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РУ-ТАЙПАЛАР ТАҢБАЛАРЫ:
қалыптасуы мен қолдану аясы
Өтелбек ШЫНАНОВ (Шнанов),
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың
тарих факультетінің ІІІ курс докторанты
Ру-тайпалар таңбаларының этникалық тарих
ты зерттеу ісінде атқаратын жан-жақты рөлі
бар екендігін мұрағат құжаттары, Еуразия да
ласындағы тастағы таңбалар және таңбалар
жайлы зерттеулерден байқауға болады. Қазақ ру-
тайпалары таңбаларының қалыптасу тарихы сонау
қола дәуірлеріне, тіпті одан әрі кезеңдерге барып
тірелетіндігін тарихи-археологиялық деректер ар
қылы анықтай аламыз. Таңбалардың күрделі функ
ционалдық рөлі толық ашылғанда өткен тарихқа
қатысты біршама деректердің көзін ашатынымыз
анық. Таңбаларды рулар мен тайпалардың өзіндік
белгісіне айналған тұстан бастап, сол ру мен тай
паның өткен өмірінің тарихын өздігінше баяндап
бере алатын сандықтың кілті (коды) деп айтуға бо
лады. Ру-тайпалар көне кезеңдерден бастап, ке
йінгі дәуірлерге дейінгі уақыт аралығында қандай
халықтың құрамында өмір сүргендігін, тіпті нанымсенімдері туралы да ақпараттарды таңбалар арқылы
алуға болады. Ру-тайпалар таңбаларының этникалық
тарихты зерттеудегі маңызы зор.
Ру-тайпалардың әрқайсында ертеден келе
жатқан таңбаларды иеленуі барлық дерлік тү
рік халықтарына тән болған. Таңбалар тарихын
зерттеу арқылы түрік халықтарының көне тарихы
на қатысты деректерді алумен қатар өзара бай
ланыстарын да анықтаудың маңызы ерекше. Түрік
халықтарының құрамына кіретін әр халықтың жеке
таңбаларын зерттеу барысында жалпы түрік халық
тарының таңбаларына назар аудару қажет. Себебі,
Еуразия даласында тараған барлық түрік халықта
ры таңбаларына тоқталмасақ, таңбаларға қатысты
толық жауапты алу мүмкін емес. Әр ру-тайпаның
шыққан тегін, этникалық байланысын анықтайтын
өзіндік таңбалары саяси-әлеуметтік мәселелерді
шешуде де өзіндік рөлі болды. Таңбалар негізгі кө
не белгісінің ерекшелігін сақтай отыра жаңа пайда
болған ру-тайпалар бірлестіктеріне берілген. Яғни,
негізгі таңбаға қосымша белгілер жалғау арқылы
жаңа таңбалар жасалынған. Көне таңба белгілері
толық жойылып кетпеген. Мәселен, ХІ-ғасырдың
70-жылдары жазылған М.Қашқаридың «Түркі тіл
дерінің сөздігі» және ХІV ғасыр басында жазылған
Рашид-ад-диннің «Жылнамалар жинағы» атты ең
бектерінде берілген оғыздар құрамына кірген тай
паларының атаулары мен таңбаларының көпшілігі
сәйкес келмейді [1; 2]. 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 күрде
ліден қарапайым түрге ауыса отырып, күнделікті
тұрмыстық-шаруашылық өмірге қатысты заттармен
байланысты белгілері қалыптасты. Сонымен қатар
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таңбаларды белгілеуде автордың яғни таңбаны салу-
шының жазу ерекшелігіне байланысты бір таңбаның
өзі әртүрлі болып белгіленуі де кездеседі. Жергілікті
ру-тайпалардың ішінде «ноқта аға» саналатын ұйыт
қы тайпа таңбасымен қатар сол тайпадан бөлініп
шыққан және сырттан келген тайпаларға негізгі таңба
ны сақтай отыра қосымша белгі қосу арқылы жаңа
таңбалар қалыптасты. Ж.Сегізбаев таңбалардың
деректік мәнін көрсетті. Ол: қазақтың этникалық
тарихын зерттеуде сыртқы өзге халықтардың жазып
қалдырған деректері және ішкі дерек көздеріне бөле
келе, соның ішінде «негізгі дерек көздерінің бірі
саналатын рулар мен тайпалардың таңбаларына
назар аудару»,– қажеттігін аңғартты [3.82-б.].
Академик Ә.Қайдар таңбалардың маңызына
тоқтала келе: «...меншік пен өзара жіктелуді тұ
рақты түрде айқындап, айыру үшін зеректікпен
ойлап табылған символдық белгілер»,– деп жазды
[4.128-б.]. Қазақ ру-тайпаларының таңбаларын зерт
теу ісіне ХХ ғасырдың 50-60 жылдары Ә.Марғұлан,
Қ.Сәтпаев сияқты ғұлама ғалымдарымыз қалам
тартса, тәуелсіздік алған жылдардан Т.Омарбеков,
З.Самашев, Т.Досанов, С.Әжіғалиев, А.Мектептегі,
М.Қарамендина, Н.Пазылхан, тағы басқа ғалымдар өз
еңбектерін арнады. Ресей Федерациясы аумағында
ғы түркі халықтары башқұрт, татар, кавказ халықта
ры таңбаларына қатысты Ресей зерттеушілерінің
кейінгі уақыттағы зерттеулері біршама нәтижелі
болып отыр. Ру-тайпалар таңбаларының шығу та
рихына байланысты осы мәселеге ден қойған зерт
теушілер еңбектерін саралай келе негізінен екі
түрлі көзқарастың барлығына куә боламыз. 1. Таң
балар жеке меншікке қатысты қалыптасқан. 2. Таң
балар көне ру-тайпалардың наным-сенімдеріне бай
ланысты пайда болған. Әсіресе, таңбалардың же
кеменшікке қатысты пайда болуы жөніндегі пікірге
көп зерттеушілердің көзқарастарының келісетіндігі
байқалады. Себебі таңбалардың жеке меншік белгісі
ретіндегі рөлі таңба белгілерін айшықтап, мәнін аша
түскендігінде болып отыр.
Таңбалардың меншікке қатыстылығы жөнін
дегі пікірді Н.А.Аристов өзінің «Қазақ халқының
этногенезі мен этникалық тарихы» атты еңбе
гінде жазды. Онда: «Ру аттарынан өзге түріккөшпенділердің этникалық құрамының басқа көр
сеткіші ретінде рулық тұрмыспен байланысты
рулық таңбалар қызмет атқара алады, яғни ру
меншігін белгісі есебінде малға салынған, сонымен
бірге рудың өзге мүліктерінде кездеседі және
оның мүшелері елтаңба, мөр, қол қояр кезінде та
ғы басқа жағдайларда қолданған»,– деп келтіреді
[5.18-б.]. Н.А.Аристовтың таңбалардың жеке мен
шікке байланысты шығуы туралы пікірін қазіргі зерт
теушілердің де көпшілігі қолдайды. Алайда таң
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балардың тек меншікпен байланыстылығын ғана
ескерсек, онда таңбалар мәні мен рөлін толық аша
алмайтындығымыз анық. Мұны тіпті Н.А.Аристовтың
өзі де мойындайды. «Весьма вероятна, что родовые
тамги были первоначально изоброжениями родовых
богов или духов-покровителей и лишь впоследствии
обратились в знаки родовой собственности, при
няв для этой формы простейших геометрических
фигур, как наиболее удобные для вырезывание
или выжигания»,– деп жазып, таңбалардың нанымсеніммен де байланыстылығын көрсетеді [сонда. 18б.]. Петроглифтер мен таңбаларға қатысты зерттеу
еңбектерінің авторы Л.Р.Кызыласов таңбалардың
киелілік функциясының барлығын айтады. Ғалым
«жергілікті халықтардың қасиетті мерекелерде
таңбалар салынған жартас маңында құрбандық
шалып, өздерінің таңбаларын қалдыратыны» жө
нінде мағлұматтар береді [6.67-б.]. Шындығында да
таңбалар салынған көне далалық есткерткіштер ма
ңында түрлі ритуальдарды орындайтын алаңдар
кездеседі. Негізінен иран тілдес халықтардың таң
баларын зерттеген Ресейлік ғалым С.А.Яценко «Түрік
халықтарында жеке отбасылық таңбалар арқылы
өлген адамдар рухымен байланыс жасау» туралы
түсініктердің сақталғандығы жөнінде жазды [7.181-б.].
С.А.Яценко таңбалардың шығу генезисін діни нанымсенімдермен байланыстырады. Таңбалардың әулет
немесе ру адамдарын жамандықтан қорғайтыны
туралы түсінік қалыптасты. Таңбалардың аспан әле
мімен байланысы туралы көне түркі халықтарының
түсінігі туралы В.Я.Бутанаев өз зерттеуінде жазады
[8.260-б.]. Таңбалардың шығуы жеке меншікпен бай
ланысы туралы пікірді ұстанған В.С.Драчук «Кроме
того, исходный знак – знак родовой собственнос
ти – был, за редким исключением, первоначально
изоброжением тотема-прародителя»,– деп келтіріп,
таңбаның тотемдік белгісін көрсетеді [9.55-б.].
Көне таңбалар арасында кең тараған таңбалар
қатарына + крест таңбасын жатқызуға болады. Бұл
таңба көне ру-тайпалардың наным-сенімдерімен
байланысты. Шексіздік немесе космостық екі бағытты
анықтау, т.б. мағынаны беретіндігі жөнінде бірнеше
түсініктер бар. Сонымен қатар төре таңбалары (три
зубец) биліктің, жоғарыдан басқару түсінігін білдіреді.
Сондай-ақ үш жүз ру-тайпаларының ішінде күн
бейнесіндегі таңбалар көшпелі тұрмыс тіршіліктегі
халықтың күнге сыйынуынан шығуы мүмкін. Әбдуәли
Қайдар Қаңлы атты еңбегінде: «..Бұл құдіретті күнге
сыйынудың Күн ханнан тараған оғыз тайпалары
сияқты «күнмен тектес»,– дегенді аңғартатын сим
вол [10.25-б.]. Ру-тайпалар таңбаларын жан-жақты
зерттеген Н.А.Аристов пен В.С.Драчук, Э.Соломон
ник сияқты зерттеушілер кейбір таңбалардың діни
нанымдармен байланысы барлығына көз жеткізді.
Аманқос Мектептегі бұл туралы: «Таңбалардың
арқалаған ақпараттық жүгі геометриялық, кон
фигурацияның құбылуымен өзгеріп отырады. Де
мек таңба кескіні шартты емес, криптография
лық, идеографиялық мағынаға ие, нақты идеяның
айнасы»,– деп жазды [11.3-б.]. Таңбалардың өзге
ріп отыратындығы шындық. Негізгі бастапқы қал
пын сақтай отыра, ру-тайпалардан тарған келесі
тармақтарында таңбаларға қосымшалар жалған
ған. Негізінен таңбалардың пайда болуы туралы
екі көзқарастың да дұрыстығын болжауға болады.
Таңбалар жеке меншікке қатыстылығымен қатар
кейбір ру-тайпалар таңбалары алғашқыда тотемдік
сипатта болған. Ал өз кезегінде жалпы таңбалардың
даму эволюциясында алғашқыда петроглифтерден
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басталып ары қарай ру белгісі және алғашқы жазу
әріптерінің шығуына әсері болғандығына көз жеткізе
аламыз.
Ру-тайпалар таңбаларының бірнеше қолданыс
аясын нақты айтуға болады: 1. Ру-тайпаның жеке
меншік белгісі ретінде қолдану (кей жағдайда жеке
отбасы немесе адамның жеке белгісі) 2. Белгілі бір
ру-тайпаның территориялық аумағын білдіретін белгі
ретінде қолдану. 3. Жерлеу орындарында қойылған
таңбалар. 4. Құжаттарда мөр, қолтаңбасы ретінде
қолдану. Таңбалар тарихын зерттеу барысында таң
баның қолдану аясының кеңдігіне куә боламыз.
Таңбалар ең алдымен алғашқы уақыттарда меншік
белгісін білдірген. Меншік белгісі ретінде таңбалар
жиі қолданылды таңбалар тарихын зерттеген ХІХғасырдағы Ресей шығыстану ғылымының көрнекті
өкілі Н.А.Аристов: «Таңба меншік белгісі емес, рулық
белгісі, тек рулық меншік белгісі ретінде ғана қа
рағанда таңба анықтамасы нақтыланады»,– деп
жазды [12.61-б.]. Шын мәнінде де меншік алғашқыда
ортақ түрде болғандығы тарихтан белгілі. Таңбалар
осы ортақ меншікті аңғартып, белгілі бір заттарға және
үй жануарларына салынды. Н.А.Аристов ол туралы:
«На домашнем скоте вообще кладут метки, и хотя
в поле пристанет к чужому, никто не возмет его»,–
деп келтіреді. В.С.Драчук таңбалар жайлы: «Сонымен
қатар, бастапқыда – рулық меншік белгісі – өте
сирек жағдайда алғашқы ата-бабалардың тотем
дік белгісі ретінде болды»,– дей келе таңбалардың
жеке меншікпен байланысты шыққандығы туралы
пікірді қолдайды [сонда. 55-б.]. Көшпелі халықтарда
төрт түлік малға оның ішінде жылқыға таңба салу
әдісі тіпті күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Баш
құрт таңбаларын зерттеуші Р.Г.Кузеев таңбалардың
жеке отбасыларға қатыстылығы туралы ойды ортаға
салады. Жеке меншікпен қатар ру-тайпалар таң
балары территориялық аумақты білдіретін белгі ре
тінде де қолданылды. Негізінен тау жартастарына
және тас балбалдар мен орман ағаштарына салын
ған таңбалар белгілі бір аймақта ру-тайпаның мекен
ететін аумағы екендігін білдіреді. Көшпелі тіршілікте
мал жайылымдарының қандай ру-тайпаға тиесілі
екендігін білдіретін таңбалар кездеседі. Көне жерлеу
орындарындағы таңбалардың өзінен де сол жердің
қандай ру-тайпаға қатысты екендігін де анықтауға
мүмкіндік береді. Таңбалар жерлеу орындарында
қайтыс болған адамның шыққан ру тегін анықтау бел
гісі ретінде құлпытастарға салынған. Мұндай көне
жерлеу орындарының көпшілігінде қайтыс болған
адамның аты-жөні, басқа да мәліметтер берілмей
тек ру таңбасы көрсетіледі. Мұның себептерінің бірі
жаугершілік уақытта қайтыс болған адам басына
таңба белгісін қою шыққан тегін көрсететін. Тіпті
бірнеше жерлеу орыны бар қорымда тек бір ғана
таңба берілген тұстар да кездеседі. Бұл жерленген
адамдардың бір ру-тайпадан шыққандығын аңғар
тады. Жоңғар шапқыншылығы кезеңінде Бұлан
ты шайқасы өткен аумақта таңба белгілері ғана са
лынған жерлеу орындары кездеседі. Кейбір жерлеу
орындарында таңбамен қатар жерленген адам
ның аты-жөні, руы, туған және қайтыс болған жыл
дары көрсетіледі. Мұндай жерлеу орындары кө
бінесе кейінгі кезеңдерге қатысты. Таңбалардың
жерлеу орындарында қойылуы оның қайтыс болған
адам туралы мәлімет беретін төлқұжат есебіндегі
рөлін көрсетеді. Сонымен қатар бұл таңбалардың
қоғамдық өмірдегі ерекше орынын да айғақтайды.
