.

«рухани жаңғыру» бағдарламасының жалағыс болып табылатын 
тарихи сананы жаңғырту бағытында атқарылатын іс-шаралардың ішінде 
тарихты кино өнері мен телевизияда насихаттауға мән беруі аса құптарлық 
жәйт. Бұл іс-шараның жүзеге асырылуымен елімізде тарихи білімді 
насихаттаудың мүмкіндігі барынша арта түспек. 

Жалпы  қорыта айтқанда, Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласы тарих білімін жаңа белестерге көтерілуіне 
әрі елімізде тарихи сананың жаңғыруына серпін беруге бағытталған 
идеяларды көтеруімен ерекшеленеді. сонымен бірге мақала мазмұнындағы 
ұсыныстардың жүзеге асырылуы әлем жұртшылығы алдында Қазақстан-
ның жаңа қырынан танылуына алып келеді және елімізді бәсекеге 
қабілеттілігін нығайта түседі. Қазақстанның қазіргі заманғы мемлекетінің 
негізін қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы осы мақаласында көтерген идеялары 
арқылы елдің болашағын ойлаған көреген саясаткер ретінде жаңа қырынан 
көріне білді. 
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Зияткерлік мектебі

АЛАШ АВТОНОМИЯСЫНЫҢ ЖАРИЯЛАНУЫ ТУРАЛЫ 
ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТАРИХШЫ-ҒАЛЫМДАРДЫҢ 

ЗЕРТТЕУЛЕРІН ТАЛДАУ
 
Қазіргі кезде алаш қозғалысы туралы іргелі зерттеулер жарық 

көріп, оның фактологиялық қоры жаңа тың деректермен толығуда. Бұл өз 
кезегінде көптеген қарама-қайшы мәселелерді зерттеуге мүмкіндік беруде. 
алаш қозғалысының іргелі мәселесі - алаш автономиясы жариялануы 
туралы мәселеге нақтылы жауап берілмей келеді. хх ғасырдың 90-шы 
жылдарының ортасында шыққан к. Нұрпейісұлы пен м. Қойгелдиевтің 
іргелі зерттеулерінде алаш автономиясы кеңінен зерттеліп, жан-жақты 
қарастырылады.

алаштанушы-ғалым к. Нұрпейісұлы «алаш һәм алашорда» ең-
бегінде: «съезд алаш автономиясы ұлттық-территориялық («ұлттық», 
«жерлі») негізде құрылуы сөз жоқ, үлкен қоғамдық-саяси мәнге ие оқиға 
болды. Ұлттық-территориялық қазақ автономиялық мемлекетін құруда 
екінші жалпықазақ съезд делегаттары бірауыздылық танытқандарымен, 
оны (автономияны) ресми түрде жариялау мәселесінде алауыздыққа 
жол берді. Бұл жағдай мемлекеттік құрылым ретінде жаңадан қалыптаса 
бастаған автономия үшін қатерлі еді, өйткені автономияны ресми түрде 
жарияламайынша, оған қазақ халқын, өлкені мекендеген басқа халықтарды 
сенгізу, алашорда үкіметін мойындату қиын болатын еді» [1], - деп 
автономияны жариялаудың маңызын талдай келе, жариялануы туралы 
сұрақтың жауабын ашық қалдырады. 

алаштанушы-ғалым м. Қойгелдиев «алаш қозғалысы» еңбегінде ІІ 
жалпы қазақ-қырғыз сиезін арнайы түрде зерттеп, алаш автономиясын 
жариялаған сиез қаулысынан үзінді келтіре отырып, «съезд делегаттары 
қазақ автономиясын құру қажеттігін бір ауыздан қолдағанымен, бірақ оны 
жария ету мерзіміне келгенде бөлініп кетті. делегаттардың біразы қазақ 
автономиясының құрылғандығын бірден жария етелік деді. ал екінші бөлігі 
автономияның құрылғанын ресми жария етуді алашордаға тапсыралық, 
өзі қажет деп тапқан уақытта жарияласын деді, - деп сиездегі дискуссия 
барысына тоқтала келе, - мұндай ұстанымда болған топтың іс жүзінде 
көпшілік дауыс берген шешімде қалғандығын уақыт көрсетіп берген еді. 
ол жөнінде келесі бөлімде баяндалады. Бұл арада қазақ автономиясын 
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жариялауды кейінге қалдыруды жақтаған Ә.Бөкейханов бастаған топ  қан-
дай пікірге сүйенген еді, соған қысқаша тоқталу қажет»[2], - деп автономияны 
жариялау мәселесі кейінге қалдырылды деген тұжырым жасайды.

хх ғасырдың 90-шы жылдары отандық зерттеушілер алаш ав-
тономиясының жариялануы туралы нақтылы бір тоқтамға келмегенмен, 
оның маңызын талдады. ал шетелдік зерттеушілер алашорда үкіметі 
қызметін қарастырумен ғана шектелді. 

1992 жылы уяма томохико токио университетінің ғылым кандидаты 
ғылыми дәрежесіне ізденуші диссертациясының авторефератында 1917 
жылы желтоқсан айында алашорда үкіметі құрылып, большевиктермен 
күресті бастады деп түйіндеп [3], алаш автономиясы туралы мүлдем 
қарастырмайды. Бұдан хх ғасырдың 90-шы жылдары отандық және 
шетелдік ғалымдар алаш автономиясының жариялануы туралы мәселені 
зерттеу нысаны етіп алмағанын көреміз. оған алаш қозғалысы туралы 
деректер қорының аздығы, алаш қозғалысы туралы іргелі тұжырымдық 
еңбектердің жарық көрмеуі әсер еткені анық. отандық және шетелдік 
ғалымдар хх ғасырдың 90-шы жылдары негізінен алаш қозғалысының 
жалпы тұжырымдамалық негізін қалыптастыру бағытында қызмет етті.  

алаштанушы-ғалым к.Нұрпейісұлы алаш автономиясы құрылды 
деп тұжырым жасағанмен, оның жариялануын қарастырмайды. ал 
алаштанушы-ғалым м. Қойгелдиев ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің 
алаш автономиясын жариялаған қаулысын ұсынып, сиез барысындағы 
дискуссияға тоқталып, оған кеңінен талдау жасайды. алайда, алаш 
автономиясының жарияланғандығы туралы нақтылы бір тоқтамға келмейді. 
Бұл хх ғасырдың 90-жылдары жарық көрген алаштанушы-ғалымдардың 
еңбегінің маңызын төмендетуге негіз бермейді.  

к. Нұрпейісұлы «алаш һәм алашорда» еңбегінде мұрағат 
құжаттарымен бірге, орыс тілді ресейдің мерзімді басылымдарындағы 
мәліметтерді кеңінен қолданғандықтан, алаш қозғалысын ресейдің 
ішіндегі саяси қозғалыстардың мәнмәтінінде қарастырады және ұлттық 
либерал-демократиялық «алаш» партиясының бағыт-бағдарын анықтап, 
оның ресейдегі басқа саяси партиялардың саяси платформасынан 
айырмашылығын талдап, әлеуметтік-әлеуеттік тірегіне, ұйымдасу 
деңгейіне баға беруімен құнды. ал м. Қойгелдиев «алаш қозғалысы» 
еңбегінде негізінен мұрағат құжаттарымен бірге, қазақ тілді ұлттық 
мерзімді басылымдардағы мәліметтерді кеңірек қолданғандықтан, алаш 
қозғалысының ішкі табиғатын, оның даму жолындағы өзгерістері мен 
сабақтастығын ашып көрсетуімен құнды. к.Нұрпейісұлының «алаш һәм 
алашорда» еңбегі, әсіресе, м. Қойгелдиевтің «алаш қозғалысы» еңбегі 
қазақ тарихының академиялық ғылыми тілінің қалыптасуында маңызды 
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рөль атқарды десек қателеспейміз. тіпті, осы мақала авторының тарихты 
баяндауда, алаштанушы-ғалым м. Қойгелдиевтің «алаш қозғалысы» 
еңбегін үлгі етіп алып, сондағы баяндау мәнерімен танысып, ғылыми-
зерттеу жұмыстарында қолданғандығын жасырмайды. 

Жапон ғалымы уяма томохиконың «хх ғасырдың басындағы қазақ зи-
ялыларының дүниетанымы: міржақып дулатұлының «оян, қазақ!» кітабы 
туралы» токио университетінің ғылым кандидаты ғылыми дәрежесіне 
ізденуші диссертациясының авторефератында алаш автономиясы туралы 
қарастырмауын, шетелдік ғалымдардың зерттеулері отандық ғалымдардың 
зерттеу нәтижелері негізінде қалыптасатанын айқындайды.

алаш автономиясының жариялануы мәселесін зерттеуде, отандық 
тарихшы-ғалымдарға қарағанда, ресей тарихшы-ғалымдары анағұрлым 
нақтырақ тұжырымдар жасаған.