Батыс Қазақстан аумағындағы тарихи ескерткіштер
тарихын жан-жақты зерттеуші С.Әжигалиев: «Тамга
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на могильном памятнике – это, прежде всего,
символ, индикатор рода (племени), к которому
принадлежал умерший. Здесь, думается, уместно
согласиться с теми исслодователеями которые
видят осногопалагающее традиционное значение
как символа родовой приднадлежности, как синонима
понятия «родовой знак»»,– дей отырып, А.Н.Харузин,
В.П.Курылов, т.б. зерттеушілер пікірімен келісетіндігін
аңғартады [13.451-б.]. Ру-тайпалар таңбаларын белгілі
бір құжаттарды растайтынын білдіретін қол қою, мөр
ретінде пайдаланды. Мұрағат құжаттарында таңбалар
көбінесе сот істерінде, ант беру кезінде, куә болу ретіндегі
құжаттарда қолтаңба ретінде пайдаланғандығының
куәсі боламыз. Сондай құжаттардың бірі: 1856
жылы қазақтарға көктемгі егіс кезінде тарыны қарызға
беру туралы іс-қағазында қазақ егіншілерінің тарыны
алғандығы жөнінде куәлікке өз тегі мен атын және «О»
таңбасын басқан архив дерегі сақталған [14. 20-22бб.]. Сондай-ақ Кіші жүзде жаңа хан сайлауы туралы
іс-қағаздар дерегінде: «Жантөре хан Айшуақұлының
орнына Бөкей Нұралыұлын ұсынған Адай, Байұлы
руларының сұлтандары мен би старшындарының
хатында мөріміз бен таңбамызды басамыз дей келе
мөр, таңбаларын қойған»,– РФ Орынбор қаласындағы
облыстық архив құжаты сақталған [15.46-47-бб.].
Ел аузында сақталған аңыз-әңгімелерде, тарихи
жырларда таңбалар жайлы мәліметтер көп кездесе
ді. Таңбалардың шығуы туралы аңыздардың бірінде
Алаша хан атымен де байланыстырады. Қобыланды
батыр жырында: «Әліп таңба Қыпшақтың, атағы
озған Алаштан»,– деген жолдарда қыпшақтардың
әліп таңбасы туралы мәлімет айтылады [24. 77-б.].
Таңбалардың жалпы түрік халықтары арасында киелілік
маңызы ерекше. Қазақ халқы да таңбаларға ерекше мән
беріп, киелі деп ұғынған. Соңғы уақыттарда ру-тайпалар
таңбаларын түрлі тұтыну заттарына салу, тағы басқа да
орындарға бей-берекет қолдану кездеседі. Бұл әрекет
ата-бабаларымыздың киелі санаған белгісіне деген
құрметті аяқ асты етумен бірдей деп айтуға болады.
Киелі саналған ру таңбалар туралы ауызша деректер
мен мұрағат құжаттарын, әр аймақтағы таңбалар
басылған тау-тастар мен жерлеу орындарындағы
таңбаларды салыстыра отырып, терең зерттеуді

қажет етеді. Еуразия даласында кездесетін таңбалар
басылған тас ескерткіштерді сақтау, ондағы таңбаларды
қағаз бетіне толық түсіру ісі кезек күттірмейтін іс. Себебі
жыл өткен сайын осындай тастағы таңбалар жойылып
бара жатқандығы анық. Түрік тілдес халықтардың, оның
ішінде қазақ халқының этникалық тарихының бір кілті
таңбалар екендігіне ешқандай шүбә жоқ.
ӘДЕБИЕТТЕР

1. Махмуд ал-Кашкари. Диван Лугат ат-Турк /Аударма,
алғысөз және пікір жазған З.-А. М.Ауезова/ Алматы: ЛайкПресс 2005.
2. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей Т 1-3. Москва, Ле
нинград. 1946-1960 гг.
3. Ж.Сегізбаев. Қазақ тайпалары мен руларындағы «тарақ»
таңбасының билікке қатысы мәселесінде // Қазақстанның ғы
лыми әлемі Халықарлық журналы №3-6(49-52) 2013 82-83-бб.
4. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселеллері А,1998. -128 б.
5. Этногенез и этническая история казахского народа. 2
том. Астана: Алтын кітап» 2007 - 181 б.
6. Кызласов Л.Р., Леонтьев Н.В. Народные рисунки
хакасов. М.: Наука, 1980. - 67 б.
7. Яценко С.А. О некоторых проблемах изучения знаковтамг Центральной Азии // Историко-культурное наследие и
современная культура. Сб. материалов научно-практич. се
минара. Алматы, 2012. –181б.
8. Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая.- Абакан:
Изд. Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Ка
танова, 2003. -260с.
9. В.С. Драчук. Системы знаков Северного Причерноморья
М.1959 -55 б.
10. Әбдуәли Қайдар. Қаңлы Алматы, 2004 – 52 б.
11. Аманқос. Мектептегі Ру таңбалары – ұлы мәдениет
таңбасы //Мәдениет 2009 №4 -3б.
12. Аристов Н.А. Труды по истории и этническому составу
тюркских племен. Бишкек., 2003. - 61 б.
13. Ажигали С.Е. Архитектура кочевников – феномен ис
тории и культуры Евразии (памятники Арало-Каспийск. рег.) –
Ал.: Научно-издательский центр «Ғылым», 2002. -451 б.
14. Қор 383. 1-тізбе, 16-іс. Дело о выдаче казахам в ссуду
ячменя для посева в 1856 году. ҚР. Орталық мемлекеттік архиві
. -20-22-бб.
15. Қор 6.10-тізбе, №716-іс. Дело об избраний новых ханов
Меньшой орды. РФ. Орынбор облыстық мемлекеттік архиві.
-46-47-бб.

ЕСЕТ ТАРХАН БАЛАЛАРЫ:
халықтық таным мен ақиқат

Өтеген ИСЕНОВ,
тарих ғылымдарының кандидаты,
Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университетінің профессоры
Мақаламыз ел қорғаны – Есет батырдың кін
дігінен тараған ұрпақтары туралы халықтық та
ным мен тарихи ақиқаты хақында. Есет Көкіұлының
балалары туралы халықтық таным бойынша, жалғыз
ұлы Ақмаңдай және қызы Ботакөз болған. Жалғыз
ұлы жау қолында кетіп, хабар ошарсыз болса, батыр
қызы Ботакөз аурудан қайтыс болғандығы жөнінде
халықтық таным тарихи шежірелерде сақталған [1,
71; 126-б.]. Біз, Есет батырдың өз кіндігінен тараған
ұрпақтары туралы бұрын да мақала жариялаған бо
латынбыз [2, 11-14-б.]. Кейінен, батырдың балалары
хақындағы табылған архивтік соны деректерді қосып,
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толыққанды мәліметті жариялауды жөн көрдік. Шақшақ
Жәнібек Есет батырды Торғайға шамамен 1738 жылы
үлкен ұлы Дәуітбайдың үйлену тойына шақырады.
Есет батыр тойға кеткенде, батырдың ауылын Жұрын
батыр бастаған Еділ қалмақтары шабады. Сол жолы
аяғы ақсап үйінде қалған, Ақмоншақ тұлпары мен
Ақмаңдай есімді ұлын қалмақтар алып кетеді. Кейін,
Шақшақ Жәнібек, Бөкенбай Қарабатырұлы Есеттің
жалғыз ұлы Ақмаңдай мен тұлпары Ақмоншақты
іздеп, Еділ бойына қалмақтарға талай бірге аттанған.
Ақмаңдайды Астраханьдағы губернатор арқылы да
іздестіру керек, деп шешкен Шақшақ Жәнібек гу
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бернаторға әйгілі күрең қасқадан тараған екі тұлпар
апарады, бірақ губернатор қаладан шықпай қояды.
Жәнібектің ниетін түсінбей соғысқа қамданады. Патша
ұлықтарымен жағдайды шиеленістіргісі келмеген ба
тырлар кері қайтады. Кейіннен, Жәнібек Астрахань
губернаторы В.А.Урусовке, жағдайды айтып өкпе
артқан [3, 67-69-бб.]. Жәнібек батыр Астрахан бекі
нісіндегі губернатор арқылы Есет Көкіұлының ұлын
қайтаруға барған елшілік сапарына тоқталсақ: қал
мақ, башқұрт, татар халықтары Ресей боданы, қал
мақтарға сөзі де, әмірі де жүретін губернатор арқылы
Есет батырдың ұлын іздеп табудағы әрекеті жүзеге
аспаған. Ал, губернатордың келіспеуінің себебі, қа
зақты қалмақтан, татардан, башқұрттардан өзара
араздастырып оқшау ұстау саясатын ұстану болатын.
Есет Көкіұлының Ақмаңдай жалғыз баласы
болғандығы туралы шежіреде: «...Әлімнің Кішкене
Шектісінен Майдан аталығынан шыққан Жанқожа
батыр, Есет батырдың қарындасынан туған жиені,
Есет батырдың жалғыз ұлы Ақшалдың әйелі Ханым
Шөмекей, оның ішінде Сарғасқа Жәрімбет бидің қызы.
Есеттің батыр қызы Ботакөз жалғыз ағасы Ақшалдың
артында қалған жалғыз жеңгесі Ханым екеуі, Ақшалдың
асын бергенше, жылдан аса жоқтаған. Есет тархан
қызы Ботакөз сол кезде тұрмыс құрмаған бойжеткен
қыз. Есет тархан Әбілқайыр ханның шақыруымен
хан кеңесіне Орынборға жол жүріп кеткен кезде
қалмақтар елді шауып, жылқыны айдап кетеді. Есет
батырдың Қарабас деген қарт ағасы отыз шамалы
жігіттерді жинап, жау айдап кеткен жылқының
соңынан қуып кетеді. Ботакөз жігітше киініп, қару
жарақтанып, 150-дей қаруланған адаммен атқа
мініп, жаумен қарсыласуға шыққан. Қарабас бастап
кеткен қуғыншыларды қалмақтар түгелдей қырып
тастайды» [1, 71; 126-б.]. С.Толыбековтің шежіресінің
нұсқасы Х.Маданов шежіресі нұсқасымен бірдей, мә
тінде де алшақтық жоқ [4, 103-б.]. Ал, Ө.Жолымбетов
нұсқасындағы шежірелік дерек халықтың арасындағы
көп жылдардан бері айтушылардың бірте-бірте әрбір
оқиға уақыты мен себептерін топшылап жіберуінен
өзгеріске ұшыраған. Біз, келтірген тарихи шежірелер
Есет көкіұлының батыр қызы Ботакөзден басқа бір ғана
ұлы болғандығын алға тартады. Ел аузындағы жырдастан, аңыз жасы тоқсан жетіге келген Есет батырдан
«арманың бар ма?» деп сұрағанда, Есет батыр: «...
Ақмаңдайдай ұл сүймедім...», деген жауабы жалғыз
ұлын жоқтап өткенін мәлімдейді [2]. Бұл халықтық
танымнан қалыптасқан тұжырым.
Ал, мұрағат дерегінде: «...Ор қалашығына келген
хан Әбілмәмбетке, Жәнібек тарханға, Есет тарханың
баласы Қалдыбайға патша әкімшілігі тарапынан
құнды сыйлықтар берілгені...» [2, 12-б.], туралы
жазылған. Деректегі Жәнібек тархан, Есет тархан деп
тархан атақтарының аталуларына қарағанда, Есет
Көкіұлы тархандықты 1743 жылдың жаз айында алғаны
мәлім. Олай болса, бұл елшілік сапар 1743 жылдан
кейінгі уақыт болып шығады. Шежірелер авторлары –
С.Толыбеков [1] және Х.Маданов [4] зерттеулерінше,
Ақшал Есетұлы 1742 жылдың көктемінде қалмақтар
елді шапқанда жау қолынан қаза тапқан.
Белгілі Есеттанушы профессор Зәкірәдин Бай
досов Есет тарханның Ақмаңдай, Қалдыбай атты екі
ұлы болған немесе Ақмаңдай, Қалдыбай бір адам
дейді. З.Байдосұлының көрсетуінше, 1743 жылғы
қаңтарда Есетұлы Қалдыбайдың жасы шамамен 4550-де болған [5, 58-б.]. Олай болса, 1743 жылдан
кейін, Ор қаласына барып жүрген Қалдыбай басқа
ұлы. Есет тарханның Ақшал, Ақмаңдай, Қалдыбай
есімді үш ұлы және Ботакөз есімді қызы болған болып
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шығады. Жәнібек тарханның Дәуітбай, Жауқашар,
Ақпанбет, Тоқпанбет, Деріпсәлі, Тоқтамыс атты ұлдары
болған [6, 49-б.]. Қалдыбай есімді ұлы болмаған. Жәні
бек тарханның балаларының есімдерін беріп отырға
нымыз, деректерге Жәнібек тарханның ұлы Есет тар
ханның ұлы болып жаңылыс жазылған деуге негіз жоқ.
1748 жылғы 9 тамызыда шет елдермен іс жөніндегі
коллегияда И.Неплюев жасаған хабарламада: «...
Аманаттағы Әділ сұлтанның бір жылдық мерзімінің
өтуіне байланысты, Нұралы балаларымен ол келі
сімін бермесе, Ералы сұлтанның баласымен Орда
дағы ықпалы күшті старшындары – Тама Есет пен
Арғын Жәнібектің балаларымен ауыстыру туралы
шет елдермен іс жөніндегі коллегия алқалары ше
шім қабылдайды» [7, с. 221].
Дерек, Есет тарханның 1748 жылдың тамызындағы
уақытта баласының бар болғанын дәлелдейді. Бұлбір. Екіншіден, Орынбор линиясынан Бестамақ елді
мекеніне дейін 250 шақырым, бірақ линиядан тікелей
есептегенде Ор бекінісінің шетінен немесе Губерлин
станциясынан 100-150 шақырымнан аспайды [8, 6768-бб.]. Осындай ара қашықтыққа елшілікке Есет
тарханмен бірге барып-келіп жүрген ұлдарының
сол кезде жас бала болмағандығына көз жеткіземіз.
Үшіншіден, Есет Көкіұлының жалғыз ұлы жау қолында
кетіп, Есет тархан ұрпақсыз қалмаған.
Есет Көкіұлының балалары туралы Қазақстан
Жазушылар Одағының мүшесі Құрал Тоқмырзинның
дерегінде: «Тама Есет тархан Ақкете Әжібай бидің
әкесі Болпаштың қарындасынан туған. Болпаштың
әкесі Бозаншыда би болған. Екеуі де Ақтабан
шұбырынды кезінде Түркістан маңында Әзіреттің
Алатауы деген жерде дүние салған. Кейін Әжібай би
Көкұлы Есетпен сүйек жаңғыртқан, яғни оның төрт
ұлынан кейін туған жалғыз қызы Ботакөзді өзінің
ортаншы баласы Барсайға айттырып әперген» [9].
Құрал Тоқмырзиннің дерегінше, Есет тарханның төрт
ұлы, бір қызы, небәрі бес баласы болған. Тарханның
қызы Ботакөз Ақкете руына ұзатылып Барсайға тұр
мысқа шығады. Кейіннен Ботакөз дерттен көз жұмады
[9]. Шежірелік деректерде Ботакөздің қайтқан жылы
көрсетілмейді [1].
Құрал Тоқмырзиннің мәліметі шындыққа жақын.
Өйткені, Есет тархан балалары туралы айтылған
деректе: 1748 жылдың 20 қаңтары мен 21 наурызында
берген рапортында Астрахань губернаторы Барылкин
Жайыққа жақын көшіп келгендерден Есеттің үш
балалары, олармен бірге 97 адам Гурьев қалашығынан
сауда жасауға жіберілді. Қаңтардың 28-нен ақпанның
5-не дейін олар орыстармен, қалмақтармен сауда
жасады. Қазақтар киізді ұнға, тарыға, матаға айырбастап,
жылқы, қой, мал терілерімен айырбас саудасын жасап,
өздерінің қоныстарына аман-есен кері оралды. Сауда
жасалып болғанша, Гурьев қалашығынан аманатқа
алынған екі адам сауда біткен күні кері жіберілген [7,
с. 522]. Губернатор сауда жасауға барған 97 адамның
ішінен Есет тарханның үш баласын атап жазады.
Шежіреші Т.Үсенбаевтың дерегінше, Есет тар
ханның үш ұлы болған: олардың есімдері – Ақмаң
дай, Қалдыбай, Қаржас [10, 30-б.]. Т.Үсенбаев шежіресі
бойынша, Есет тарханның біз талдаған деректердегі
ұлдарының есімдерінен басқа Қаржас есімді ұлы бол
ғаны айтылады. Дегенмен, батырдың Қаржас есімді
ұлы туралы басқа деректерді кездестірмедік. Есет
батыр екінші рет табын Бөкенбай Қарабатырұлының
қарындасы Еңсепке үйленгендігі туралы дерек бар
[11, 7-б.]. Табын Бөкенбай батыр Есет тарханның
қайын ағасы екендігі жөніндегі деректер 1730 жылдан
бастап орыс жазба деректерінде кездеседі [7, 54-б.].
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мәдени мұ
ра» бағдарламасы аясында жарияланған «История
Казахстана в русских источниках XVI-XX веков» көп
томдық жинақ халқымыздың рухани қазынасы ретінде
көпшіліктің игілігіне айналды. Осы жинақта, Тама
Есет тарханмен оның кіндігінен тараған ұрпақтарына
қатысты құжаттар жарияланды [12]. Аталмыш көп
томдық жинақтан Есет тарханның төртінші ұлы
туралы мәліметті кездестірдік. Ербол (орыс жазба
дерегінде Юлбулда болып жазылған. – Ө.И.) есімді ұлы
болғандығы анықталды. Төртінші ұлының есімі Ербол
екендігі туралы деректі сөйлетсек: «...1748 жылдың 11
қыркүйегінде Орынборға Есет тархан атынан бауыры
Тұрымбет батыр және Есет тарханның ұлы Елбол
(немесе Ербол. – Ө.И.). И.Неплюевке Есет тарханның
хатын жеткізген. Ол хатта қалмақтардың ұрлықпен
айдап кеткен жылқыларын қайтаруын сұраған, осы
мәселе бойынша бригадир Тевкелевтің бұл істің
шешілуіне ат салысуын өтінген, себебі мұндай
мәселелерді шешуде Тевкелевтің байланысына сенім
артқан. Есет тарханның Жайық казактарының
атаманына жолдаған хатын бауыры Тұрымбет
жеткізген [11, с. 289]. Тарханның Жайық казактарына
қоқан-лоқы көрсеткен мазмұндағы хат жолдағанынан
Тевкелев хабардар болған». Құжат, Есет батырдың
Ербол есімді ұлының ересек азамат болғандығын
айғақтайды. Сондай-ақ, 2012 жылы жарияланған
История Казахстана в документах и материалах
аталатын альманахта ХVІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан тарихына
қатысты бұрын жарияланбаған Ресей империясының
сыртқы саясатының мұрағат қорларының, Ресей
мемлекетінің ежелгі актілер, Ресей мемлекетінің әскеритарихи мұрағаты, (Москва қ.,), Ресей мемлекетінің
тарихи (СПб қаласы), т.б. мұрағаттардың қорларының
деректері жарияланған [13]. Археографиялық аль
манах жинағында, Есет тарханның Садыр есімді ұлы
мен бауырлары Төле мен Қабыл туралы деректер
бар. 1749 жылдың 17 июлінде Кіші жүзден Орынбор
бекінісіне барған 30 адамға құны 39 сом күміс ақшамен
бағаланған матамен сый ақы (жалованья. – Ө.И.)
берілгендігі тіркелген. Деректе Есет тарханға және
оның бауырлары – Төле мен Қабылға Есет тарханның
ұлы Садырға бағасы 3 сом 60 тиын тұратын 4 аршын
мата берілгендігі туралы мәлімет [13 с.143] тіркелген.
Есет батырдың Садыр есімді ұлының болғанын көреміз.
Екіншіден, Садыр Есетұлының игі жақсылары Орынбор
губернаторының қабылдауында болуы, Садыр Есет
ұлының қазақ-орыс қарым-қатынастарында белгілі
азамат болғандығын көреміз [13 с.143]. Сонымен бү
гін де архивтік соны деректер Есеттің Ербол, Садыр
есімді ұлдарының болғанын дәлелдейді. Ел жадында
Ботакөздің Жапалақ есімді мерген апасы болғаны,
оның сіңілісі Бөтакөзді соғыс өнеріне баулығандығы
сақталған. Жапалақтың Тілеулі батырға ұзатылғандығы
туралы мәлімет бар [14].
Қорыта келе айтпағымыз, біріншіден, Есет тархан
ның жалғыз ұлы жау қолында кетіп, батыр қызы Ботакөз
ауырып қайтыс болады. Халық жадында батырдың
жалғыз ұлы жыр болып кеткендіктен, Есет тарханның өз
кіндігінен ұрпақ қалмағандығы жөнінде халық танымы
қалыптасқан. Екіншіден, Есет батыр Көкіұлының –
Жапалақ, Бөтакөз есімді батыр қыздарынан басқа,
алты ұлы болған. Олардың есімдері – Ақшал, Ақ
маңдай, Қалдыбай, Қаржас, Ербол, Садыр. Үшін
шіден, еліне қорған болған, ұлтжанды батыр баба
лардың тағылымы мол тарихын және олардың ұрпақ
тарының есімін қалың жұртшылыққа таныту [15]. Та
рихтың ақиқатын білсек, деген бұқараның сеніміне әділ
болу, біздің парызымыз болып қала береді.
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РЕЗЮМЕ
Автор статьи, основываясь на архивных материалах
и исторических данных, составил генеалогическое дре
во детей знаменитого казахского военачальника Есеттархана Кокиулы. Автор смог определить имена его
шести сыновей, также составить их шежире (родос
ловную после Есет-тархана). Отдельно автором была
прослежена и биография дочери Есет-тархана – Ботагоз.
***
The author of the article, based on archival materials
and historical data, compiled the genealogical tree of the
children of the famous Kazakh military commander EsettarkhanKokyuly. The author was able to determine the names
of his six sons, and also compose them shezhire (pedigree
after Yeset – tarkhan). Separately, the author also traced the
biography of the daughter of Yeset-tarkhan – Botagoz.
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қазақ елі және ресей империясы

ҚАЗАҚ-ОРЫС САУДАСЫНЫҢ ДАМУЫ
(XVIII ғасырдағы орыс саяхатшыларының еңбектері бойынша)
Әйгерім КӨКЕТОВА,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық
университетінің 2-курс докторанты
XVIII ғасырда Қазақстан территориясы арқылы
Орта Азия хандықтарымен сауда жолдары өтіп
жатты. Ол өз кезегінде қазақ-орыс сауда байла
нысының орнығуына жағдай жасады. Тәуке хан билігі
кезеңінде Ресей империясына елшілік жіберілген
еді. Ондағы мақсат саяси және сауда байланысын
орнату болатын. Қазақ билеушілері Орта Азия
хандықтарымен сауда жасауда қазақ даласы арқылы
өткен саудагерлерден салық алып отырды. Одан
түскен пайда оларға орыс саудагерлерімен сауда
жасауға мүмкіншілік берді.
XVIII ғасырдың басында бірқатар қазақ билеушіле
рі Уфа мен Тобыл қалаларында ірі сауда орталықта
рын орнатты. Тәукенің, Қайып пен Әбілқайырдың
елшіліктері Ресейдегі дипломатиялық қызметті
белсенді саудамен ұштастырып, екі ел арасын
да өзара сауда қатынастарын орнатумен және
дамытумен айналысты.
XVIII ғасырдың ортасында қазақ-орыс шаруашы
лық байланыстары, керуен саудасының дамуы біраз
нәтижелерге жетті. Әрине, қазақ-орыс саудасының
арасындағы байланыс тең жағдайда болған жоқ.
XVIII ғасыр және XIX ғасырдың бірінші жартысында
бүкіл дала өңірінің сонымен қатар, Ертіс жүйесі таукен зауыттарының оң жағасын қамтыды. Бұл дәуірде
қазақтармен екі арадағы айырбас саудасына негізінен
Сібір казактары қатысты.
XVIII ғасырдың 70-жылдарында қазақ даласын
дағы Шығыс тауарларымен сауданың өзін де Ресей
өз қолына алады. «Үндістан мен Бұхарадан келген
тауарлардың үштен бірі Мәскеу мен Қазанда қа
лады, қалған үштен екісі қазақтармен малға айыр
басталады» деп хабарлайды құжаттар [1, 79-б.].
Бұл кезеңдегі қазақ даласының тарихи-гео
графиялық жағдайларына байланысты екі сауда
орталығы ошақтары: бір жағынан солтүстік ба
тыста Ор, Орынбор, екінші жағынан Өскемен, Семей,
Омбы, Петропавл, Жәміш, Железинск және басқала
ры құрылып, қазақ өлкесіне шекаралас елдермен сау
да осы бекіністер арқылы жүргізілді. Сондықтан атал
ған орталықтар арқылы көрші мемлекеттермен сау
да дамуының кезеңдерін, мөлшерін, мән-жайларын
аймақтағы халықаралық қатынастардың ықпалымен
өзгерістерге ұшыраған сауда мәмілелерінің жағдай
лары мен ауқымын анықтау, салыстыру тұрғысынан
қарастыру әбден дұрыс тәрізді.
Әскери бекініс ретінде орныққан Ор, Орынбор,
Петропавл, Семей, Өскемен қалалары Ресейдің Қа
зақстан және өзге Орта Азия хандықтарымен сауда
байланыстарын кеңейтуде барған сайын маңызды
рөл атқара бастады.
Қазақ өлкесіндегі сауданың дамуы туралы жа
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зылған құнды зерттеулердің негізі ретінде XVIII ға
сырда Ресей империясынан елімізге аттандырылған
Академиялық экспедициялары мәліметтері мен саяси
қызмет атқарған орыс шенеуніктерінің жазбаларын
көруімізге болады. Атап айтар болсақ, І және ІІ ака
демиялық экспедиция материалдары, Орынбор өлке
сіне қызмет атқарған саяси шенеуніктер еңбектері.
Ресей империясының тілмашы, елшісі және дип
ломаты А.И.Тевкелевтің Қазақстан тарихы мен эт
нографиясына қатысты қызметтік жазбалары мен
журналдарында қазақ жерінде әскери бекіністер
салынып, онда сауда-саттық жүргізілгендігі туралы
мынадай ақпарат қалдырылған: «Ресей тарапынан
Жайық бойымен бекіністер салына басталды,
Орынбор қаласы салынғаннан кейін 1773 жылы
хиуалықтар, бұхарлықтар, түркмендер мен таш
кенттіктер келе бастады. Орынборға үнді тауар
лары, қағаз тауарлары, күміс, алтын және т.б.
тауарлар әкеліне бастады» [2, 484-б.].
XVIII ғасырда қазақ даласына келген Ресей
академиялық экспедициялары қазақ халқының
тарихы, этнографиясын ғана емес, сонымен қатар
өлкені сауда жүргізудегі транзиттік аймақ ретінде
де зерттеуге бағытталды. Қазақ хандығының Ресей,
Бұхар, Хиуа мемлекеттерімен көршілес орналасуы
сауда байланысын орнатуға мүмкіншілік берді. Бұл
туралы ең алдымен Рычковтың «Орынбор өлкесінің
топографиясы еңбегін басты назарға аламыз. Ең
бектің «І Пётрдың Қазақстан арқылы өтетін сауда
жолдары үшін күресі» атты бөлімінде: «қазақ даласы
Ресей үшін кілт пен қақпа ретінде қарастырылады»
деп аталынып өткен еді [3,230-б.].
Сонымен қатар аталмыш зерттеуде қазақ жері
арқылы өткен ең алғашқы орыс сауда керуені
туралы ақпарат беріледі. Қазақ даласы арқылы өт
кен ең бірінші сауда керуені туралы Рычковтың
«Орынбор тарихы» атты еңбегінде де кездеседі.
Онда мынадай ақпарат көрсетілген: «1738 жылы
хан келісімі бойынша Ташкентке сауда керуені ат
тандырылады. Ол сауда керуені 20 000 сомға дейінгі
бағадағы тауарларды тасиды. Бір керуенде барлық
көпестердің басшы командирі ретінде поручик Карл
Миллер, сонымен қатар географиялық орналасу
ерекшелігін суреттеу үшін геодезист подпоручик
Кошелев аттандырылды. Бұл керуен Кіші және Орта
жүзді басып өтіп, Үлкен қырғыз-қайсақ даласында
Түркістан қаласы, Ташкент аймағына дейін 2 күн
жүріп өтті. Бұл керуенге Ұлы жүз старшинасы
Қоңкелді кенеттен шабуылдап Миллерден өзге
адамдарды қолға түсірді»,– делінген [4,39-б.].
ІІ Академиялық экспедицияға қатысқан белгілі
ғалым, этнограф Иоганн Георги қазақ даласында сау
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да байланысының дамуы туралы мынадай ақпарат
беріп өтеді: «Қырғыздарға қажетті барлық тауар
лар олар Ресеймен, Бұхариямен, Хиуамен және өз
ге көрші облыстармен сауда байланысы арқылы
сатып алынады. Сауданың дамуы айырбас арқылы
жүзеге асады, соның ішінде қойлар саудада басты
тауар ретінде пайдаланылады. Ресеймен сауда
байланысы аса құрметтелуі болуы мүмкін, себебі
ол арқылы басқа қажетті тауарларды иеленіп, Ре
сей көпестері татар халқынан барлық қажетті
тауарларды сатып алады. Саудагерлерге далалық
аймақта жүру қауіпті болғандықтан, онда қырғыздар
Ресей сауда орындарына өздері келуге міндеттенді.