2009 жылы жарыққа шыққан ресей алаштанушы-ғалымы д. аман-
жолова «Қазақстанның этносаяси тарихында. алаш бетбұрысы» еңбегінде: 
«Посткеңестік тарихшылар алаш мәні туралы әртүрлі пікірлер ұстануда. 
Жоғарыда атап көрсетілгендей, кейінгі кездердегі дискуссияларда бұл 
мәселені шешу бағытында тың тұжырымдар жасалуда. Бәлкім, оның 
күрделілігі, артынан болса да, жарияланған, бірақ ешкімнің тарапынан 
мойындалмаған және 1917 жылы желтоқсан айында өткен ІІ жалпықазақ 
сиезінде автономияның мемлекеттік органы қызметін анықтаған 
партиялық-қозғалыстың перманентті динамикалық жағдайда орналасуына 
байланысты болуы да мүмкін[4], - деп алаш қозғалысына байланысты 
посткеңестік елдердегі зерттеулердің сипатын дәл ашып көрсетеді. көріп 
отырғанымыздай, автор алдымен алаш автономиясы жарияланды деп 
тұжырым жасаған, бірақ одан кейін автор тура сол еңбегінде: «ІІ жалпықазақ 
сиезінде автономия туралы шешім қызу талқылаулардан кейін барып 
қабылданды. оның барысында бір топ автономияны бірден жариялауды 
қолдаса, екіншілері алдын ала тұрғылықты емес тұрғындардың пікірін 
анықтап барып жариялауды қолдады. саны аз болған радикалдар шешімдері 
қабылданбаса, Қоқан автономиясына қосылатындықтарын алға тартып, өз 
ұсыныстарына қол жеткізді.

Нәтижесінде сиез ымыралы шешімге тоқталды: алашорда бір ай 
аралығында түркістан қазақтарының алаш автономиясына қосылу 
мүмкіндігін анықтап, содан кейін сиез шешімін ресми түрде жариялайды 
деген шешімге келді», - деп жазды[4, 191-192 бб.]. автордың еңбегіндегі 
тұжырымдарды қарастырғанда, кеңестік кезеңде қалыптасқан ұлттық 
аймақтар туралы дәстүрлі тарих мектебінің ықпалы көрініс тапқанын 
ескерген дұрыс көрінеді. алайда, бұл еңбектің маңызы - алаш қозғалысы 
тақырыбының фактологиялық қорын молайта түсуімен анықталады. автор 
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ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінде автономияны жариялау туралы ұсыныс 
жеңіске жеткендігін, бірақ артынан сиез делегаттары ымыралы шешімге 
тоқтады деп көрсетіп, автономияны жариялау кейінге қалдырылғанын 
айтады, бірақ автономияның жарияланған мерзімін нақтыламайды. 

алаш автономиясы жарияланған уақытты анықтау үшін ең алдымен 
алаш қозғалысы зиялылары өткізген қазақ сиездерінің қаулысын қарастыру 
қажет, себебі онда барлық маңызды мәселелер талқыланып, қаулы қабылдау 
арқылы заңдық күшіне еніп отырды.

1918 жылы 25 қаңтарда «сарыарқа» газетінде басылған ІІ жалпы 
қазақ-қырғыз сиезінің қаулысында: 

«… бүкіл қазақ-қырғызды билейтін хүкімет керектігін ескеріп, сиез 
бірауыздан қаулы қылды:

І Бөкей елі, орал, торғай, ақмола, семей, Жетісу, сырдария облыстары, 
Ферғана, самарқант облыстарындағы һәм амудария бөліміндегі қазақ 
үйездері, Закаспий облысындағы һәм алтай гүбірнесіндегі іргелес 
болыстардың жері бірыңғай, іргелі халқы қазақ-қырғыз, қаны, тұрмысы, 
тілі бір болғандықтан өз алдына ұлттық жерлі автономия құруға.

ІІ Қазақ-қырғыз автономиясы алаш деп аталсын.
ІІІ алаш автономиясының жері - үстіндегі түгі, суы, астындағы кені 

алаш мүлкі болсын;
IV алаш автономиясының низамын бүкіл россиялық учредительное 

собрание бекітеді. 
V Қазақ-қырғыз арасында тұрған аз халықтардың құқықтары 

теңгеріледі. алаш автономиясына кірген ұлттардың бәрі бүкіл мекемелерде 
санына қарай орын алады. алаш автономиясының қоластында жерсіз 
халықтар болса, оларға ұлт һәм мәдени автономия беріледі.

VІ алаш облыстарын қазіргі бүліншіліктен қорғау мақсатымен 
уакытша Ұлт кеңесін құруға, мұның аты «алашорда» болсын. 
алашорданың ағзасы 25 болып, 10 орын қазақ-кырғыз арасындағы басқа 
халықтарға қалдырылды. алашорданың уакытша тұратын орны — семей 
қаласы. алашорда бүгіннен бастап қырғыз-қазақ халқының билігін өз 
қолына алады»[5], - деген тармақтарының мазмұны алаш автономиясын 
жариялайтыны түсінікті.

ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулысы хх ғасырдың басындағы 
мерзімді басылымдарда басылуы, алаш автономиясы жарияланғанын 
дәлелдейді. екінші жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулысы хх ғасырдың 
басындағы қазақ тілді ұлттық мерзімді басылымдарда ғана басылып 
қойған жоқ, сонымен қоса орыс тілді ресейдің мерзімді басылымдарында 
да жарияланды. алаш автономиясы ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінде 
жарияланғандығын, алаш қозғалысының қайраткерлері кеңестік мерзімді 
басылымдарда ашық мәлімдеді. 
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1919 жылы 3 тамызда шыққан «Ұлттар өмірі» журналында 
ахмет Байтұрсынұлы: «5-13 желтоқсанда орынбор қаласында өткен 
жалпықырғыз сиезі Қырғыз өлкесін автономиялы деп жариялап, халық 
милициясын құрды. онда 15 мүшеден тұратын, Бөкейханов (бүкіл қырғыз 
халқына танымал қоғам қайраткері) басшылығындағы алашорда атты 
уақытша үкіметін сайлады. уақытша үкіметтің уақытша орны ретінде 
семей қаласы көрсетілді. алашорда ағзалары орынбор қаласындағы 
бірінші отырысында 1918 жылы 10 қаңтарда семей қаласында жиналуды 
қаулы етті», - деп жазып[6], алаш автономиясының ІІ жалпы қазақ-қырғыз 
сиезінде жарияланғанын ашық айтты. тура осындай мәлімдемені 1920 
жылы 7 қарашада шыққан «кедей сөзі» газетінде: «1917 жылы декабрь 
басында жалпы қазақ съезі болды. алашорда автономиясы жарияланды. 
съезд россияда жаңа тұтанып келе жатқан жаңа соғыстан қайткенде аман 
қалуды ойлап һәм бейбастықтан елді қорғау мақсатымен әскер жасауға 
қаулы қылды. Бірақ 1918 жылдың басына дейін әскер жасалынбады», - деп 
алаш автономиясы жарияланғандығын кеңестік баспасөзде ашық жазды[7]. 
міржақып дулатұлы 1929 жылғы тергеушілер жүргізген сұрауларда бұл 
мәлімдемесінен бас тартпайды: «совет үкіметіне қарсы күрес деп шуласып 
жүргендері - қазақ ұлтын өз бетінше өмір сүрсін деген мүддеден туған ниет 
қана. Өз отауымыз өзімізге бұйырсыншы дегеніміз. Желтоқсанның басында 
Бүкілқазақ съезінде «алашорда» деген атпен автономия жарияладық, 
құрамы 15 адамнан басшылық сайланды, басқару үкіметіне өзім еңбей 
қалдым», - деп бұлтартпай шындығын ашық айтады[3, 12 б. ].