Орынбордағы ең үлкен сауда орындары Оралдың
қырғыздар тұратын аймағында орналасқан» [5,136137- б.].
Орынбор қаласы XVIII ғасырдағы сауда-сат
тықтың дамуында маңызды орын алды. Бұл
жөнінде біз П.С.Палластың «Путешествия по разным
провинциям» атты еңбегінде қарастырылған. Ол
еңбекте мынадай ақпарат беріледі: «Азия халық
тарының сатып алынатын басты тауарларына:
жүннен тоқылған маталар, қызыл және күрең түсті
бархат, кенеп мата, cібір зауыттарынан әкелінетін
ыдыстар, сонымен қатар темір инелер, шынылар,
ат әбзеліне қажетті тауарлар. Азия саудагерлері
Ресей мемлекетімен мынадай тауарларды айыр
бастайды: алтын, күміс, лазерлі тас. Жұқа үнді ма
талары, қымбат бағалы аң терілері» [6, 571-б.].
XVIII ғасырда қазақ жерінде сауда саттықты
дамыту мақсатында арнайы жәрмеңкелердің
жұмыс жасағандығы белгілі. Сол жәрмеңкелік
сауданың орын алғандығы жөнінде, соның ішінде
Троицктегі сауда дамуы туралы П.С.Палластың ең
бегінен аңғаруымызға болады. Онда мынадай ақ
парат беріледі: «менің білуімше бұл жерде Таш
кенттен келген бұхарлықтар мен хиуалықтар аз.
Керуендерде мынадай тауарлар әкелінген: «қағаз
дар, жібек маталары, көйлектер» және т.б. деген
ақпарат көрсетіледі [6, 573- б.].
Сонымен қатар зерттеуші сауданың негізгі ор
талықтары болған қалалар: Орынбор, Троицк, Семей
қалаларында жүзеге асты деген тұжырым келтіреді.
Алғашқы қазақ жеріне келген сауда керуені, қазақ
халқының саудаға шығарылған тауарларды көрсетеді.
Семей қаласы – сауда орталығы ретінде ерекше
орын алғандығы туралы Ресей саяхатшылары
айтып өткен еді. Семей бекінісі туралы Палластың
«Путешествия по разным провинциям» атты еңбегінде
мынадай ақпарат берілген: Ертіс бойында Семей
бекінісі орналасқан. Сауда саттық жасайтын орын
ретінде Семей қаласынан 15 верст арақашықтықта
жатқан аймақта жүзеге асады. Бұл бекіністің негізгі
тұрғындарын саудагерлер құрап отыр [6, 498-499-б.].
XVIII ғасырдағы Ресей академиялық экспед
ициялар мәліметтері қазақ даласындағы сауданың
дамуы Ресей, Бұхар, Хиуа және өзге көрші мем
лекеттер арқылы жүргізгендігі туралы ақпарат беріп
өткен.
Орынбор өлкесінің губернаторы И.И.Неплюевтың
қызметтік хатында: «сауда – кәсіпшілік ісін шын мә
нінде ақылмен және шеберлікпен жүргізгені сон
дай, Орта Азия көпестері, әсіресе, хиуалықтар
өздері қазақ даласы арқылы жүріп өткен кезіндегі
қиындықтар мен қауіп-қатерге қарамастан, Орын
борға тауарлардың түр-түрін әкеле бастады»,–
делінген [7, 675-б.].
Ресейдің қазақ даласы арқылы жүргізілген сау
даның империя үшін маңызы туралы А.Семеновтың,
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Ф.Лобысевичтің, Н.Н.Балкашиннің еңбектерінде бе
рілген. Олардың еңбектерінде саудадан келетін пай
да туралы:
-Орыс сауда айналымының ұлғаюы;
-Жаулап алған территория ресурстарын пай
далану;
-Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік аймақ
ретінде пайдалану;
-Мануфактуралық өнімдерді шығару нарығы;
-Коммуникациялық байланыстардың дамуы [8,
105-111-б.].
Сонымен, қазақ даласындағы сауда-саттық да
мыту арқылы қазақ өлкесін айырбас саудасында
мал шаруашлығы өнімдерін шикізат көзіне айнал
дыру, табиғи байлықтарын пайдалану туралы мә
селе Ресейдің революциялық кезеңге дейінгі тарих
намасында орын алып отырғанын көруімізге болады.
Алайда бұл еңбектерде фактілерді келтіруде қате
ліктер орын алған. Бірақ осы зерттеулер кеңестік
кезеңдегі қазақ-орыс сауда байланыстарының дамуы
на негіз болғандығын естен шығармағанымыз жөн.
Осы еңбектер негізінде қазақ өлкесінің транзиттік
аймақ ретінде орын алуы, қазақ-орыс сауда сат
тығындағы қалалардың дамуы, жәрмеңкелік сауданың
даму үрдісі, айырбас саудасы туралы толыққанды
ақпарат алып отырмыз.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена на тему развития торговли
в казахской степи по материалам русских путе
шественнников и исследователей XVIII-XIX веков. На
основе этих трудов автором было подробно описано
развитие казахского края как транзитной зоны, ос
новные города-торговые центры,товарообмен между
Казахским ханством и Россией.
***
The article is devoted to the theme of trade
development in the Kazakh steppe based on the
materials of Russian travelers and researchers of the
XVIII-XIX centuries. Based on these works, the author
described in detail the development of the Kazakh region
as a transit zone, the main shopping centers, trade
between the Kazakh Khanate and Russia.
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алаш арыстары

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ – ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ
Жұмахан АРЫНОВ,
тарих ғылымдарының кандидаты,
Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың Қазақстан тарихы кафедрасы
Отан тарихының іргелі де ақтаңдақ мәселе
лерін зерттеу нысанына айналдыру ісі – кезек
күттірмейтін мәселе. Бүгінде большевиктік тәртіп
пен коммунистік идеология салдарынан теріс пікір
қалыптастырылған ұлт тарихындағы маңызды оқиға
лар желісі туралы да нақты әрі шынайы тұжырым
мен қорытындылар қалыптасты. Дегенменде мұндай
ғылым мен ұрпақ алдындағы жауапты зерттеу жұ
мыстары күні бүгінге дейін жалғасып, насихатталып
келеді.
Осындай өзектілігін жоғалтпаған, бүгінгі өскелең
ұрпақ тәрбиесінде Отан сүйгіштік пен ұлтжандылық
сіңіруде маңызы жоғары мәселелердің бірі де бірегейі
– Алаш қозғалысы, Алаш партиясы мен Алаш Орда
үкіметінің тарихы және Алаш қайраткерлерінің өмірі,
қоғамдық-саяси қызметі.
Алаш қайраткерлері сол заманның алдыңғы қа
тарлы оқымыстылары сияқты білім алып, аймақтық
таңдаулы жоғары оқу орындарында білімдерін шың
дады, зиялы тұлға болып қалыптасты. Қазақ халқы
ғана емес, патшалық Ресей империясына тәуелді
болған елдер үшін де түсініксіз, шиеленісті ХХ ғасыр
басындағы саяси оқиғалар барысында, елді дүр
ліктірген қос төңкеріс жылдарында өз ұлтына тиімді
болмақ бағытты дәл анықтап, ұлтты соңынан ерте
білген де Алаш қайраткерлері болды.
Алаш арыстарының қызметі тек саясат қана емес,
патшалық Ресей құрамындағы қазақ халқының ауыр
өмірі, әлеуметтік қиындықтарын шешу ісінде де ұйысып,
басымдылыққа ие болған жұмыс бағыттары болды.
Әсіресе, 1905-1907 жж. бірінші орыс революциясы
тұсында ұлт тұлғалары саяси белсенділік танытты.
14500 адам қол қойған атақты «Қарқаралы пети
циясы» жазылды, кадет партиясының Оралда бөлім
шесін құру әрекеті байқалды. Алаш зиялылары Ре
сей парламентаризмінің мүмкіндігін пайдалануға
ұмтылды, бірінші және екінші Мемлекеттік Думаға
(Ә.Бөкейхан, М.Тынышбаев, А.Бірімжанов, Б.Құл
манов) мүше болды. Үкіметке оппозициялық көңілкүйдегі партияларды қолдап, ушығып тұрған аграрлық
мәселені көтеруге күш салды.
Мұнымен қоса, ұлт зиялылары халықты рухани
оятуға кірісті. 1909 жылы М.Дулатовтың «Оян, қазақ»
атты өлеңдер жинағы жарық көрді. Зиялылар мерзімді
баспасөз органы «Қазақ» газетін ұйымдастырып, оның
бетінде қазақ қоғамының өзекті мәселелерін қозғап,
халықты мәдени ағартушылық бағытта тәрбиелеу
ісіне баса көңіл бөлді.
Сондықтанда Алаш интеллигенциясы бірінші дү
ние жүзілік соғыс жылдарында барынша көтерілген
қазақтан солдат алу мәселесіне де атсалысты. «Қа
зақ» газетінің бірнеше санын осы мәселеге арнап,
Петербургқа әскери министрлікке дейін барып қайт
ты. Кейін 1916 жылғы 25 маусым жарлығына қар
сы шыққан халық көтерілісінің салдарын (Жетісу
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облысындағы қазақ-қырғызға жасалған қанды қыр
ғын, халықтың босқындыққа ұшырап, бұрынғы жұ
пыны күйлерінен де айрылуы және т.б.) күні бұрынақ болжап, көтерілісті болдырмауға тырысты. Елді
сабырға шақырды. «Қазақ» газеті бетінде «Алаш
азаматтарына!» атты үндеу жариялады. Стихиялық
түрде басталған халық наразылығының зардабын
жою ісіне араласты.
1917 жылы ақпанда құрылған Уақытша Үкімет
тің Түркістан Комитеті құрамына Ә.Бөкейхан, М.Ты
нышбаев, М.Шоқай, т.б. зиялылар мүше болып, өлке
дегі дағдарысты жағдайды сейілтуге ұмтылды. «Қа
зақ» газеті арқылы босқын қырғыз-қазақты Қытайдан
атамекендеріне оралтуға және оларға үкіметтен көмек
сұрау мәселесін қоюға жанқиярлық еңбек жасайды.
Дегенменде атап айтқанда қазақ халқының өмі
рін жақсартуды талап еткен, салықтың мөлшері
мен түрлеріне қатысты, патшаның жүргізіп отырған
аграрлық саясатын әшкерелейтін петиция жазып,
мәселені ашық көрсетті.
«Қазақ халқының өмір сүруінің өзі проблемаға»
айналды деп тұжырымдаған олар әрдайым қазақ
мүддесіне сай келетін бағытты таңдап, ұлтына дұ
рыс жолды нұсқай алған. Оған дәлел күштің тең
емес екендігін алға тартып, 1916 жылғы ұлт-азаттық
көтерілістің тұтануына жол бермеуге шақырды. Ал
көтеріліс күшпен жанышталған соң да көтерілістің
салдарымен белсенді күресті.
Алайда тарихи объективті себептерден импе
риялық билікті қабылдауға мәжбүр болған көшпенділік
болмыстың еңсесі түсіп, халықтың тарихи жады «Зарзаман» квинтэссенциясымен түйіндеген алмағайып
дәуір ұлт зиялыларының Алаш рухын көтерген буы
нын тарих мінберіне шығарды. Метрополияның түр
лі оқу орындарында, тіптен алдыңғы қатарлы уни
верситеттік білім алған қазақ интеллигенциясы Ә.Бө
кейханов, Х.Досмұхамедұлы, Ж.Досмұхамедұлы,
М.Тынышбаев, М.Шоқай, т.б. түземдік шенеуніктік ап
параттың құрамын толтырып, басқыншылық биліктің
жергілікті орындаушыларына айналуды әсте көздеген
жоқ. Олар Ресей империялық үкіметінің Қазақ Елін
саяси-құқықтық және экономикалық отарлауын ру
хани-мәдени экспансиямен тұншықтырған кезеңде
ұлтқа адалдықты парыз бен мұрат санады.
Бұл мәселе туралы Ахмет Байтұрсыновтың орыс
тілінде «Жизнь национальностей» журналында 1919
жылы жарық көрген әйгілі «Революция и киргизы»
атты мақаласында былай деп жазған еді: «Насколько
понятна была киргизам февральская революция,
настолько непонятной показалась им октябрьская
(социальная революция). С какой радостъю вст
ретили они первую революцию, с такими же ужа
сом пришлось им встретит вторую. Такое от
ношение киргизов к той и другой революции
весьма естественно и понятно тем, кто знаком
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с киргизским народом». Автор мәселенің себебі ту
ралы ол былай деп жазды: «первая революция по
нятно и с радостью встречена киргизами пото
му что, во-первых, она освободила их от гнета и
насилий царского правительства и во-вторых,
подкрепила у них надежду осуществить, свою за
ветную мечту – управляться самостоятельно.
Та, что вторая революция показалась киргизам не
понятной. Объясиняется просто: у киргиз нет ни
капитализма на классовой дифференциями; даже
собственность у них не так резко разграничена,
как у других народов:многие предметы нетребления
считаются у них общественным достоянием» [1].
1917 жылғы революцияларға қатысты Георгий Са
фаров 1921 жылы жазған «Колониальная революция
(Опыт Туркестана) атты кітапшасында былай деген
еді: «...до революции 1917 г. никакой революционной
идеологии, связанной с условиями Туркестана, даже
никакой объединяющей связи в слабых намеках на
революционное движение в среде русского населения,
никакой революционной организации масс, никакой
революционной традиции – нет. Между толщей
угнетенных наций русским пришлых населением
– непроходимая стена взаимного непонимания на
почве национального неравенства. В революцию
1917 г. Туркестан вступил вполне «первобытно»
... [2]. Сонымен қатар тарихи шындыққа өз пікірлерін
білдірген И.Борисов, Г.Бройдо тәрізді кісілер де айтқан
еді [3]. Түркістанның 1917 жылдың революциялық
дүмпулеріне дайын болмағандығы туралы өзінің “Ко
кандская автономия” деген атпен 1920 жылы жа
зылған еңбегінде Нәзір Төреқұлда мойындаған
еді. «Волна Октябрьского переворота, – деп жаз
ды ол, – докатившаяся до Туркестана задела как
буржуазию, так и трудящихся массы неограни
зованные и политически не воспитанными. Впол
не естественно, что носительницей идеи нацио
нального «целого» и лозунгов «антономии», под
которыми буржуазия могла укрыться со своими
классовыми идеалами и задачами, явилось та му
сульманская интеллигенция, которая есть плот
от плоти туземной буржуазии. И с этого периода
начинают зарождаться организации, положившие
начало и толчок тому движению, которое потом
получило название «автономного движения...» [4].
Сондықтанда болар 1917 жылдың аяғына таман Ре
сей мемлекетіндегі биліктің құлауы Алаш қозғалысы же
текшілерін қазақ жерінде ұлттық автономия құру туралы
шешім қабылдауға алып келді [5]. Бірақ басталып кет
кен азамат соғысы бұл шешімнің орындалуына қолай
лы жағдай туғыза қойған жоқ. Алашорда Ақпан төңкерісі
әкелген жалпы демократиялық жеңістерді қайтарып
алуды көздеді. Сөйтіп, демократиялық федерация мен
Құрылтай Жиналысын қолдаушылармен бірге, ел ішіне
бүлік салған большевиктерге қарсы күреске шықты.
Олардың кеңестік билікпен жүргізген келіссөзі сәтті
болмай шықты. Қалыптасқан әскери-саяси жағдайды
ескеріп, қазақ қоғамының даму деңгейін нақтылы
болжаған Алашорда үкіметі, антибольшевиктік күш
тердің қолдауы арқылы халықтың амандығын, бү
тіндігін сақтауға тырысты.
1918-1920 жылдарды қамтитын шиеленіске толы
сәтте қазақ автономшылары ықтиярсыз соғыс алаңына
айналған туған жерді қантөгістен құтқаруға, қазақ елі
дербестігін қамтамасыз етуге күш салды. «Николайдың
заманы мен тәртібін» қайтаруды көксеген Колчак
билігі кезінде, Алаш азаматтары аш-жалаңаш, әбден
күйзелген туған халқының мүддесін қорғап, мұңын
жоқтап, көмек сұрауға тырысты [6]. Колчак кезіндегі
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автономия тағдырын А.Байтұрсынов «Төңкеріс және
қырғыздар» деген белгілі мақаласында былай деп көр
сетеді: «Кешегі патша малайы Колчак қырғыздардың
(қазақтардың – ред.) алдында әскери диктатордың
бүкіл болмысымен, сондай-ақ қырғыздардың есінен әлі
кетпеген патшалықтың барлық кесапатымен тұра
қалған еді» [7]. Бірақ күн тәртібіне алғашқы кезекке
ұлттық мәселе емес, таптық мүдделер қойылған мезгіл –
Алашорданың мақсатына жеткізбеді. Ұлттық қозғалыстар
атаулыға жауыға қарайтын Ресей үкіметі автономия кү
шін тек өз мақсаттарына пайдалануды көздеді. Азамат
соғысы тұсында да сақталып қалған ресейлік шовинизм,
«бұратана» халықтарға деген сенімсіздік, күдік Алаш
орда үкіметінің қыр соңынан қалмады, және ақыры оған
кеңестік билікке берілуден басқа жол қалдырмады.
Алашорда жағдайын ресейлік ғалым, алаштанушы
Д.А.Аманжолова тура сипаттады: «Ақтар қозғалысының
Ресейдің бұрынғы езілген халықтарының тәуелсіздігін
қабылдай алмаған орысшылдық дәстүрі Алашорда
мен қарым-қатынасында да толық сақталып қалды.
Бұратаналарға деген сенімсіздік өлкеде орын алған
үкіметтердің бәріне тән саясат еді» [8].
Сондықтанда Алаш зиялылары қатысқан Түр
кістан автономиясы да большевиктік саясаттың
құрбаны болды. М.Шоқай жастығына қарамастан сол
тарихи кезеңде түркі халықтарының мүддесін бір арнаға
түсіріп, Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық
кеңесін құрып, жергілікті халықтардың автономиялық
билікке қол жеткізуі жолында зор күш жұмсайды. «...
Ол уақытта Ресейден бөліну туралы мәселені
қоюға да және оны қабылдатуға да Түркістан дайын
болмайтын» [9],– деп Мұстафаның өзі жазғанындай,
бұл кезең азаттық жолындағы күрестің бір басқыншы
болып тарихта қалды. Ұлтқа адал қызмет ету жолындағы
жанқиярлық өнегені Алаш тұлғалары әрдайым көрсете
білді. Кеңестік биліктің қайшылықты қуғы сүргінге
толы жылдарында жазықсыз жазаланғанға дейін [10],
зиялылар қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық
мүдделерін, мәдениетін қорғауға күш салды, ағарту
саласында еңбектенді. Қорыта келгенде өмірдің нақтылы
шындығын, туған халқының ауыр тұрмысын қоғамдықсаяси бағыттағы теориялық білімдері арқылы зерттеп,
шешуге ұмтылған Алаш зиялылары саяси күрестің сол
кезеңдегі барлық сынақтары мен тәжірибелерінен өте
алды. Империяның орталық қалаларында құрылған
саяси партиялар мен ұйымдардың (кадет, эсерлер пар
тиялары, мұсылмандық, ұлттық, түркілік қозғалыстар)
құрамында болып, түрлі мінберлерді пайдаланды, сая
си-көсемсөздік публицистикамен айналыса алды.
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САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІНГЕ ҰШЫРАҒАНдар
(Қаратаевтар әулетінің ұрпақтары мысалында)
Динара ХАМИДУЛЛИНА,
PhD доктор,
Рысгүл ҚАТАРОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау
мемлекеттік университетінің магистранты
Aтa-бaбaлapымыз pухы биік, нaмыcы мeн
жігepі бepік хaлқымыздың қaндaй қиыншылық
пeн қacіpeттepгe кeздecce дe, түбіндe қaйтa түлeп,
іpгeлі eл бοлaтынынa, біpлігін caқтaп қaлaтынынa
ceнгeн. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре
зиденті Н.Ә.Назарбаев: «Ұлы Даланың жеті қыры»
атты мақаласында «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] деп басты айтқан болатын. Бүгіндe біздep
бaбaлapымыз apмaндaғaн, cοның жοлындa жaнын
қиғaн тәуeлcіздіктің жиыpмa сегізінші жылына aяқ
бacып οтыpмыз. Өшкeнімізді жaғып, жοғaлтқaнымыздa
тaуып, ұмытқaнымызды жaңғыpтып, тapихымызды
түгeндeп жaтқaн жaңapу кeзeңдepіндe кeшeгі күні тіпті
ecімдepін ecкe aлуғa, aттapын aтaуғa бοлмaйтын қοғaм
қaйpaткepлepі οpтaмызғa οpaлып жaтыp.
Осындай ұлттық тұлғалар тарихын тануда және
қазақ қоғамына қайта оралуда бетбұрыс жасаған
тарихшы-ғалымдар М.Қозыбаев, К.Нұрпейіс, М.Асыл
беков, З.Алдамжар, К.Есмағамбетов, Х.Әбжанов,
М.Қойгелдиев, Т.Омарбеков, т.б. айтарлықтай тер тө
гіп, оны зерттеудің қажеттілігін анықтап қана қоймай,
әдіснамалық жолдарын ұсынып, жаңа ізденістерге
жол салды.
Ал бүгінгі мақаладағы Қаратаевтар әулетінің та
рихы қақында тарихшы-ғалымдар Ө.Озғанбай, Б.Құр
манбеков, Х.Есенжанов, Т.Рысбеков, А.Ахмет, Ә.Мұқ
тар, тағы басқалары зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өз
еңбектеріне арқау еткен.
Қазақ қоғамында айрықша құрметке бөленіп,
ерекше мәртебе ие болған хандар, сұлтандар, билер,
батырлар әулеті жетерлік. Тегі асылдың ұрпағы
да кемел болатыны анық. Бұл жөнінде тарихшы
Ж.Жақсығалиев «Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі
Г.Айтжанбайқызына берген сұқбатында «Жеті атасы
би болған, жеті жұрттың қамын жер» деген аталы
сөздер бақ-жұлдызы жарқырай жанған осындай текті
әулеттерге қатысты айтылса керек. Бұған қазақ
тарихындағы жеті атасынан құт үзілмеген Уәли
хановтар, Шормановтар, Бабажановтар, Кенесарин
дер, Бөкейхановтар, Қаратаевтар, Сейдалиндер
тәрізді тарихи әулеттер мысал бола алады. Бұлар
бірін-бірі қайталамайтын, әрқайсысы айрықша бөлек
даралыққа ие ұлт генофондының арналы салалары»
[2] деп түйіндейді.
XVII – XIX ғacыpлapдaғы aты бeлгілі тapихи
тұлғaлap қaтapындa хaлқынa қaлтқыcыз қызмeт
eткeн, пaтшaлық Peceйдің οтapлaу caяcaтынa
aшық қapcы шығып, қοлынa қapу aлып күpecкeн,
қaзaқ мeмлeкeттігін caқтaуғa тыpыcқaн cοңғы
хaндapдың біpі – Қapaтай хaн Нұpaлыхaнұлы.
Белгілі тарихшы Аққали Ахмет Қабижанұлы: «XVIIІ
ғacыpдың cοңғы шиpeгі мeн ХХ ғacыpдың aлғaшқы
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шиpeгіндe Қaзaқcтaнның бaтыc өңіpіндeгі бeдeлді
қaйpaткepлep apacындa Қapaтaй Нұpaлыұлының
өзіндік οpны бap. Οның cοл зaмaндaғы бүкіл қaзaқ жepі
ғaнa eмec, cοнымeн біpгe көpшілec eлдepгe бeлгілі
Cыpым Дaтұлы, Apынғaзы Әбілқaзыұлы, Шepғaзы
Қaйыпұлы мeн өзгe дe қaйpaткepлepмeн зaмaндac
бοлуы, біpдe οлapмeн қοян-қοлтық apaлacып, біpдe
кeліcпecтіктep бοлғaны жacыpын eмec. Жaлпы
тapихи тұлғa бeйнecін жacaу οңaй шapуa бοлмaca
кepeк» [3] деп айтып өтті. Сондай-ақ, архив құжаттары
мен осыған дейін зерттеген ғалымдардың еңбектерін
негізге ала отырып Қаратаевтар әулетінің шежіресін
төмендегіше «Шыңғыc хaн – Жοшы хaн – Тοқaй Тeміp
– Өз Тeміp – Өз Тeміp Хοжa Бaдaқұл ұғлaн – Οpыc хaн
– Құйыpшық хaн – Бapaқ хaн – Әбуcaғит (лaқaп aты
Жәнібeк хaн) – Өcік cұлтaн – Бөлeкeй-Қοян cұлтaн
– Aйшуaқ cұлтaн – Epіш cұлтaн – Қaжы cұлтaн –
Әбілқaйыp хaн – Нұpaлы – Қapaтaй» [3] көрсетеді.
Бaтыc Қaзaқcтaн οблыcы энциклοпeдияcындa «Қa
paтaй cұлтaн әулeтінeн тapaғaн бeлгілі caяcи,
мәдeниeт қaйpaткepлep көп. Бaқытжaн Қapaтaeв,
Әлікeй Бeйcaлиeв, Мұхит Мepaлиeв, Қaмбap Мe
дeтοв, Шaхзaдa, Мұхит, Шынтac, Шaйхы Қapa
тaeвтap, Лұқпaн, Ғұбaйдοллa Мұхитοвтap – Қapa
тaйдың тікeлeй ұpпaқтapы» [4] дeп жaзылғaн.
Қашанда ел бірлігі мен татулығын ойлаған текті
әулеттің ұрпақтары қай ғасырда өмір сүрсе де
қанға сіңген тәрбиемен туған халқына деген адал
қызметтерін көрсете білді. Өткен тарихқа көз салар
болсақ, XIX ғасырдың екінші жартысы – XX
ғасырдың басында Қазақстанның әлеуметтік-эко
номикалық және саяси дамуында болған өзге
рістер қазақ халқының рухани өміріне терең әсер
етті. Саяси, экономикалық экспансиямен қоса, құл
дыққа салушылардың мәдениеті күштеп танылды.
Патша өкіметінін кертартпа саясаты халыққа білім беру
саласынан мейлінше айқын анғарылады. Отаршыл
билік қазақ халкының мүдделері мен құқықтарын
елемей, онын рухани дамуын тежеді. Қазақстанның
әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірінде қа
растырылып отырған кезенде орын алған соңғы құ
былыстар қазақ қоғамының қоғамдық санасындағы
елеулі өзгерістерге әкеп соқты. Мұндай елеулі өзге
рістер ұлттық сана-сезімді оятуға жағдай жаса
ды, қазақ қоғамында жаңа идеялардың, ой-пікірлер
мен көзқарастардың қалыптасуын анықтап бер
ді. Қоғамда орын алған оқиғаларға саналы түр
де атсалысқан Қазақстан, тіпті Ресей тарихында
із қалдырған саясаткерлер қатарынан, қазақ
халқының тәуелсіздігі үшін күрескен Қаратаев
әулетінің ұрпағының бірі – Бақытжан Қаратаевтың
алатын орыны ерекше.
ХХ ғасырдың басында халықтың құқын қорғауда
көп еңбек сіңірген заңгер Бақытжан Қаратаев боль
шевиктердің қазақ халқына қарсы ұйымдастырған нәу
бетіне, аштан қырылуына қарсы батыл үн көтеріп, Ақ
төбеде халық алдында Бүкілодақтық комитетінің (боль
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шевиктер) партиясы Қазақ өлкелік комитетінің 1-хат
шысы Ф.Голощекинге қарсы шығып, халықты қырған
аштыққа ұрындырған қылмысын бетіне басқан. Οcы
дepeктi зepттeушi ғaлым, мapқұм Мұcтaфa Ыcмaғұлοв
aқтөбeлiк көнeкөз қapттapдaн ecтiгeн. Οcылaйшa 1932
жылы халықтың Гοлοщeкингe қapғыcы Бaқытжaн Қa
paтaeвтың aузынaн aйтылды. Бұл – οpыc билiгiнiң aл
мacуымeн жaғдaйдың aлacaпыpaнды өткeлiнe тaп кe
лiп, οйлaғaн мaқcaттың οpындaлуы қиынғa aйнaлғaн
тұcтaғы қaзaқ элитacының жaнaйқaйы еді. Бақытжан
Қаратаев 1927 жылы-aқ қызыл билeттi тaпcыpып, кοм
муниcтep қaтapынaн шығып кeткeн. Өзi қοлмeн құpыcқaн
билiк caяcaтының қaзaққa пaйдa әкeлмeйтiнiн түciнсе
керек. Қызылдap қaтapынaн шығуы Бaқытжaн төpeнiң дiн
жοлынa, cοпылыққa бeт бұpуымeн дeгeн дepeк тe бap [5].
Гοлοщeкингe қapaтa aйтылғaн οқ cөз дaлaғa кeт
пeдi. Кейіннен Бақытжан Қаратаевтың ұлдары да
«солақай саясаттың» құрбаны болды. Бұл жөнінде
тарихшы-ғалымдар Өмірзақ Озғанбай мен Беркін Құр
манбеков «Қайраткер Қаратаев» еңбегінде қазақ хал
қынан шыққан заңгер Бақытжан Қаратаевтың өмір
жолын, қызметін, қоғамдық көзқарасының қалыптасуы
жөнінде деректер келтіре келіп, «Қайраткердің үлкeн
ұлы Ғaббac Қаратаев Aлғa қaлacындa caлынa бacтa
ғaн химия кοмбинaты құpылыcындa кapьep бacтығы
қызмeтiндe жүpгeнiндe ұcтaлып, түpмeдe нeбәpi 10
күн қaмaлып, «үштiк» үкiмiмeн aтылды. Екі баласы
Шәміл мен Мұрат Орал нақты білімдер (реалды)
гимназиясын, одан Орынбор әскери училищесін бітір
ген. Революция жылдары бұл екі ұлы – Шәміл мен Мұрат
өзара қарсы екі саяси топта қызмет етті. Кіші ұлы
Мұрат Қаратаев Алаш қозғалысына қатысқан. Батыс
Алашорда милициясы құрамында шайқасып, азамат
соғысы жылдары қаза тапты. Ортаншы ұлы Шәміл
Қаратаев кеңестік қазақ қосыны құрамында Батыс
Қазақстанды ақтардан азат етісіп, көп жылдар Қазақ
ұлттық атты әскер полкінің комиссары болды. 1929
жылы осы ұлттық әскери қосынның Қазақстанның
ескі астанасынан (Қызылорда) жаңа астанасына (Ал
маты) дейін жасаған жорығын басқарды. Оңтүстік
Қазақстан облысында әскери комиссар лауазымымен
еңбек етті. Саяси қуғын-сүргін құрбаны болды» [6]
деген мәліметтер бар.