хх ғасырдың 20-жылдарының соңында жүргізілген тергеулер 
нәтижесінде 1930 жылы 12 наурызында Біріккен мемлекеттік саяси 
басқармасы 2-ші Шығыс бөлімі бөлімінің бастығы ахмет Байтұрсынұлы, 
міржақып дулатұлы және басқаларының, жалпы жиыны 44 адамның 
№78754 қылмыстық істерін қарастыра келе, былай деп тауып, алаш 
қозғалысының тарихына шолу жасайды: 

«ақпан революциясынан кейін Қазақстанда қазақ зиялыларының 
басын қосқан «алаш» атты ұлттық саяси партиясы құрылды, 1917 
жылы «алаш» партиясының саяси жетекшілерінің бастамасымен жалпы 
қырғыздық съезд өткізіліп, ол казақстан (Қырөлкесін) автономиясын 
жариялап, «алашорда» атты үкіметін сайлады»[8]. оның артынан әрбір 
қайраткерлердің «айыбы» жеке-жеке жазылды. Шындығына келгенде, 
Біріккен мемлекеттік саяси басқармасы 2-ші Шығыс бөлімі бөлімінің 
бастығы «Қорытынды айыптауында» алаш қозғалысы қайраткерлерінің 
кеңес үкіметі алдындағы ең басты «айыбы» ретінде ІІ жалпы қазақ-қырғыз 
сиезінде алаш автономиясы жарияланғандығы үшін жауапқа тартып 
отырғанын ашық мәлімдегенін көрсетеді. 
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2009 жылы тарихшы-ғалым и.в. Нам хх ғасырдың басында 
ресейдің орыс тілді мерзімді басылымдарында басылған ІІ жалпы қазақ-
қырғыз сиезінің қаулысын негізге алып, «сібір және Қиыр Шығыстағы 
ұлттық азшылықтар тарихи бетбұрыста (1917-1922 жж.)» атты еңбегінде: 
«Желтоқсан айында өткен ІІ жалпықырғыз (қазақ) сиезінде Ә.Бөкейханов 
басшылығындағы алашорда автономиясы жарияланды»[9], - деген 
тұжырымды ұстанады және уфа кеңесінде Бүкілресейлік Құрылтай 
жиналысы мүшелерінің комитеті арнайы декларация қабылдап, алаш 
автономиясын «уақытша» мойындағанын баяндайды [9, 275 б]. Бұл 
зерттеулерге баға беретін болсақ, ххІ ғасырдың бірінші онжылдығында 
ресей тарихшы-ғалымдарының арасында кеңестік дәстүрлі тарих мектебі 
қиғидаларынан алшақ, жаңа өркениеттік ғылыми-зерттеу қағидаларын бас-
шылыққа алған тың еңбектердің жарыққа шыға бастауымен ерекшеленді 
деп айта аламыз. десек те ххІ ғасырдың бірінші онжылдығында басылған 
еңбектерде ресей тарихшы-ғалымдары негізінен алаш автономиясының 
жариялануы фактісіне ғана баса назар аударумен шектелетінін байқаймыз. 
оның ең басты себебі ресей тарихшы-ғалымдары алаш қозғалысын тар 
шеңберлі автономиялық қозғалыс сипатында ғана қарастырастыруымен 
түсіндіріледі. ал хх ғасырдың 90-шы жылдары Қазақстан ғалымдары 
өз еңбектерінде алаш автономиясы туралы жан-жақты зерттегенмен, 
жариялау фактісін зерттеу нысаны етіп алмаған. оның ең басты себебі 
отандық алаштанушы-ғалымдар к. Нұрпейісұлы мен м. Қойгелдиев 
алаш қозғалысының ұлттық мүддені қорғау сипатын ашуды зерттеу 
нысаны етіп алып, оның ұлт-азаттық сипатын зерттеп, түпкі мақсаты 
тәуелсіздік алу екенін ашып көрсетуге бағытталуымен түсіндіріледі. 
отандық зерттеушілердің бағыт-бағдарының объективтілігін кейінгі кезде 
жарияланған тың деректер дәлелдеуде.  

алаш қозғалысы қайраткерлерінің тәуелсіздік алуды басты ұлттық 
мұрат етіп алып, осы жолда күрескенін алаш автономиясы жарияланғаннан 
кейінгі кезеңдегі қызметтері айқындай түседі.

ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің өкілдері алаш автономиясын жария-
лап, оның басшысы етіп Әлихан Бөкейханды сайлағаны белгілі. Әлихан 
Бөкейхан алаш автономиясы жарияланған сәттен бастап, автономияны 
ресейдің дербес ішкі саяси субъектісі ретінде таныта бастады. 

алаш автономиясының көсемі ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінен 
шыққаннан кейін, бірден алаш автономиясы атынан билік жүргізетін 
алашорда үкіметінің басшысы қызметіне сайлануына байланысты ресейде 
құрылған барлық мемлекеттік билік органдардағы қызметінен кететіні 
туралы мәлімдеме жазады. осындай мәлімдемелердің бірі «Қазақ» газетінің 
1918 жылы 12 қаңтарда басылған №259 санында жарияланды. онда 
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Әлихан Бөкейхан орынбор қаласының думасы төрағасы және орынбор 
қаласының думасы мұсылман фракциясының төрағасы атына қызметінен 
кететіні туралы мәлімдемелері халыққа ұсынылды[10]. 

1917 жылы 15 желтоқсанда торғай облысы комиссары қызметінен 
кетітіні жөнінде мәлімдеме жазады [2, 350 б.]. осылайша, Әлихан Бөкейхан 
ресейдің аймақтық басшысынан, алаш автономиясы көсеміне айналды. 
Бұл ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулылары тек декларативтік сипаттағы 
ғана емес, нақтылы түрде жүзеге асырылғанын айқындайды және алаш 
автономиясы атынан билік жүргізген алашорда үкіметі қызметін бірден 
бастағанын көрсетеді. алашорда үкіметі төрағасының осы әрекеттері 
алашорда үкіметінің толыққанды дербес субъек ретінде әрекет еткенін 
дәлелдейді және бұл өз кезегінде оның автономиялық қызметін аша 
түседі. 

алаш автономиясы құрылуы үлкен сенсацияға айналды, сондықтан 
алаш автономиясы жарияланғанын хх ғасырдың басындағы мерзімді 
басылымдар бір-бірімен жарыса басты. тіпті, алаш партиясына қарама-
қарсы бағыт ұстанған «Үш жүз» партиясы «Үш жүз» газетінің ұстаныма 
жақын пікірлі авторлардың мақаларын жариялады.  

1918 жылы 2 наурызда «Үш жүз» газеті Н. Құлжановтың «алаш 
автономиясы» атты мақаласын жариялады. онда: «Жалпы қазақ-қырғыз 
сиезі орынборда декабрьдің 12-сі күні дүниежүзіне алаш автономиясын 
келтірген. кіндігін кесіп, сол заматта азан айтып, ат қосып, алтын бесікке 
салған [8, 103 б.], - деп алаш автономиясының жариялағанын растаса, 
соңында, - автономия әлі жария болған жоқ. айтқан күні өтті. Қазақ-қырғыз 
әлі де болса кеңесер», - деп жазады [8, 108 б.]. «Үш жүз» партиясының 
пресс-релизі ретінде қабылдауға тұратын бұл мақаласында алдымен 
алаш автономиясы құрылғандығы туралы мәлімдеп, артынан алаш авто-
номиясының жарияланбағандығы туралы айтылады және соңында алаш 
автономиясын жарияламауға шақырады. «Үш жүз» партиясының автономия 
мәселесін талқылаған пресс-релизінде «алаш» партиясы ұсынған саяси 
айқындаманы талдаумен ғана шектелуі, «алаш» партиясы өміршең саяси 
ойды ұсынған басты әлеуметтік-саяси күш екендігін айқындайды және  
«алаш» қозғалысы қайраткерлері тарапынан қолдау таппаған, аймақтық 
жетекшілердің ұйымдасқан саяси күштер жеке өзіндік саяси тұжырымдама 
ұсына алмай, тек қана сынаушы рөль атқарғанын ашып көрсетеді. осындай 
сипаттағы мақалалар «алаш» партиясының автономия мәселесі туралы 
айқындамаларын жариялаған мерзімді басылымдарда орын алды. Бұл «Үш 
жүз» партиясы ұлттық мүдде мен ұлттық тәуелсіздік мәселесінде «алаш» 
партиясы ықпалынан шыға алмай отырғанын айқындайды.

1918 жылы 22 қаңтарда алаш партиясы «сарыарқа» газетінде 



450

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

«Жасасын алаш, Жасасын» және «алаш автономиясы» атты пресс-релизін 
жариялайды. алаш партиясының «алаш автономиясы» пресс-релизінде ІІ 
жалпы қазақ-қырғыз сиезі бір айдан соң жерлік-ұлттық алаш автономиясын 
жұртқа жария қылуға қаулы қылысып тарқады деп, алаш автономиясы 
жарияланбағандығын айтады[11]. осы пресс-релиздің ең басты құндылығы 
-  ол алаш автономиясы жарияланғаны мен жарияланбауы туралы 
мақалалардың жарық көруі ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулысынан 
бастау алғанын айқындауында. 

1917 жылы желтоқсан айында орынбор қаласында өткен ІІ жалпы 
қазақ-қырғыз сиезінің «автономия» туралы бөлімінде: 

«1. Бір айдың ішінде алашорда түркістан қазағын бүкіл алашқа қосып 
алады. Қосып алса да, алмаса да бір айдан кейін халыққа білдіреді. 

2. Бір айда түркістан қазағын алашқа қосып ала алмаса, өз алдына 
автономия ресми иғлан етуге ерікті. 

3. егер бір айдан кейін алаш баласы қосылмаса һәм қалған алашқа 
автономия иғлан етілмесе, әркім өз күнін өзі көреді. 