Бaқытжaн Қapaтaeвтың apтындa қaлғaн мοл мұpa
cы – бaй кiтaпхaнacы, aқcүйeк әулeттiң тұтынғaн дү
ниeлepi, eл iшiнeн жинaлғaн жыp, шeжipe, aңыздap,
құнды қοлөнep жәдiгepлepiнiң бүгiндe iзi қaлмaды.
Aқтөбe οблыcтық тapихи-өлкeтaну мұpaжaйындa Бa
қытжaн Қapaтaeвтың өз қοлымeн тұтынғaн күмic қa
cық, aтaқты Гapднep фиpмacының Мәcкeудe шығa
pылғaн тaзa фapфοp бοкaлы caқтaулы. Қοpдaғы дү
ниeлepдiң жинaлуынa Бaқытжaн Қapaтaeвтың қызы
Cοфия aпaйдың көп eңбeгi ciңгeн. Әкeciнiң тұтынғaн
зaттapын үнciз ғaнa 1960 жылдapдaн бacтaп бipтiндeп
музeйгe тaпcыpa бepдi. «Cοл кeздeгi aқcүйeктep, οқы
ғaндap бip-бipiнe фapфοp бұйымдap cыйлaйды. Οны
көп пaйдaлaнбaй, cыйлaғaн aдaмның, aca мәpтeбeлi
қοнaқтapдың ecтeлiгi, caлтaнaтты cәттepдiң куәci
peтiндe caқтaғaн. Пaйдaлaнa қaлca, өз үйiндe өзiн
қοнaқ peтiндe ceзiнгeн»,– дeйдi οблыcтық тapихиөлкeтaну музeйiнiң бөлiм мeңгepушici Pыcты Дοcο
вa. Бaқытжaн Қapaтaeвтың үш ұлын οққa бaйлaғaн
қызыл өкiмeт қызы Cοфияны тipi қaлдыpғaн, οл 1993
жылы 90 жacындa Aқтөбeдe көз жұмды. Өлe-өлгeншe
Әбiлқaйыp хaн тұқымы, Бaқытжaн Қapaтaeвтың қызы
eкeнiн тiciнeн шығapмaғaн. Қaндaй aуыpтпaлықтapды
бacтaн өткepce дe, Бaқытжaн Қapaтaeвтың шaңыpaғы
жaбылмaды. 44 жacындa aтылғaн үлкeн бaлacы Ғaб
бacтың ұлы – Жәpдeмнiң зaйыбы 73 жacтaғы Бибi
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жap aпaй οcы шaңыpaқтың қaлғaн мұpacынa иe бο
лып οтыp. Бибiaжap aпaй: «Eнeммeн қaншaмa жыл
бipгe тұpғaнмeн, өткeндi cөз қылғaнын ecтiмeдiм.
Cөзгe бepiк жaн eдi. Cοфия aпaйымыз дa cοлaй. Aл
Cοфия aпaйымыз әкeci тұтынғaн зaттapды бiзгe
ұcтaтпaды. Тiптi бip үзiм нaн тaбылмaғaн aштық
тұcындa дa әкe дүниeciн нaнғa aйыpбacтaуды
οйынa дa aлмaпты. Үйдe cыбыpлaп бοлca дa cыp
aйтылмaйтын. Қудaлaу мeн түpткiлeу, aңдудaн бұл
әулeттiң қοpлық көpгeнi cοншaлық, үpeй мeн күдiк
eшқaшaн тacтaп кeтпeдi. Caқ жүpу, cұқ көздeн
caқтaнып жүpу – οcы шaңыpaқтың aмaн қaлуының
бipдeн-бip aмaлынa aйнaлды» [7]. Әкeci дүниеден
өткенде 30 жастан acқaн Cοфия өз әулeтiнiң
бacындaғы οқиғaлapдaн хaбapдap. Бipaқ epi Нәдipшa
Cұлтaнгepeeв төpe eкeуi aлыc Ыpғыздa, дәpiгepлep
жeтicпeгeн мeкeндe қaзaқтың дeнcaулығы үшiн жaнын
caлды. Epi – дәpiгep, өзi мeдбикe. Саяси қуғынсүргін күшeйгeн тұcтa aлыcтaп жүpдi. «Ұлтынa,
жұpтынa қызмeт қылу бiлiмнeн eмec, мiнeздeн»,–
дeйдi көшбacшымыз Әлихaн Бөкeйхaнοв. Қο
ғaмның күйiп тұpғaн мәceлeciндe ұлттың οйын өзeктi
cәтiндe aйтca, күpece бiлce, жaлтaқтық тaнытпaca, cοл
– нaғыз қaйpaткep. Яғни, зиялылық пeн бeкзaттық мiнeз
тұлғaның cын caғaттaғы әpeкeтiмeн бaғaлaнaды.
Бақытжан Қаратаевтың інісі Apοн Қapaтaeв Пaт
шaлық Peceй тұcындa білім aлып, жοғapы қызмeт
іcтeгeн зиялы aзaмaт болды. Οpaл қaлacының пοли
ция бacтығы (οбep-пοлимeйцмeйcтep) лaуaзымынa
дeйін көтepілгeн. Ecкі тәpтіптің құлaуынa бaйлaныcты
қызмeттeн кeтіп, жeкe мeншік шapуaшылығымeн
шұғылдaнғaн. Aтaқты бaй жәнe бұpынғы пaтшaлықтың
қызмeткepі peтіндe 1928 жылы тәpкілeніп, Aлмaты
οкpугінің Aщыбұлaқ (қaзіpгі Aлмaты қaлacы мaңы)
дeгeн жepгe жep aудapылғaн. Бaтыc Қaзaқcтaн
οблыcтық архивының №992 қοpындa «Пpοтοкοл
№7. 26 ceнтябpь 1928. 1. Зaceдaния Кοмиccии пp
Уpaльcкοм Οpиcпοлкοмe пο пpοвeдeнию дeкpeтa
КЦИК и CНК ο кοнфиcкaции имущecтвa у кpупных
бaeв из кοpeннοгο кaзaхcкοгο нaceлeниe
Cлушaли: Тeлeгpaмму из Кзыл-Οpды οтнοcитeль
нο включeния в cпиcοк пοдлeжaeщих кοнфиcкaции и
выceлeнию хοзяйcтв, хοзяйcтвa Кapaтaeвa Apунa
бывшeгο пοлицмeйcтepa г.Уpaльcкοгο.
Пοcтaнοвили: Пpинять к pукοвοдcтву. Хοзяйcтвο
Кapaтaeвa Apунa включить кaк пοдхοдящee выce
лeнию, в пοpядкe пpимeч. ІІ к дeкpeту» дeп жaзылca
[8], οcы қοpдa «Учeт cοц. οпacнοгο элeмeнтa Мe
мοpaндум. Нa Цap. cлужaщeнe Кapaтaeвa Apοнa.
Пο пpοиcхοждeнию кaзaк-киpгиз. 56 лeт из Cул
тaнcкοгο pοд дa «ТЮPE», уpοжeнeц быв. №8 aулa
Кapaчaгинcкοйο вeлecти, пpοживaeт в № 24 aулe
Чaлкapcкοгο paйοнa Уpaльcкοгο Οкpугa. И жeнaт,
имeeт cpeднee οбpaзοвaниe.
Дο peвοлюции, вο вpeмя Цapизмa, чтοбы имeeть
члeны и οтлиния cοвмecтнe c Джeтпиcοвым Гaббacaм
и дp. нaциοнaлитичecкοй интeлигeнциeй пpинимaл
aктивнοe учacткe в pοдοвοй вpaждe для тοгο, чтοбы
вeтaть вο глaвe cвοeгο pοдa, пοлοжил вce cвοи уcилия,
чeм caмым мοг зaхвaтить дοлжнοcть, cнaчaлa ниca
pя Кpecтьянcкοгο Н-кa пοcлe, дοлжнοcть Кpecтьян
cкοгο Нaчaльникa. Вο вpeмя Фeвpaльcкοй peвοлюции
Кapaтaeв был Пοлициимeйcтepaм гοp. Уpaльcкa.
Cοcтaя нa Цapcкοй cлужбe οн вο вpeмя нaбοpa джиги
тeв, в 1916 гοду, вο вpeмя вοccтaния пοcлeдних οн
– Кapaтaeв paccтpeливaя вοceтaвшых. Вο вpeмя
Οктябpьcкοй peвοлюции c цeлью зaщитить ceбя
οт бeлых и кpacных, нοмοгaл кaк тeм, тaк и дpугим.
Пοcлe cвepжeния Цapизмa, кοгдa кaз. Интeлeгeнция
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οpгaнизοвaлa Кaзaхcкий Peвοлюциοнный кοмитeт,
Кapaтaeв пpинимaл гοpячee учacтиe в οpгaнизaции
и был пpοвeдeн в cοcтaв кοмитeтa, кaк aктивный
кaзaхcкий paбοтник – интeллигeнт и пaтοмοк
Cултaнцa, нο был οтстpοнeн тeмными кaзaккиpгизaми блaгοдapя вpaжды c Cултaнcкими pοдοм,
тaк кaк гpуппa пοcдeдних cοcтaвлялa мeньшeнcтвe в
чиcлeнным οтнοшeнии» дeп [9], οның aтaқты бaй жәнe
бұpынғы пaтшaлықтың қызмeткepі бοлғaны үшін мүлкін
тәpкілeп, қοғaмдық οpтaдa көптeгeн қиыншылықтap
мeн шeктeулepгe тaп бοлғaнын байқаймыз.
Бақытжан мен Apοн Қapaтaeвтардың ініcі
Мaғзұм Қapaтaeв Импepaтοpлық Caнк-Пeтepбуpг
унивepcитeтінің зaң фaкультeтін бітіpіп, төңкepіcкe
дeйін Қaзaндa, Οpaлдa құқық жүйecіндe қызмeт
eткeн. Кeңec дәуіpіндe οл дa қуғын-cүpгін құpбaны
бοлaды. Қapaтaй әулeтінeн біpқaтap өнepпaздap дa
шыққaн. Қapaтaй cұлтaнның Мepәлі дeгeн ұлынaн
әйгілі әнші-caзгep, aқын Мұхит дүниeгe кeлді. Οның
ұpпaқтapының дa біpқaтapы өнepдeн өз οpындapын
aлғaн. Лұқпaн Мұхитοв бeлгілі әнші, дοмбыpaшы,
ұcтaз бοлғaн. Ғұбaйдοллa Мұхитοв (1896-1944) caзгep,
әнші, Мұхит әндepін A.Зaтaeвичкe aлғaш aйтып,
нοтaғa түcіpткeн тілші бοлғaн. Οл Бaтыc Aлaшοpдa
қaйpaткepі, Aлaш әcкepінің οфицepі peтіндe caяcи
қуғын-cүpгінгe ұшыpaғaн. Құбыш Мұхитοв (1928 ж.
дүниeгe кeлгeн) күйші, ұcтaз, Құpмaнғaзы aтындaғы
ұлттық кοнcepвaтοpияның пpοфeccοpы. Шaйхы
Қapaтaeв (1890-1922) әнші, caзгep, күйші бοлғaн,
aтacы Мұхиттың әндepін Ғapифοллa Құpмaнғaлиeвкe
үйpeткeн. Қapaтaйдың Тілeу дeгeн бaлacынaн тapaғaн
ұpпaқтaн әнші-caзгep Шынтac Қapaтaeв (1884-1948),
дοмбыpaшы, күйші Қaмбap Мeдeтοв (1901-1938)
шыққaн. Шынтac – Мұхиттың әндepін caзгepдің өзінeн
үйpeніп, eл ішінe тapaтқaн, әйгілі «Οн aлты қыз» әнін
шығapғaн өнepпaз [5].
Ал Арон Қаратаевтың қызы Шахзада Шонанова
(Қаратаева) да саяси қуғын-сүргінге ұшырап,
ең ауыр жаза – ату жазасына кесілген қазақ
қыздарының бірі. Оның өмірдерегі жөнінде осыған
дейін «Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемілік журналының
2018 жылғы №8 санында «Шахзада Шонанова
(Қаратаева) – саяси қуғын-сүргін құрбаны болған
қазақ қызы» атты мақала жарияланды. ХХ ғасырдың
бас кезіндегі білімді санаулы қазақ қызының бірі
– Шахзада Шонанова (Қаратаева) 1938 жылы 9
наурызда жұбайы Телжан Шонановтың қазасынан
он күннен кейін Алматы түрмесінде атылды. Оған
тағылған айып: «1926 жылдан буржуазияшыл-ұлтшыл,
төңкерістік бағыттағы ұйымда болған, Кеңес
өкіметінде төңкеріс жасап, Қазақстанды Кеңестер
Одағынан аластатуды көздеген, Жапонияның
басшылығында қазақтың буржуазиялық мемлекетін
орнатпақшы террористік, диверсантты-зиянкестік
ұйымның басшылары Сәдуақасов, Жүргеновпен
байланыста болған. 1936 жылы ҚазМУ ғимаратын
әдейі өртеген» деген кінә тағылған. Сондықтан ең
жоғарғы жаза – ату жазасына кесілген [10]. Халық
арасында өздepінің зepeк οйымeн, тaлaнтымeн құp
мeткe иe бοлғaн хaлқымыздың apдaқты ұлдapы мен
қыздары cтaлиндік жaн aлғыштapдың қοлынaн қaзa
тaпты. Кeңec Нұpпeйіcοв «Тapихи тұлғaлap aтты
eңбeгіндe «КCPΟ-дa үcтeмдік құpғaн тοтaлитapлық
мeмлeкeт пeн Кοммуниcтік пapтияның билeуші
тοбы ұйымдacтыpғaн жәнe ХХ ғacыpдың 20 – 30, 40
– 50, 80 жылдapындa жүзeгe acыpылғaн жaппaй caяcи
қуғын-cүpгін нәтижecіндe 100 мыңнaн acтaм eліміздің
(pecпубликaмыздың) мaңдaй aлды ұл-қыздapы «хaлық
жaулapы» дeгeн жaлғaн жaлaмeн aтылды, aйдaлды,
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cοттaлды. Οлapдың қaтapындa Aлaш қοзғaлыcының
жeтeкшілepі, бeлгілі мeмлeкeт, қοғaм қaйpaткepлepі,
шapуaшылық жeтeкшілepі, ғылым мeн білімнің,
мәдeниeт пeн өнepдің caңлaқтapы бοлды» дeп
жaзaды [11]. Қaншaмa бaбaлapымыз бοcтaндықтың
жοлындa күpecкe шығып, «ұлтшыл, хaлық жaуы»
aтaнып, атылып кетті.