4. егер түркістан қазағы бір айда бізге қосылса, автономияны 
қашан иғлан ету ықтияры алашордаға берілсін», - деп белгілеген. сиез 
қаулысының «автономия» туралы бөлімінің бір тармақтары алаш 
автономиясын жарияласа, келесі бір тармақтары автономияны жариялауды 
кейінге қалдыратынын баяндайды. Бір қарағанда, ІІ жалпы қазақ-қырғыз 
сиезінің «автономия» туралы бөліміндегі қаулысы бір-біріне қарама-
қайшы келетіндей көрінеді. Бұл өз кезегінде алаш автономиясы туралы ІІ 
жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулысын мұқият әрі тиянақты түрде деректік 
талдаудың қажеттілігін анықтайды. осы ретте тұрсын хазретәлінің алаш 
қозғалысы тарихының деректерін ғылыми-теориялық тұрғыда талдап, 
қазіргі тарих ғылымының теориялық және әдіснамалық мүмкіндіктерін дұ-
рыс пайдаланған жағдайда, алаш қозғалысы тарихының «ақтандақтарын» 
қалпына келтіруге мүмкіндік беретіні туралы тұжырымының өзектілігін 
айқындайды және алаштанудың келесі зерттеу деңгейін көрсетеді[12]. 

хх ғасырдың 90-шы жылдарындағы алаш автономиясы туралы 
зерттеулерге қарағанда, ххІ ғасырдың бірінші онжылдығында отандық 
тарихшылардың арасында алаш автономиясы мәселесін зерттеуде 
деректердің детальдарына үңілу, онда берілген астыртын мәліметтерді 
қарастыру бағытында белгілі бір дәрежеде ілгерілеу байқалады. 

2007 жылы жарияланған к. Ілиясованың «Қазақ съездері. Құжаттар 
мен материалдар жинағы. сәуір 1917 ж. - желтоқсан 1919 ж.» еңбегінде 
1918 жылы 12 қаңтарда «сарыарқа» газетінің бетінде басылған «Жалпы 
қазақ-қырғыз сиезі» мақаласын ғылыми айналымға енгізіп, зерттеушілердің 
назарына ұсынуымен құнды. онда ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезі туралы 
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басқа деректерден ерекше мынандай ақпарат ұсынылады: «ақырында екі 
жақтағылар келісімге келіп, «қазір өзара автономия алдық деп жариялайық, 
ал оны ресми жариялауды сиез атынан сайланған қазақ-қырғыз ісін 
басқарушы 15 кісіге тапсыралық деп, россияның мемлекет тізгіні жүгенсіз 
кетіп бара жатқанына байланысты осы 15 кісі біздің уақытша үкіметіміз 
болсын»[13]. деректегі бұл мәлімет алаш автономиясы жарияланғанын 
толыққанды дәлелдейді. Өкінішке орай, автор деректен осы детальды 
ерекше бөліп алып қарастырғанмен, маңызын ашып талдамаған. 

м. дулатұлының бұл мақаласындағы осы деталь алаш тарихын 
зерттеуде өте құнды, себебі бұл мақаладағы дәл осы бөлікте ІІ жалпы қазақ-
қырғыз сиезіндегі қаулыда қолданылған «жариялау» сөзінің мағынасы 
ашылады. онда «жариялау» сөзі: 

біріншіден, біреуге белгілі бір ақпаратты хабарлау, белгілі бір нәрсенің 
әрекет ете бастағанын бұқараға ресми түрде жеткізу, біреуге белгілі 
бір әрекеттің, жағдайдың, қалыптың басталуы туралы ресми хабарлау 
мағынасында қолданылса, 

екіншіден, белгілі бір тәртіптің, қалыптың заңдық күшіне енуіне 
келісу, келісімін беру арқылы белгілі бір нәрсенің өмір сүру құқығын 
бекіту мағынасында қолданылғанын көреміз. осы екі мағынаны талдайтын 
болсақ, онда құжат мәтініндегі жариялау сөзінің бір мағынасы жариялау 
сөзінің тұлғасына сәйкес келсе[14], келесі бір мағынасы мойындау 
сөзінің тұлғасына сәйкес келетініне көз жеткіземіз[15]. оған 1918 жылы 
22 қаңтарда «сарыарқа» газетінде Әлімхан ермеков жазған «Жасасын 
алаш, Жасасын» пресс-релизінде: «декабрьдің 12-сі күні түс ауа сағат 
3-те дүниеге алаш автономиясы келіп, азан шақырылып, ат қойылды. 
алты алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, алаш туы көтерілді. 
Үлкен ауылдарға қоңсы қонып, шашылып жүрген қазақ-қырғыз жұрты өз 
алдына ауыл болды; отансыз жұрт отанды болды, - деген мәлімдемесімен 
алаш автономиясы жарияланғанын жұртқа хабарласа[16], бірақ әрі қарай 
тура осы пресс-релизінде, - Біз бұл күнде автономия алмағанмен түбінде 
алдымызға жұрт болып жасаудан үмітіміз болса, алашордасы бір заманда 
теңеледі деп сенсек, сонда да бас қосып, дүкен құрып отыруымызға жер 
керек», - деп алаш автономиясы  жарияланғанмен, оның атынан билік ететін 
атқарушы биліктің органы - алашорда үкіметін ресейдің басқа үкіметтері 
мойындауды талап етуді кейінге қалдырып отырғанын баяндайтынын 
аңғарамыз, пресс-релизді [16, 74; 78 бб. ] «Жасасын алаш автономиясы» 
деген ұранымен тамамдауы, алаш автономиясы жарияланғандығын 
айқындайды. Әлімхан ермеков жазған «алаш» партиясы пресс-релизінің 
құнды жері «алашордасы бір заманда теңеледі» деп сенсек деген сөздері, 
өйткені  бұл сөздер алашорда үкіметі билік ететін автономияны ресейде 



452

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

және халықаралық қарым-қатынастарда мойындалған дербес субъект 
ретінде өмір сүру кезеңіне көшіру үшін халықты тиянақты дайындыққа 
шақырып отырғанын көрсетеді. Бұл алаш қозғалысы қайраткерлері 
жариялау және мойындау сөздерін бір мағынада қолданып, Қазан 
төңкерісінен кейін қалыптасқан саяси жағдайға байланысты саяси амал-
тәсілдерді орынды қолданып, ресейдегі әртүрлі саяси күштермен тиімді 
қарым-қарынас орнатып, саяси ойын жүргізгенін көрсетеді. 

ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулысында: «автономияны қашан 
иғлан ету тақырыпты сиез екі пікірге айырылды. Бірсыпыра өкілдер 
автономияны қазір иғлан етелік дейді. екінші жағы автономияны ресми 
иғлан етуді алашордаға тапсыралық. Әуелі милициямызды құрып алалық, 
түркістан      қағазымен  сөйлеселік  һәм   арамыздағы   жат   жұрттармен 
келіселік, мұнымыз саяси әдіс болар дейді. Бұл мәселені шешу үшін 
өкілдердің аттары аталып, тас салынды», - деген тармақтары саяси 
амалдарды қолданғанды-ғын дәлелдейді. сондықтан алаш қозғалысы 
тарихын зерттегенде, алаш қозғалысы қайраткерлері әдіс-тәсілдерді 
қолданғандығын ескеріп, деректік талдау жасау қажет. 

хх ғасырдың 90-шы жылдарымен салыстарғанда, ххІ ғасырдың 
басында Қазақстанның отандық тарихшылары алаш қозғалысы туралы 
деректерді талдауға және деректермен жұмыс жасаудың жаңа әдіс-
тәсілдерін қолдануға бағыт алған. Қазақстанмен шекаралас ресей мем-
лекетінің тарихшылары алаш автономиясы жариялау бағытында терең 
және нысаналы зерттеулер жүргізулерімен ерекшеленеді, оның ең басты 
себебі ресей мұрағаттарында алаш қозғалысына қатысты мол құжаттар 
қоры шоғырлануы және оның ресей тарихынның бір ажырамас бөлігі 
болуына байланысты. алыс шетелдік ғалымдардың зерттеулері негізінен 
отандық және ресей тарихшы-ғалымдары зерттеулерінің нәтижелеріне 
тікелей тәуелділігі анықталды. осыған қарағанда, Қазақстан республикасы 
тәуелсіздік кезеңінде тарих ғылымы ұлттық сана-сезімді қалыптастырып, 
азаматтарының азаматтық ұстанымдарын қалыптастыру бағытында тиімді 
түрде қызмет еткендігін айқындайды. Зерттеу жұмысын қорытындылай 
келгенде, отандық және шетелдік тарихшы-ғалымдардың еңбектері 
зерттеліп, алаш автономиясы туралы деректерді талдау нәтижесінде, 1917 
жылдың 12 желтоқсан күні сағат 15.00 уақытың алаш автономиясы дүниеге 
келген және дүниежүзіне жария етілген күн екендігі анықталды. 
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ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

историческое сознание - совокупность представлений, присущих 
обществу в целом и составляющим его сегментам в отдельности, о 
своём прошлом и прошлом всего человечества. историческое сознание 
находится в близкой связи с историческим познанием. каждая социальная 
и экономическая общность обладает известным комплексом исторических 
представлений о своём происхождении, важнейших событиях и деятелях 
собственного прошлого, их соотношении с историей других общностей и 
всего человечества. Это те «исторические предания» [1], какие составляют 
неотъемлемую принадлежность духовной жизни каждого народа, способ 
его самовыражения, и это придаёт историческому сознанию сильную 
эмоциональную окраску. история органически присутствует в сознании 
общества. историчны все составляющие его элементы - взгляды, идеи, 
политические и иные теории и т.п.