Қaзіpгі уaқыттa Қaзaқcтaн ұлттық тәуeлcіз мeмлe
кeт peтіндe қaлыптacып, Қaзaқcтaн Pecпубликacы
бүкіл дүниe жүзілік тapихи жәнe caяcи үpдіcтe οpны
aйқындaлып жaтқaн кeзеңдe ХХ ғacыp бac кeзіндeгі
caяcи үрдіс лидepдepінің қaзaқ хaлқының бοcтaндығы
жοлындa күpecін жәнe οлapдың ғылыми caяcи
eңбeктepінің мaңызын зepттeу кезек күттірмейтін
мәселе болып отыр. Өйткeні ХХ ғacыp бacындaғы caяcи
үрдіс лидepлepінің caяcи қызмeті, әлeумeттік caяcи
көзқapacтapы, жeтeкшілік pөлі жүйeлі әpі capaлaнa
зepттeліп, кейінгі ұрпаққа кеңінен насихатталуы қажет.
РЕЗЮМЕ
В статье описывается о потомках династии Каратае
вых, которые были подвергнуты политическим репрессиям.
Здесь так же идет речь о деятельности национальной раз
ведки для общества в начале двадцатого века. Данная
статья предоставляет данные о потомках династии Кара
таевых Бахытжана, Арона, Магзума, Габбаса, Шамиля, Му
рата и Шахзада. Они являются историческими личностями,
которые в свое время заботились о стране и боролись за
нее. Династия Каратаевых, которая легла в основу нацио
нальной разведки, стала жертвой сталинской политики.
Ключевые слова: династия Каратаевых, политические
репрессии, общественные деятели, история Казахстана,
национальная разведка.
***
The article describes the descendants of the Karataev
dynasty, which were subjected to political repression. It also
refers to the activities of national intelligence for society at the
beginnig of twentieth century. This article provides information
about the descendants of the Karataev dynasty Bakhytzhan,
Aron, Magzum, Gabbas, Shamil, Murat and Shahzada. They
are historical figures who at one time took care of the country
and fought for it. The Karataev dynasty, which formed the basis
of national intelligence, became a victim of Stalinist politics.
Key words: Karataev dynasty, political repression, public
figures, history of Kazakhstan, national intelligence.
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қазақ халқы қазан төңкерісінен кейін

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА АУДАНДАСТЫРУ САЯСАТЫНЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ
Мұхтарбек ҚАРПЫҚҰЛЫ,
тарих ғылымдарының кандидаты, профессор,
Қымбат ҚАБИДОЛДИНА,
тарих ғылымдарының докторы, профессор,
Келтай СЕРІКҰЛЫ,
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университетінің 2-курс магистранты
Елімізде, 1928 жылы жүргізілген аудандастыруға
дейін әкімшілік-аумақтық басқаруда бес сатылы жүйе
қолданылған. Бұл жүйе 1867 және 1868 жылдардағы,
қазақ «Жаңа низам» атандырған әкімшілік-терри
ториялық реформалар нәтижесінде дүниеге келді.
Патшалық кезеңіндегі бес сатылы жүйенің құрылымы:
ауыл, болыс, уезд, облыс, генерал-губернаторлық
болды. Жалпы басқару жоғарыдан төмен қарай іске
асырылды. Біздің оймызша сол кездің өзінде өлке
дегі басқару жүйесін генерал-губернаторлықсыз-ақ
орталыққа бірден бағындыруға болушы еді. Қалып
тасқан осы жүйе Кеңес өкіметі орнағаннан кейін
де, бүкіл жиырмасыншы жылдардың өн бойында
қолданылды. Оның тиімсіздігі осы кезеңде байқалды
[1,178-б.].
XX ғ. 20-жылдарында Кеңес өкіметі бүкіл елдің
халық шаруашылығын қоғамдық меншік негізінде
қайта құруды қолға алғаны белгілі. Бұл кең ауқымды
жоспар бойынша бүкіл елде, оның ішінде Қазақстанда
индустрияландыру, ауыл шаруашылығын жаппай
ұжымдастыру, түбегейлі мәдени өзгерістер сияқты
тағдырлық маңызы бар шараларды іске асыру
басталды [2,131-б.].
Осы тұрғыдан келгенде де бұрынғы қолданыстағы
жүйе өзінің кемшілігін байқатты. Біріншіден, жүйенің
ең негізгі кемшілігі кіші аймақтық бөліністердің ор
талықпен байланысының нашар болуында жатты.
Оған себеп, болыс, уезд және орталықтың арасындағы
арақашықтық кей жерлерде 500 шақырымнан асып
кетіп отырған. Екіншіден, сол кезеңде республикада
байланыс және көлік қатынасы құралдары да на
шар дамыған болатын. Бұл өз кезегінде кеңестер
идеологиясын еліміздің түкпір-түкпіріне толыққанды
жеткізуге мүмкіндік бермеді. Үшіншіден, белгілі бір
облыстарға кіретін уездердің және оның құрамындағы
болыстардың алып жатқан аумақтары тым шексіз
үлкен болды. Ол кездегі уездер үш немесе төрт бө
ліктерден тұрды. Әр бөліктің басында басқарушысы
және кеңсесі болды. Бөліктердің өздерінің аумағы
қазіргі кішігірім аудандардың территориясына парапар еді. Мәселен, Семей облысының құрамына кір
ген Зайсан уезі үш бөліктен (крестьянский учас
токтерден) тұрған, оның әр бөлігіне алты немесе сегіз
болыстықтар кірген. Зайсан уезінің территориясының
үлкен ауқымды алып жатқанын онда кейіннен құ
рылған бірнеше аудандардан да байқауға болады. Ал
Семей облысының жеріндегі ең үлкен уез Қарқаралы
болды. Оның территориясы бүгінгі Аягөз ауданының
Шұбартау бөлігінен басталып Балқаш көлінің сырты
арқылы сонау Сырдария облысы Әулиеата уезінің
Шу және Сарысу өңірлеріне дейін созылып жатты.
Уезге кіретін Сарысу болысы мен уез орталығы Қар
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қаралыға дейін шамамен 800 шақырымдай қашық
тық жатты [3,111-б.].
Міне, осындай қалыптасқан жағдай, республика
да үлкен шараларды іске асыруды қолға алған Кеңес
өкіметінің ойлағанына, шаруашылық жоспарларына
қайшы келетінін байқатты. Сондықтанда, бүкіл ел
дің, оның ішінде Қазақстанның да әкімшілік-терри
ториялық басқару жүйесін оңтайландыру мәселесі
күн тәртібіне шықты.
Кеңес Одағының басқа бөліктерінде, Орал, Сі
бір, Украина, Ленинград облыстарында мұндай оң
тайландыру осы уақытқа дейін жүргізіліп қойылған
болатын. Қазақстанда, атап айтқанда, Шығыс Қа
зақстанда ол 1928 жылдың ақпан айына жоспар
ланды. Жаңа әкімшілік-аумақтық құрылым жобасы
бойынша республикада губерниялар, уездер, болыс
тар таратылып үш буынды жүйе енгізілді: округ, аудан,
ауыл [4]. Өз көлемі бойынша округ губерниядан әл
деқайда кіші болды. Оның партиялық және әкім
шілік-шаруашылық органдары, таратылып жатқан
губерниялық органдардың барлық құқықтарына ие
болды және бұл шара төмен тұрған органдардың
жұмысына жедел басшылықты жүзеге асыру үшін
көп мүмкіндіктер берді. Округ республикалық орган
дарды аудандық, қалалық және ауылдық кеңес
термен байланыстыратын негізгі буын болды.Сол
қабылданған әкімшілік жүйе бойынша Шығыс Қа
зақстан аймағы Павлодар, Семей, Қарқаралы, Жо
ғарғы Ертіс округтеріне жіктелді [5].
Реформаға сәйкес округ шеңберіндегі негізгі әкім
шілік-шаруашылық бірлік аудан деп есептелінді.
Аудандық бөлудің болжамды жобасы 1928 жылға де
йін-ақ қарастырыла бастады. Жергілікті ауқымда ау
дандастыру мәселесі екі жылдан астам уақыт бұрын
басталып кеткен болатын. Соған қарамастан Шығыс
Қазақстанда әкімшілік-аумақтық аудандастыруды
дайындау және өткізу барысында жергілікті орган
дардың дайын еместігі анықталды. Шаруашылық
және табиғи жағдайлар нашар зерттелді, бұл жеке
леген округтер мен аудандар экономикасының даму
перспективаларын айқындауды қиындатады. Өнер
кәсіптік қалалар мен ірі елді мекендердің өте аз болуы
жекелеген аудандардың экономикалық және әкім
шілік орталықтарын таңдауды қиындатқан [6].
Шығыс Қазақстан өңірін аудандастыру үкімет үшін
әкімшілік шығындарды айтарлықтай қысқартуды,
тапшылықсыз бюджетті және ауылдардың шаруа
шылығының жылдам дамуын береді деп күтілген.
Алайда бұл шараға алдын-ала бекітілген қаражат
жеткіліксіз болып аудандастыру үдерісі жоспарланған
мерзімнен біршама ұзағырақ уақытта жүзеге асы
рылды. Осыған қарамастан аудандастыру саясаты өз
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нәтижесін жоғары деңгейде көрсете білді [7].
Аудандастыруға дейінгі әкімшілік-аумақтық жүйе
лер кезеңінде Семей губерниясын уездерге бөлу
шаралары барысында өрескел қателіктер жіберілді.
Ол кезде үлкен территориялық шашыраңқылық жағ
дайы орын алып, барлық төменгі кеңес ұйымдары
басшылықпен тығыз тұрақты байланыс орнату мүм
кіндігін қиындатты. Кейбір алыс болыстар басшы
лықтан мүлдем тыс болды. Мұндай болыстар ша
мамен 40-қа жуық болды, Аудандастыру саясаты
бұл кемшіліктерді жойып, олардың арасында жүйелі
түрде тірі байланыс орнатты [8].
Бұдан бөлек аудандастыру саясатының басшы
лыққа берген тағы бір артықшылығы, Кеңес аппа
ратын көпшілікке жақындату және ауылдарда үгітнасихат жұмыстарын жүргізуді жақсарту мүмкіндігін
оңтайландырды. Жаңа аудандарда табысты жұ
мыс істеу үшін шаруалар мен малшылар арасын
да аудандастыру міндеттері және аудандық бөлі
нудің артықшылығы туралы кең ауқымды түсіндіру
компаниясы қажет болды. Бұл бөліністің мақсат
тылығына қарапайым шаруаның көзі жеткенде, он
да халық тарапынан аудандастыруды жеделдету
мәселесінде бастама мен көмек күтуге болатын.
Аудандық-округтік жүйеге көшу өзінің барлық артық
шылықтарымен қоса әкімшілік басқаруда көптеген
қолайсыз жағдайларды да туындатты. Аудандарды
ұлттық контингент құрамы бойынша бөлу олардың
арасындағы нақты шекараны анықтауды қиындатты.
Сонымен қатар, аудандастыру үдерісі барысында
ауылдар мен болыстар арасындағы ғасырлар бо
йы қалыптасқан өндірістік байланыстар үзілді. Ауыл
дардың көшу жолдары, жазғы және қысқы тұрақта
ры, мал шаруашылықтарының қозғалу бағыттары тү
бегейлі өзгерді. Бұның бәрі өз кезегінде қарапайым ша
руалардың күнделікті тірлігін біршама күрделендірді.
Аудандастыру саясаты алғашқы кезеңде қарапайым
халыққа қарағанда өкіметке көбірек пайда әкелді.
Дегенмен, аудандастыру саясаты Қазақстан эконо
микасына социалистік шаруашылық жүргізуді және
жалпы дамуды жеделдеткен ірі партиялық-мемлекеттік
іс-шаралардың аса маңыздыларының бірі болды.

Әкімшілік-территориялық басқару жүйесі негізін
дегі аудандардың орны бүгінгі таңда да ерекше.
Аудандық құрылым елдің әкімшілік-территориялық
басқару жүйесіндегі негізгі тұтқа. Себебі, еліміздің са
лалық негіздегі дамуы ең бірінші аудандар көлемінде
іске асырылады. Мықты аудандар мемлекеттің даму
деңгейінің көрсеткіштері. Тоқсан жылдан астам уа
қыттың ішінде аудандар өз тиімділіктерін көрсетіп
келеді.
РЕЗЮМЕ
В статье описывается ход реализации политики райо
нирования в восточном регионе Казахстана. Кроме того, в
данной статье рассматриваются специфические особенности
каждого из политических мероприятий того периода.
Ключевые слова: Районирование, административнотерриториальное управление, уезд, социализм, коллек
тивизация, индустриализация, хозяйство.
***
The article describes the implementation of the zoning
policy in the Eastern region of Kazakhstan. In addition, this
article discusses the specific features of each of the political
events of the period.
Keywords: Zoning, administrative and territorial admi
nistration, County, socialism, collectivization, industrialization,
economy.
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ҚАЗАҚ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ
М.ШАҒЫРБАЕВА,
педагогика ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың доценті міндетін атқарушы,
Айнұр АЛДАН,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану мамандығының ІІ курс магистранты
Қазақстан Республикасы егеменді ел болып,
тәуелсіз мемлекет ретінде дүниежүзілік қауым
дастыққа танылып үлкен өркениетке бет алуда. Осы
бетбұрыста өткен тарихымызды қайта қарап, ондағы
рухани құндылықтарды елеп-екшеп, оларға бүгінгі күнде
ерекше көңіл бөлінуде. Әсіресе, қазақ педагогикасынан
жас ұрпақ тәрбиесіне халқымыздың рухани-мәдени
мұраларын тиімді пайдаланудың жолдарын жетілдіруді
талап етіп отыр.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Қазақтар – ұлы өркениет
тің мұрагерлері, тарихтың сан-сапалық құз-қияла
рына өзінің ұлттық «мен» дегізерлік қасиеттерін
алып шыға алды. Жай ғана алып шығып, жай ғана
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сақтай білген жоқ, сонымен қатар еселеп жаңарта
білді» [1,52-б.],– деп жазып, қазақ халқының мол мәдени
мұраларының өміршеңдігіне баса назар аударады.
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының Білім туралы
Заңында: «Білім беру жүйесінің міндеті-ұлттық және
адамзаттық құндылықтар ғылым мен практика негі
зінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және
кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті
жағдайлар жасау»,– [2,45-б.] екендігі атап көрсетілді.
Сондықтан, халқымыздың өткен тарихындағы прогрес
сивті педагогикалық дәстүрлерін адамзаттық құндылық
тар тұрғысынан қарап, бүгінгі ұрпақты жан-жақты дамыған
тұлға етіп қалыптастыруға пайдалану керектігі айқын.
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Алайда, бүгінгі әлеуметтік-экономикалық кедергі
лерге байланысты бұл мәселенің көптеген салалары
әлі де болса өзінің шешімін толығымен таппай отыр.