в философской литературе сознание означает человеческую 
способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, 
высший уровень психической активности человека как социального 
существа. в отличие от этого, историческое сознание всегда конкретно. оно 
существует как конкретная историческая закономерность, изучающая мир 
ментальных и духовных реальностей. историческое сознание не является 
неизменным. в IX веке оно было иным, чем в XVI или хх вв. Но оно 
не одинаково также в горизонтальном измерении, различаясь на разных 
ступенях социальной пирамиды. Представления о настоящем и прошлом 
обитателей её нижних этажей существенно отличаются от воззрений тех, 
кто населяет верхние этажи. Присущее им в различной степени протестное 
настроение, захватывающее их историческую память, порождает соб-
ственный образ истории, выражающий конфронтационное историческое 
сознание. в нём выражается значение истории как важнейшего аргумента в 
идейно-политической борьбе различных классов и сословий, религиозных, 
этнических, профессиональных и иных социальных общностей.

Поэтому во все времена изучение и - в особенности - преподавание 



456

АрнАйЫ бАСЫлЫм           мемлекет тарихы    история государства

истории государство стремилось поставить под свой контроль. 
Формирование массового исторического сознания являлось целью его 
политики в области образования. однако его вмешательство в эту сферу 
ведёт к её деформации. ещё великий «трагический гуманист» [2] Йохан 
хейзинга, отмечая, что потребность в историческом знании является 
абсолютной потребностью человека, способом радостного приобщения к 
миру, с тревогой писал, что XX век, как никогда прежде, сделал историю 
орудием лжи на уровне государственной политики: никакая восточная 
деспотия в своих фантастических «свидетельствах» не обращалась 
с историей так, как это делает современное государство. Поэтому он 
предупреждал, что историческое сознание должно быть бдительным, «дабы 
не были воздвигнуты от имени истории кровожадные идолы, которые 
поглотят культуру» [3]. в кризисное время, писал он, история может стать 
средством достижения необходимого согласия людей.

историческому сознанию присуще активное деятельное начало, 
направленное на преобразование исторической действительности. в этом 
его отличие от исторического познания, акцентирующего относительность 
исторической истины. оно базируется на непреложных идейно-
нравственных основаниях.

историческое сознание есть моральная категория, требующая в 
качестве обязательного условия профессионализма историка, соблюдение 
им некоторых моральных стандартов, предполагающих следование идейным 
и нравственным нормам. они охватывают всю сферу жизнедеятельности 
человека от его личностных и корпоративных связей до профессиональной 
деятельности в области высшего и среднего образования и - опосредованно 
- суждений о высокой политике.

Понятие исторического сознания, в том виде, в каком оно фигурирует 
в классических текстах, посвященных историософской проблематике, 
несет в себе два смысловых нюанса, которые следует здесь отметить. 
во-первых, историческое сознание есть сознание не непосредственное, 
но опосредованное; формой, опосредствующей восприятие наличного 
бытия, выступает то или иное историческое знание. вернее, предметом 
сознания выступает бытие в определении истории, бытие-как-история. 
в ракурсе развития, дескриптивного описания процесса становления 
рассматривается любое сущее. сущность как история предмета 
предлагает соблазнительную возможность объективного описания причин 
существования тотальности развивающегося объекта, опуская проблему 
(в некоторых версиях философии истории) самой целокупности субъекта 
развития, которая не сводима ни к простой сумме своих частей, ни к кругу 
(бесконечному регрессу) возможных условий своего существования. 
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вместе с тем, рассмотрение объекта как исторического сущего позволяет 
постигать его не только как материю (внеположного объекта восприятия), 
но и как действие. Задачей познания становится постижение истины не 
как только субстанции, но и как субъекта. история как универсальное 
основание восприятия всех вещей мира виртуально содержит и прочие 
определения бытия человека в мире, содержит в целокупности в «снятом» 
виде вещи, которые в наличном бытии даны как раздельные.

второй аспект проблемы исторического сознания заключается в 
осмыслении историчности самого сознания. история становится стихией 
сознания и определяющим качеством любого знания, требуя рассматривать 
любые «истины» и выражения знания, саму структуру сознания с позиций 
реляционизма, как адекватные конкретному периоду истории. идея 
истории как мировоззрения, особого склада сознания, опосредованного 
историей, отмечается уже романтизмом в его представлении истории 
как индивидуализированного знания. данная позиция сохранилась 
и во взглядах неокантианства, склонного рассматривать историю 
как преимущественную методологию всякого социального знания, 
позволяющую уйти от нивелирующих абстракций естествознания. вместе 
с тем, прогресс исторического познания на рубеже веков XIX и XX начинает 
рассматриваться как определенный декаданс жизни, средство ухода от 
реальности в иллюзорный мир консервации культуры в представлении 
об истории: когда уже нет сил творить культурные ценности, остается их 
охранять.

Подобные настроения были выражены уже в известном памфлете 
Фридриха Ницше «о пользе и вреде истории для жизни», вышедшей в свет в 
1874 году. объектом нападения в данном тексте выступает современная ему 
система «исторического образования», перегружающая человека с юности 
«неудобоваримыми камнями знаний», заставляя его жить по чужим образцам 
и воспроизводить отжившие формы. история, как и всякое познание должна 
служить жизни[4]- таков основной тезис Ницше. история должна сохранять 
жизнь от гибельного осознания бренности и изменчивости всего сущего, 
предлагая горькое лекарство искусства и религии от опустошающей 
ясности вечного возвращения. история не может быть наукой, так как наука 
враждебна жизни. в формах монументальной истории (свидетельствующей, 
что в мире возможно великое множество [5]  антикварной (усиливающей 
и оберегающей связь человека с почвой) и критической истории жизнь 
обретает блаженные моменты забвения, позволяющие ей собрать силы для 
продолжения движения,- забвения неминуемости этого движения. Ницше 
мыслит историю как трагедию - в греческом понимании - как средство, 
благодаря которому происходит катарсис, освобождение индивида от 
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гнета его личного бытия, от необходимости быть в качестве конкретного 
человека. однако когда грань оказывается пройденной, и история из 
своеобразного культа превращается в необходимую науку и обязательное 
образование - ее ценность для жизни теряется. становится бессмысленным 
и вредным этот гнетущий агрегат знаний, рассеивающий внимание 
и отвлекающий на себя невосполнимые жизненные силы: сознание, 
блуждающее в пыльных архивах прошлого, не в силах уже воспринимать 
веления настоящего. Поэтому - да погибнет «культура», если она не 
приносит сил жизни: для укрепления и возрождения народного духа куда 
ценней воля к власти и наивное варварство, чем все тонкости классического 
образования.

история, лишенная мифичности, вредна для жизни. Продуктивная си-
ла и здоровый инстинкт, способный на новые достижения жизни, простота 
и цельность важнее всех институтов культуры. именно на этой основе 
Ницше призывает строить воспитание благородного юношества германии, 
грядущего поколения «истребителей змей». если в городах появляется 
огромное количество спортивных площадок и стадионов - заметит в 
последствии освальд Шпенглер, резюмируя подобные настроения начала 
века,- это значит: готовься к войне.
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В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ xxI ВЕКОВ
 

историческая мысль XXI века – философия истории, методология, 
историография представляют сложный симбиоз интегративных и 
дезинтегративных тенденций. она -  слепок структурных основ современной 
цивилизации. история – логика или трагедия, наука или искусство, акт 
мысли или эстетического созерцания? даёт ли она (и может ли дать вообще) 
«финальные ориентиры» человеческого существования?

вследствие актуальности этих вопросов область историографии 
оказалась крайне важной и значимой для всей исторической науки. именно 
здесь рельефно выступает борьба различных научных направлений, 
проверяются принципы исторического анализа, изучаются закономернос-
ти развития науки.

в сфере исследовательских интересов оказалось формирование 
самого предмета    историографических разработок как широкого комплекса 
проблем истории исторической мысли и эволюции организационных 
форм развития исторической науки и исторического образования, истории 
научных центров. именно исторический опыт и историографический 
континуитет руководит историком при определении иерархии 
исследовательских проблем и ставит новые. историография не должна 
заниматься регистрацией и «инвентаризацией» исторического знания, её 
задача – объяснять движение науки, искать и открывать закономерности 
развития исторической науки.

изучение историографии всеобщей истории учёными Центрального 
казахстана имеет устойчивые традиции. в конце 70-х – начале 80-х годов 
хх века на кафедре всеобщей истории карагандинского госуниверситета 
сложилась группа специалистов, исследующих различные проблемы 
античной и средневековой истории (арнгольдт г.к., Бимахимов к.с., 
серовайская Ю.я., горовой в.в.), новой и новейшей истории стран европы 
и америки (тельгарин а.Н., хасенов м.х., топорина т.в., Багинский Э.с.), 
новой и новейшей истории стран азии и африки (Фарфутдинов Н.м., 
Батурина л.л.), историографии всеобщей истории (Шлюпиков м.в.).

результатом этой научной работы явились многочисленные 
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публикации, статьи, материалы конференций, научные сборники, 
посвященные различным сюжетам зарубежной историографии.

 в 1984 году вышел в свет сборник научных трудов «критика 
современной буржуазной историографии всеобщей истории» (отв.
редакторм.х.хасенов)[1]. сборник посвящен критике современных 
буржуазных концепций целого ряда проблем всеобщей истории. в 
статьях сборника исследуются в историографическом аспекте проблемы 
крестьянской общины средневековой англии[2], вопросы методологии 
истории в медиевистике Фрг[3], западногерманская историография 
современного этапа национально-освободительного движения африки[4], 
проблемы экономического развития турции в трудах турецких историков[5], 
вопросы научно-технического развития[6]и аграрных преобразований 
гдр в освещении историографии Фрг[7], зарубежная историография 
англо-советских отношений в 1920-е годы[8] и советско-чехословацких 
отношений в 1950-60-е годы[9].

в сборнике научных трудов «Западногерманская буржуазная 
историография о проблемах всеобщей истории» (1988 г., отв. редактор 
л.л.Батурина) [10] рассматривается западногерманская историография, 
посвященная различным аспектам всеобщей истории, выявляются 
концепции исследователей Фрг по проблемам греческого полиса[11], 
периода средневековья[12], колониальной политики[13], социалистическо-
го строительства в гдр[14], современного этапа национально-
освободительного движения[15]. авторы сборника прослеживают ос-
новные тенденции в развитии историографии Фрг, подвергают критике её 
теоретико-методологические и концептуальные основы.

с 1991 года на кафедре всеобщей истории каргу разработаны и 
читаются курсы «история исторической мысли в новое время (Западная 
европа и сШа)»[16] и «Западная историческая мысль хх века: философия 
истории, методология и историография»[17]. Непосредственной задачей 
первого спецкурса являлось изучение истории исторической мысли 
в новое время в странах Западной европы и сШа от эпохи ренессанса 
до первой мировой войны, исследовательской проблематикой которой 
является развитие капитализма и буржуазного общества. Задачей второго 
– изучение истории исторической мысли новейшего времени в странах 
европы и америки, научной проблематикой которой является весь 
комплекс всемирной и национальных историй, проблем становления, 
эволюции и судеб западной цивилизации и общецивилизационной ретро- и 
перспективы.

в сборнике научных трудов «исторические и историографические 
проблемы всеобщей истории» (1995 г., отв. редактор Ю.я. серовайская) 
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рассмотрен спектр историографических проблем всеобщей истории, не 
получивших соответствующего освещения в современной исторической 
науке[18]. доцент м.в.Шлюпиков исследовал современную западную 
историческую мысль в интерпретации ученых ссср и сНг[19], 
в.П.максименко – проблему времени в трудах французского ученого 
Ф.Броделя[20], историографические аспекты средневековой истории 
Франции и англии были в центре внимания профессора, д.и.н. 
известного казахстанского медиевиста я.д.серовайского[21] и доцента 
Ю.я.серовайской[22].«русская политика» керзона на лозаннской 
конференции (1922-1923 гг.) и её влияние на британскую общественность 
исследована доцентом т.в.топориной[23], правительственные концепции 
политики развития Фрг в 1960-80-е годы изучила доцент л.л.Батурина[24], 
историографию советско-чехословацкого торгово-экономического 
сотрудничества в 50-60-е годы исследовал доцент а.Н.тельгарин[25], 
историческая литература о факторах влияния ислама на политику 
современных мусульманских стран Ближнего и среднего востока 
интересовала т.к.Юсупову[26], а доцента м.х.хасенова – критический 
пересмотр теории исторических пределов капитализма к.маркса и 
ленинской концепции его краха[27].

в 1995 году кафедрой всеобщей истории каргу были изданы 
материалы межвузовского научного коллоквиума «XVIII международный 
конгресс исторических наук в монреале: человек в истории» (отв. 
редакторм.в. Шлюпиков)[28]. аксиологический анализ и методология 
изучения исторических процессов были в центре научного интереса 
Н.я.Федюкова[29], аспекты гендерного анализа истории интересовали 
Н.а.усачеву[30], историографические проблемы архаического полиса и по-
коленческой культуры исследовал в.в. горовой[31], истории государства 
израиль и происхождения еврейской диаспоры - Ю.я.серовайская[32], 
опыта обретения статуса новыми индустриальными странами – л.л. 
Батурина[33]. историографии национального вопроса на евразийском 
геополитическом пространстве посвятил свой материал с.в. се-
ливерстов[34], проблемы всемирной истории и методологии историко-
научных исследований в творчестве в.и.вернадского[35] и историческая 
антропология Филиппа арьеса в интерпретации а.я. гуревича стали 
объектом изучения м.в. Шлюпикова[36].

в 1996 году кафедрой всеобщей истории каргу были опубликованы 
материалы межвузовской научной конференции «всемирная история в 
канун XXI века: методология, историография и источниковедение» (отв.ред-
акторм.в. Шлюпиков)[37]. три важных направления работы конференции 
отражены в названиях секций: 1) всемирная история: теория, методология 
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и практика исследований; 2) источниковедческие и историографические 
проблемы всемирной истории; 3) всемирная и национальные истории: 
сосуществование или конфронтация? в сборнике рассматривались 
вопросы методологии  истории как науки[38], исторического сознания в 
постсоветском обществе[39], разработки новых методических приёмов 
исследования истории эволюции архаических сообществ[40], изучения 
поздневизантийских писем[41], источниковедения истории нормандского 
завоевания англии[42], принципата в немецкой историографии 80-90-х 
годов хх века[43], взглядов а.токвиля на прогностические возможности 
исторической науки[44], изучения истории монгольского общества в 
Западной европе[45], типы миграций населения в историографии[46], 
историографии Фрг германского либерализма в период веймарской 
республики[47], «социологии развития» Фрг в 60-80-е годы[48], западной 
историографии второй мировой войны[49], изучения французской 
исторической школы «анналов» в историографии ссср и сНг[50].

в  1990-е годы нами опубликован ряд статей по разным аспектам 
методологии и историографии всеобщей истории: идеологическое 
и общецивилизационное: методология, историография и методика 
изучения[51], современное историческое сознание: всеобщность или 
локальность[52], тоталитаризм, идеология и проблемы историографии[53], 
историографический континуитет и проблемы мудрости[54], 
историографическая ситуация в постсоветском пространстве[55], западная 
историографическая традиция нового времени о взаимодействии человека 
и природы[56], письма к.маркса и Ф.Энгельса как источник по истории 
славянских народов[57], философия истории и.канта в интерпретации 
р.дж.коллингвуда[58], «время мира» Фернана Броделя и проблемы 
модернизации[59], всемирная история в канун  XXI века[60].

в начале XXI века исследование проблем историографии всеобщей 
истории учёными Центрального казахстана было успешно продолжено. 
в сфере научного интереса оказались историко-социологическая 
концепция макса вебера в историографии[61], английская историография 
середины хх века об изучении аграрной истории средневековой англии 
е.а.косминским[62], история исторической мысли нового времени 
в исследованиях м.а.Барга[63], историческая мысль в условиях 
глобализации[64], проблемы историографии европейской и региональной 
центрально-азиатской интеграции[65], межнациональных отношений 
в странах Западной европы в началеXXIвека[66], современного 
терроризма[67].

Несколько публикаций были посвящены историографии 
международных отношений стран северной европы[68] и латинской 
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америки[69], казахстанско-германских[70] и российско-германских 
отношений[71]. в материалах республиканской научно-теоретической 
конференции «Проблемы исторической науки: состояние и перспективы» 
опубликована статья Шлюпикова м.в., анализирующая изучение 
американской исторической мысли второй половины хх века[72]. 

Целая серия статей охватила комплекс проблем историографии 
межгосударственного взаимодействия на современном этапе Франции и 
россии[73], германии и Франции[74], великобритании и сШа[75], Франции 
и сШа[76], турции и стран европы[77], казахстана и японии[78], англии 
и ирландии[79]. такой подход позволил выстроить целостную картину 
развития историографии международных отношений. в Центральном 
казахстане сложилась настоящая школа исследования данных проблем.

три страны, расположенные на разных континентах – на Ближнем 
востоке, в Западной европе и северной америке, оказались, почти 
одновременно, объектом научного интереса центрально-казахстанских 
учёных, которых интересовали вопросы историографии внешней политики 
израиля[80], испании[81] и канады[82].

Появлялись публикации, в которых была сделана попытка  
интеллектуально объединить восток и Запад[83], исследования 
удивительного мира древних тюрок[84].

десятилетия научного поиска в изучении проблем всеобщей истории и 
историографии учёными Центрального казахстана создали необходимость 
его обобщения и анализа[85]. 

таким образом, проблемы историографии всеобщей истории 
находились в зоне пристального научного интереса карагандинских 
учёных на протяжении четырёх десятилетий. итогом такого внимания 
явилась качественная научная продукция, которая стала органичной частью 
казахстанской исторической науки.

современное историческое сознание (понятое не столько как знание 
фактическо-событийной истории, сколько как осмысление исторических 
тенденций, выявление взаимозависимости национально-региональной и 
общецивилизационной истории) переживает период ломки стереотипов, 
преодоления догм, обновления понятийно-категориального аппарата, 
принятия эффективного научно-исследовательского инструментария.

в этой ситуации важно соблюсти преемственность исторической 
мысли, сохранить непрерывность интеллектуально-нравственного 
движения, которые имели место вне зависимости от социально-
политических и научно-образовательных условий своей практической ре-
ализации. историографический подход будет способствовать объективной 
оценке достижений и просчетов в формировании исторического знания и 
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обогащении методов исследования, изменении проблематики, сущности 
научных концепций, предложенных зарубежными учёными. однако 
реализовать свой научный потенциал способна лишь историография 
принятая не как вспомогательное средство, не как самоцель, а как 
имманентное свойство диалектического мышления, чувствующего не-
обходимость к саморегуляции посредством активного к истокам вопроса, 
ходу развития исторической мысли, его результатам. отказ от примитивного 
идеологизирования, критический анализ ряда методологических подходов 
продвинет вперёд историографическое знание параллельно идущему 
переосмыслению конкретно-исторических проблем.
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атындағы ЕҰУ  
тарих факультетінің 

ІІ курс докторанты

ТҮРІК ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ РУ-ТАЙПАЛАР ТАҢБАЛАРЫНЫҢ 
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

Анотация:  мақалада ру таңбаларының пайда болу генезисіне тоқтала 
отырып, тарихи қалыптасуы мен дамуы жөнінде ғылыми пікірлерге 
талдау жасалынады. таңбалардың тотемдік және жеке меншікке қатысы 
туралы тұжырымдар айтылады.  ру таңбалары түркі халықтарына ортақ 
тарихи белгі болып табылатындығы жөніндегі пікірлер нақтыланады. ру 
таңбаларын зерттеу арқылы түркі халықтарының тарихи байланыстарын  
өзара туыстық қарым-қатынастарын анықтауға болады. 

Кілт сөздер: таңба, ру, белгі, түрік халықтары, тотем, жеке меншік, 
аңыз  т.б.

ру-тайпалардың  әрқайсы  ертеден келе жатқан таңбаларды иеленуі  
барлық дерлік түрік халықтарына тән болған. таңбалар тарихын зерттеу 
арқылы түрік халықтарының көне тарихына қатысты деректерді алумен  
қатар өзара байланыстарын да анықтаудың маңызы ерекше. түрік 
халықтарының құрамына кіретін  әр халықтың жеке таңбаларын зерттеу 
барысында жалпы түрік халықтарының таңбаларына назар аудар қажет. 
себебі,  еуразия даласында тараған барлық түрік халықтары таңбаларына 
тоқталмасақ, таңбаларға қатысты толық жауапты алу мүмкін емес. Әр 
ру-тайпаның шыққан тегін, этникалық байланысын анықтайтын өзіндік 
таңбалары саяси-әлеуметтік қалпын анықтауда да өзіндік рөлі болды. Бұл 
ерекшелікті  түрлі дәуірлердегі халыққа басшылық жасаған билеушілер 
тиімді пайдалана білді. Қазақ ру-тайпаларының таңбалары қалыптасқан 
уақыты туралы оғыз хан тұсында, алаша хан кезінде, тәуке хан уақытында, 
Шыңғыс хан билік құрған кезінде тараған  деген түрлі  пікірлер бар. ел 
арасында тараған аңыздарға сүйенген  Қ.Жалаиридің  «Жылнамалар 
жинағы» еңбегінде таңбалардың қалыптасу кезеңін оғыз хан атымен бай-
ланыстырады [1.].  Бұл аңыз рашид-ад-диннің «Жылнамалар жинағында» 
да кездеседі. Н.и. гродеков «киргизы и каракиргизы сыр-дарьинской 
области» еңбегінде таңбалардың шығуына байланысты  алаша хан туралы 
аңызды келтіреді. сол себептен ол: «Барлық үш жүз тайпаларының ортақ 
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ұраны алаш болған» - деп көрсетеді [2.4]. и.казанцев: «рулардың өзара 
ерекшеліктерін ажырату мақсатында Шыңғыс хан ерекше атау (ұран) 
және белгілер (таңба) таратып берді, оларды қырғыздар (қазақтар авт.) өз 
заттары, малдарына салды және қолтаңба ретінде қызмет жасады» - деп 
жазып, таңбалардың таралу тарихын Шыңғыс ханның басқару кезеңімен 
байланыстырады [3.30]. кіші жүз ру-тайпаларының тарихын зерттеген 
л.мейер: «таңбалар - малға ен салуда қолданылатын  белгілер  тәуке 
хан  тұсында  қазақ  ру-тайпаларына бөлініп берілді» - деп таңбалардың 
қалыптасу уақытын тәуке ханмен байланыстырады [4.]  алаша хан, оғыз 
хан, Шыңғыс хан, тәуке хандар билік құрған дәуірлер арасында бірнеше 
ғасырлар айырмашылығын ескерсек, осы уақыт аралығында жаңа  ру-
тайпалар арасында жаңа құрамының пайда болуына уақыт жеткілікті 
болды. Бұл билеушілер өзіне дейінгі ерекше сатымен  ғасырлар бойы 
қатыптасқан ру-тайпалар арасындағы тәртіпті бұзған жоқ. керісінше ру-
тайпалар арасында қалыптасқан далалық заңды өз биліктеріне оңтайлы 
қолдана білді.  Бұл пікірлерде белгілі бір шындықтың басы көрінеді. Әр би-
леушілер тұсында ру-тайпалар таңбалары қайта жаңғырып отырған. Бұл 
жерде ескеретін жайт таңбалар негізгі көне белгісінің ерекшелігін сақтай 
отыра, жаңа пайда болған  ру-тайпалар бірлестіктеріне берілген. яғни 
көне таңба белгілері  толық жойылып кетпеген. мәселен, хІ-ғасырдың 
70-жылдары жазылған м.Қашқаридың «түркі тілдерінің сөздігі» және 
хІV-ғасыр басында жазылған рашид-ад-диннің «Жылнамалар жинағы» 
атты еңбектерінде берілген оғыздар құрамына кірген тайпаларының 
атаулары мен таңбаларының көпшілігі сәйкес келмейді. Бұған себеп 
авторлардың өзіндік дерек көздерінің әртүрлі болуы деп есептесек, 
екіншіден осы уақыт аралығында жаңа ру-тайпалар құрамы мен жаңа 
таңбалардың қалыптасқандығын көрсетеді. ру-тайпалар таңбалары бірте-
бірте күрделіден қарапайым түрге ауыса отырып, күнделікті тұрмыстық-
шаруашылық өмірге қатысты заттармен байланысты белгілері қалыптасты. 
сонымен қатар таңбаларды белгілеуде автордың яғни таңбаны салушының 
жазу ерекшелігіне байланысты бір таңбаның өзі әртүрлі болып белгіленуі 
де кездеседі. Жергілікті ру-тайпалардың ішінде «ноқта аға» саналатын 
ұйытқы тайпа таңбасымен қатар сол тайпадан бөлініп шыққан және сырттан 
келген тайпаларға негізгі таңбаны сақтай отыра қосымша белгі қосу арқылы 
жаңа таңбалар қалыптасты.  ерте уақытта бері қалыптасқан таңбалар 
түрлі билеушілер тұсында  негізгі белгілерді сақтай отыра өзгерістерге 
ұшырап отырған. яғни алаша, оғыз хан, тәуке хан, Шыңғыс хандар 
тұсында пайда болды, - деген пікірлер негізінен шындыққа жанасады. ру-
тайпалар таңбаларының ерте қола дәуірінде қалыптасып, аталған хандар 
тұсында өзіндік ерекшелігін сақтай отыра,  ру-тайпалар құрамының жаңа 
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топтарының қалыптасуына орай таңбаларға қосымша белгілер қосылып, 
өзгерістер болған деп топшылауға болады.

таңбаларға қатысты тағы бір көңіл аударатын сұрақтың бірі 
таңбалардың шығуының қандай мәселеге қатысты екендігі туралы сұрақ 
болып табылады. таңбалар туралы жан-жақты зерттеу жүргізген ресейлік 
зерттеушілер қатарындағы  Н.а. аристов таңбаларды: «..ру жекеменшігінің 
белгісі» ретінде көрсетеді [5.181б.]. осы пікірді жалпы таңбалар тарихы 
туралы қалам тартқан зерттеушілердің басым көпшілігі дұрыс санайды. 
алайда аталған ғалымның өзі: «...ру таңбалары алғашқыда ру құдайлары 
немесе қорғаушы-рухтардың көрінісі ретінде кейінен рудың жеке меншік 
белгісіне айналып, қашап басуға немесе күйдіріп басуға ыңғайлы 
қарапайым геометриялық қалыптағы бейнесі қалыптасуы әбден мүмкін» 
- деген пікірді білдіріп, таңбалардың  наным-сеніммен байланысын да 
жоққа шығармайды [осында.181б.]. и.л. кызласов: «Жергілікті тұрғындар  
жартастар маңында қасиетті мерекелерде жиналып, құрбандықтар шалып, 
жартасқа өздерінің таңбаларын қалдырған» - деп жазады [6.176 б]. с.а. 
яценко түркі халықтарының кейбірінде әлі күнге дейін  жеке отбасылық 
таңбаның аруақтармен байланыста және өмірлік күш алуда магиялық 
күштерінің барлығына деген сенімнің сақталып отырғандығын көрсетеді 
[7.69 б]. ру-тайпалар таңбаларының тарихы көне кезеңдерге нақтырақ 
айтқанда жеке меншік қалыптасқан қола дәуіріне барып тірелетіндігі анық. 
моңғолия, сібір, орта азия мен Қазақстан аумағынан табылған таңбалар 
салынған тас есткерткіштер мен түрлі материалдар бұл пікірді растай 
түседі. осындай есткерткіштер маңында түрлі жоралғылар орындалатын 
алаңқайлар табылған. кейбір таңбалардың  алғашқыда идеограммалық, 
тотемдік белгісі ретінде қалыптасқандығын байқауға болады. таңбалардың 
өзінің эволюциялық даму барысында алғашқыда пиктографиялық белгіден 
тотемдік және жеке меншік белгісіне, кейіннен жалпы ру-тайпаның 
ерекшелігін білдіретін белгіге айналғандығын анықтауға болады. оғыз, сақ, 
ғұн,  сармат т.б. көне тайпаларында өзіндік таңбалар айқын көрініс тапты. 
таңбалық белгіге ұқсас сақ жазуының да қалыптасқандығы белгілі болды.  
таңбалардың көне руна жазуына әсері туралы пікірді жеке үлкен мәселе 
ретінде қарастыруды қажет етеді. таңбалар ру - тайпаның жеке белгісімен 
қатар, отбасылық белгі ретіндегі рөлі де болғандығын ғылыми зерттеулер 
айқындады.  мәселен Башқұрт халқының  ру-тайпалары таңбаларын 
терең зерттеген  р.г. кузеев таңбалардың жеке отбасылық белгісі ретіндегі 
қолданысын да көрсетеді [8.69 б]. 

ру таңбаларын зерттеу арқылы тек қазақ руларының тарихы ғана 
емес, түрік халықтарының арасындағы да тарихи-туыстық қатынастардың 
барлығына көз жеткізуге болады. Н.а. аристов ру таңбаларының тарихи 
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маңызын айта келе түрік халықтарының арасындағы тарихи байланысты 
анықтауға болатындығына көз жеткізеді: «...көшпелі өмір салты мен 
рулық тұрмысты сақтаған түрік тайпалары мен халықтарының таңбаларын 
неғұрлым көбірек жинап, зерттегенде рулар мен тайпалардың этникалық 
құрамын көрсетуде маңызды қызмет атқарады» -деп жазды [осында.183б].  
хх-ғасыр басында қазақ даласындағы ұлт мүддесін көздеген алаш 
азаматтарының ішінде м. тынышпаев ру таңбаларының тарихын зерттеу 
ісіне ден қойған. алаш зиялысы  қырғыз (қазақ) бен ноғайлардың, 
қырғыз (қазақ) бен башқұрт қыпшақтарының, Қазан татарларының ру 
таңбаларының ұқсас екендігін нақты дәлелдер келтіре отырып жазған.  м. 
тынышпаев өзіне дейінгі зерттеушілерге үнемі сын қарай отырып өзіндік 
пікірін білдірген. мәселен, Н.а. аристов якуттарда таңбалар кездеспейді, - 
деген пікіріне  качневтың  якут таңбаларын ара-кідік кездестіргендігі туралы 
пікірін жазады. осы арқылы якут халықтарында ру таңбалары болғандығын 
дәлелдеуге    тырысады [9.12б.].   таңбалар бедерінің ұқсастықтары  якут 
халқы мен қазақ халқының арасындағы байланысты аңғартады. «Қозы-
көрпеш - Баян сұлу» лирикалық поэмасын тарихи тұрғыда зерттеген 
этнограф - тарихшы Ж.о. артықбаев поэмадағы басты кейіпкер Баян сұлу 
есімін «байана» сөзімен байланыстыра отырып, якуттардың өзге түрік 
халықтарымен байланысын анықтай түседі [10.12б.].     

таңбалар қазақ, қырғыз, түрік, башқұрт, азербайжан, моңғол, өзбек,  
карачай, балкар, осетин,шешен, ингуш тағы басқа да халықтарда кең 
тараған.  таңба сөзі түркі халықтарының дүниетанымдық түсініктерін 
білдіретін ерекше нышан болып табылады. 

Башқұрт халқының таңбаларын зерттеуші р.г. кузеев таңбалар тари-
хын зерттеу арқылы түркі халықтарының тарихи байланысын анықтауға 
болатындығына көз жеткізеді. Ғалым таңбалар арасындағы байланыстар 
арқылы түрік  халықтарының байланысын айта келе, башқұрт халқы бөлініп 
шығып, өзіндің ерекшелікке ие болғандығын жазады [сонда. 81 б.]. Башқұрт  
ру құрамында қазақ руларының аттары жиі ұшырасады. мәселен: қыпшақ, 
табын, қаңлы т.б. қазақ жүздері құрамына кіретін негізгі ру аттары башқұрт 
халықтары арасында да кездеседі. кіші жүз құрамындағы тамалардың  ру 
таңбасы ІІ екі алып таңбасы, қаракесек  руының босаға таңбасы П, кіші 
жүз тілеу руының ашамай таңбасы х, жағалбайлы руы таңбасы T, башқұрт 
ру таңбаларында ұшырасады. кіші жүз құрамындағы ру атаулары мен 
таңбалары да башқұрт халқының арасында кездеседі. Башқұрт халқының 
қазақтың кіші жүз құрамындағы тарихи-туыстық байланысты аңғартады. 
ІІ қос алып таңбасын алсақ тама ру атауы да таңбасы да башқұрт халқында 
да  бар. ал өз кезегінде қазақ руларының да арасында туыстық байланысты 
осы таңбалар арқылы байқауға болатын сияқты. мәселен ұлы жүзде 
қыпшақ руының ІІ  таңбасы  тама ру таңбасына, қаракесек руының П 
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босаға таңбасы орта жүздегі қоңырат руының таңбасына сәйкес. ай таңба, 
ашамай таңбалар қырғыз руларында да жиі кездеседі. кавказ халықтарында 
кездесетін таңбалар көне сармат және қазақ ру таңбаларының арасында да 
бар. в.с. драчук кавказ халықтарының таңбалары сармат тайпаларымен 
байланыстары жөнінде тұщымды ғылыми тұжырымдар жасады [11.].  көне 
оғыз таңбалары  түрік, түркімен, азербайжан т.б. халықтарда кездеседі. 
осындай көне таңбалардың бірі салор-қазан таңбасы    қазіргі 
күндегі Қытай елі  құрамындағы түрік тілдес халық салорлардың таңбасы 
болып есептелінеді.

ру-тайпалар таңбалары түрік халықтарында тіпті қазіргі күнге дейін 
сақталып отыр. таңбалар тарихын зерттей отыра, түрік халықтарының 
өзара байланыстарын терең зерттеуге жол ашылатыны анық. таңбалардың 
түрік руна жазуымен байланысына да көз жеткізуге болады. Бұл тақырып 
өз алдына жеке зерттеуді қажет етеді. 
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Мти-ның 10-жылдығы!
10-летие ииг!
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