Мәселені нәтижелі шешу үшін қазақ халқының мәденирухани бай мұрасын ғасырлар бойы жинақтап зерттеу
қажет. Халық мұрасының ішінде ХХ ғасырдағы ақын,
жазушылардың тәлім-тәрбиелік ой-пікірлері жас ұрпақ
тың рухани жетілуіне зор ықпал етеді.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының рухани
өмірінде адамдарды гуманистік тұрғыда дамыту мен
қалыптастырудың ғылыми және практикалық маңы
зы айрықша болып отыр. Соған байланысты гумани
тарлық білім беру және гуманистікке тәрбиелеу, тәрбиені
әлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне жетілдірудің негізі
болып отыр. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының
гуманитарлық білім беру тұжырымдамасында: «Қоғамды
гуманитарландыру – XXI ғасырдың табалдырығындағы
өркениетті дамудың талабы...» [3,32-б.],– деп айтылып,
гуманитарландыру мақсатына жету зиялылықты қалып
тастыруды, өмірлік құндылықтар мен бағдарлардың бел
гілі бір жүйесін орнықтыру арқылы жүзеге асыратынын
атап өтеді. Ал, оның басты міндеті-бүкіл тәрбие, білім
беру, оқу-ағарту және рухани мәдениет мұраларын білім
ді, тәрбиелі, жан-жақты үйлесіміді дамыған тұлға тәрбие
леуге жұмылдыру деп көрсетіледі.
Сонымен қатар Елбасының «Ұлы даланың жеті қы
ры» атты мақаласында: «Біз айтқалы отырған зор мә
дени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген
жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең-байтақ өлкеде пайда
болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Күнгей мен
Теріскейге таралды»,– деп атап өтті [4,89-б.].
Адамгершілікке тәрбиелеу мәселесінің жоғары дең
гейде қарастырылуы, тәрбиенің тарихи сабақтастық
ұстанымының көрсеткіші екендігін дәлелдейді. Осы тұр
ғыдан алғанда ХХ ғасырдағы қазақстандағы ақын, жазу
шылардың педагогикалық идеяларын зерттеу көкейкесті
мәселе болып табылады.
ХХ ғасырдың басында қазақ топырағында бір топ
талантты ойшыл ақындар, ағартушылар, қоғам қайрат
керлері дүниеге келді, әрине, оларды дүниеге келтірген
обьективтік қоғамдық жағдайлар. ХХ ғасырдың басында
халқымыздың ояну дәуірін туғызған алыптардың дү
ниеге келуі, тарихи кезең ой қайраткерлерін тудырды. Уа
қыттың талап етуі бойынша қабілетті жастардың тезірек
өмір сахнасына шығуына негіз қаланды. Бұл – қоғамның
заңы. Аталған кезеңде ілім-білімімен, ұлтжандылығы
мен, шығармашылық, теориялық тереңдігімен жарқырап,
шоқ жұлдыздар шоғыры секілді, озық ойлы халқымыздың
ояну дәуірін туғызған кемеңгер ұлдары Ә.Бөкейханов,
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Шоқай, Ж.Аймауытов,
М.Жұмабаев, С.Меңдешев, Х.Досмұхамедов, Т.Жүргенов,
Ә.Ермеков, С.Аспандияров, С.Қожанов. М.Тынышбаев,
Т.Рысқұлов сияқты озық ойлы бір топ қоғам қайраткерлері
саяси сахнаға шықты [5,78-б.].
ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде Қазақстанда педа
гогикалық ой-пікірлердің дамуына сындарлы ағартушы
лық-ұстаздық қызметімен ерекше үлес қосқан Ш.Құдай
бердиевтің, Ғ.Қараштың, С.Торайғыровтың, С.Көбеев
тің, Н.Манаевтың және т.б. есімдерін де ерекше атауға
болады [5,69-б.]. Қазақ халқының тарихы мен мәдени
тінде өзіндік із қалдырған, Абай мектебінің дәстүрін
жалғастырушы, өзінен кейінгі ұрпаққа сарқылмас мол
мәдени мұра қалдырған Шәкәрім Құдайбердиев белгілі
гуманист ақын, ойшыл, тарихшы-шежіреші, ағартушы,
ғұлама болды.
Өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз жанып, егемен ел бол
ған заманда туған халқымен қайта қауышқан алып
тарымыздың бірі Шәкәрімнің шығармаларын оқу, жас
ұрпақты адамгершілік биік мұраттарға, адалдық пен

16

ақылдылық, парасаттылық пен азаматтыққа үндейді.
Шәкәрімнің «Кісіге адамшылық неге керек?» өле
ңінде адамдық пен айуандық бір-бірімен бетпе-бет
келіп, адамдық қасиеттің орны белгіленді.
Кісіге адамшылық неге керек,
Адамдық өзге айуаннан артық демек.
Ит талаған төбеттей қалай дейсің,
Аямай әлі келгенді жұлып жемек,– деп оқырманға ой
тастайды, пікір сұрайды [6,74-б.].
Мейірім жақсы, зұлымдық жаман дейсің,
Қасқырлыққа қайтасың құр дөңгелеп,
Жаны ашып, жәрдем қылмай өткен адам,
Өсіп, өніп құлаған бір бәйтерек,– деп өзі өлеңінде
адамды адам ететін, адалдық пен азаматтыққа жеткізетін
амалды, түрлі жолдарды іздестіреді [6,74-б.].
Білімділер сөз жазып зарлағанда,
Ой кезіп, жердің жүзін шарлағанда,
Алдаусыз адам өмірін түзетерлік,
Әділет, ынсап, мейірім бар ма адамда,– деп тол
ғанып, өз заманының, қоғамын сынап, адам бойындағы
жағымсыз мінез-құлықтарға жиіркене қарайды, басқа
ларды да жиіркендіреді [6,19-б.].
Ақын жастарға өнер, ғылымға жету жолдарын көр
сетіп, оқуға шақырды.
Сен ғылымға болсаң ынтық, бұл сезімді әбден ұқ,
Білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенді біле бер.
Білген ердің бол шәкірті, білмегенді қыл шәкірт,
Үйренуге қылма намыс, үйретуге болма кер,– деген
жолдарында ғылым мен білім, адамдық пен азаматтыққа
жеткізетін бірден-бір құрал екенін айтып, шәкірттік пен
ұстаздық арасын айшықтап көрсетеді [6,67-б.].
ХХ ғ. бас кезіндегі ағартушы-педагог Ғұмар Қараш
болды. Халыққа қызмет етіп, әлеуметтік өмірге белсене
араласып, ағартушылық, ұстаздық жолды ұстанған. Ғ.Қа
раштың «Педагогика» атты еңбегі Уфа қаласында жазы
лып, кейін алғашқы «Мұғалім» журналының бірнеше са
нында жарияланған [4,81-б.].
«Педагогика» – Ғ.Қараштың көп жылғы ұстаздық қыз
метінің жан-жақты ізденісінің нәтижесі. Қараш бұл еңбе
гінде бүгінгі педагогика үшін әлі күн тәртібінен түспеген
тың қорытынды шығарады. Мәселен, «шәкіртіңізге
ауызша үгіт айтудан аулақ болыңыз, пайдалы нәрсені
өздері тәжірибе арқылы тапсын» деген қорытындыға
келеді [5,56-б.].
Ғұмар Қараштың ұлттық, педагогикалық, діни қағи
далары, тәлім-тәрбиелік мәні зор еңбектері, ғылыми
мақалалары – бүгінгі күнге қызмет етуге қабілетті аса
құнды мұралар. Оның шығармаларында айтылған ойла
ры өз мәнін жоймаумен қатар, біздің заманымыздың да
өзекті мәселесіне айналып отыр.
Сұлтанмахмұт Торайғыров – қазақ халқының
сүйікті перзенті, асқан дарынды ақыны, ағартушы –
педагогы. Аз жасаса да соңына аса бай, мейлінше қы
зықты әдеби мұра қалдырған классик ақын, ұлағатты
ұстаз, педагог. «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып
күн болуды» арман еткен Сұлтанмахмұт Торайғыров
бүкіл ғұмырын халық ағарту ісі мен шығармашылыққа
арнаған.
Шындықтың аулын іздеп түстім жолға,
Разымын не көрсем де осы жолда.
Шаршармын, адасармын, шалдығармын,
Бірақ бір табармын деп көңілім сонда,– деп бастады.
Өмір бойы осы сертін орындау жолында қызмет істеді.
Жарғақ құлағы жастыққа тимей, өзіне, өз халқына өнер,
білім, еркіндік, бақыт іздейді [7,97-б.].
Сұлтанмахмұт Абай, Ыбырайлар секілді жастарды
оқуға, білімге, ғылымды тануға шақырды.
Надандықтан екенін білмейміз бе,
Көрінгенге болғаның семіз жемдік,
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Ел болуға алдымен білім тірек,
Бір сөзді, бір ауызды, намыс керек,– деп білім алуға
шақырған.
С.Торайғыров шығармалары – тұтас тағылым, жас
тарды болашаққа бастай білу тұтқасы. Ол қазақтың ірге
лі ақыны, ағартушысы, Абайдан кейінгі асқар белі, Абай
тану секілді Сұлтанмахмұттану – педагогика тарихында
қалыптасқан ілім [8,85-б.].
Халқымыздың тарихы мен мәдени өмірінде өзін
дік із қалдырып, күш-жігері мен білімін туған халқы
ның болашағы үшін сарп еткен, майталман ағартушыпедагог, белгілі қоғам қайраткері, ғалым, әдебиетші, жур
налист, аудармашы Нұғыман Манаевтың ағартушылықпедагогикалық көзқарасына тоқталуды жөн көрдік. Нұғы
ман Манаевтың сан-салалы ғылыми-педагогикалық, ағар
тушылық және шығармашылық мұрасын зерттеу қолға
алынды. Себебі қазіргі ұрпақ оның кім екендігін, еліміздің
қилы кезеңдерінде еңсесін көтеруге қаншалықты еңбек
сіңірген ақиық азаматтарының бірі екендігін білмейді.
Нұғыман Манаев – қарапайым ауылдық мұғалімнен
көрнекті мемлекет қайраткеріне дейін көтерілген, рес
публика мәдениетінің өсуіне, халқының рухани дамуы
на атсалысып, оқу-білімге, халық ағарту жұмыстары
на белсене араласып, үлес қосқан ұстаз. Оның педа
гогикалық көзқарасы – халықтың қара түнек қараңғы
лықта келе жатқанын көріп, одан шығудың бірден-бір
жолы халықтың сауатын ашу екендігін түсініп, өзінің
күш-жігерін саналуан қызметтерімен, ғылыми-шығар
машылық еңбегімен қатар халқының мәдениетін көте
руге, жастарға білім мен тәрбие беру ісіне арнаған.
«Ғалия» медресесінде оқыған кезінде Нұғыманның
әдебиетке, өнерге, журналистикаға көзқарасы қалыпта
сып, Бейімбет Майлинмен бірге «Садақ» деп аталатын
қолжазба журнал ұйымдастыруға мұрындық болып,
редакторлық жұмысын өзі атқарды. Сонымен қатар ол
көптеген көркем шығармалар жазумен айналысқан.
«Қазақтың халық өлеңдері» деген үлкен жинақ
қалдырған. Драматург ретінде «Жастар арасында»,
«Азамат» деген екі пьесасы кезінде ауылдық мектеп
сахналарында қойылған. «Зібайда тағдыры» туындысы
бірнеше рет өңделіп, «Айқап» журналында басылған.
Өзге көп аудармалары толы үш үлкен кітапханасының
тағдыры белгісіз [5,43-б.].
Нұғыман Манаевтың ғылыми-педагогикалық, ұстаз
дық мұрасын жан-жақты зерттеудің қажеттігі күнненкүнге арта түсуде. Мектептер мен оқу орындарында
халқымыздың рухани мәдениетінің дамуына ерекше
үлес қосқан, республика ғылым мен мәдениетінің көр
некті қайраткерлері: Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұма
баев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Ха
лел Досмұхамедовтың және т.б. оқулықтары мен оқу
құралдары пайдаланылды.
ХХ жылдардың бас кезінен бастап, академиялық
орталықтың қазақ тілінде шығарған оқулықтардың ішінде
А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқышы», «Қазақ тілі
нің синтаксисі», «Мәдениет тарихы», «Әдебиет тео
риясы», Ж.Аймауытовтың «Психологиясы», М.Жұ
мабаевтың «Педагогикасы», М.Дулатовтың «Қазақ
тарихы», Ә.Бөкейхановтың «Жағырапиясы», А.Тлеу
линнің «Мектеп гигиенасы», Б.Омаровтың «Физикасы»,
Ә.Сәтбаевтың «Алгебрасы», Айбасовтың «Табиғат
тануы», С.Сейфуллин мен Ж.Аймауытовтың «Хресто
матиясы», т.б. оқулықтар болғандығы белгілі [9,37-б.].
Мұрағат құжаттары дәлелдегендей, ХХ жылдары
Кеңес мектебін құруда біршама жағымды тәжірибе
жинақталды. Республикада ұлттық педагогикалық кадр
лар қалыптасты.
Қарастырып отырған кезеңде алғашқы рет қазақ
тілінде жарық көрген Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика»
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және Жүсіпбек Аймауытовтың «Психология» оқулықта
ры республикада педагогика, психология ғылымдарын
дамытуда ерекше оқиға болып табылды.
Мағжан Жұмабаев 1922 жылы «Педагогика» оқулы
ғын жазудағы мақсаты туралы былай деп жазды:
«Қазақтың қаны бір қолбасшысы – мұғалім. Еліміздің
аз ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты
алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын – мұғалімдікі.
Бірге оқысқан, бірге оқытысқан, жұлдызымыз бір,
жолымыз бір қазақ мұғалімдері. Қолымнан келген осы
еңбегімді сендерге тарту қылдым. Ниетімнің таза
лығы үшін тартуымды қабыл алыңдар»,– делінген
болатын [10,84-б.].
Сонымен халықтың тарихи мәдениетін өркендету
және педагогика тарихы дамуының келешегін айқын
дауда ХХ ғасыр басындағы зиялы қауым өкілдерінің
педагогикалық көзқарастарын, шығармашылық мұрала
рын зерттеу педагогика саласындағы болашақ маман
үшін қуатты, тәрбиелейтін, білім беретін әрі дамытатын
құнды еңбектер болып табылады деп білеміз.
Осындай ұлттық құндылығымыздың мұрасы ретін
де жастарды білімге, ғылымға, өркениет мәдениетіне
шақырған ХХ ғасырлар аралығындағы өзінің ілім-бі
лімімен, ұлтжандылыққа шақыратын еңбектерінің шығар
машылық, теориялық тереңдігімен белгілі, озық ойлы
халқымыздың ояну дәуірін туғызған кемеңгер ұлдары
қазақ елі үшін мәңгі жарқырайтын шоқ жұлдыздары
болып қала бермек.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена формированию педагогических идей
в Казахстане ХХ века. Мы познакомимся с ценными мыс
лями и идеями таких великих личностей, к поэтов, писа
телей, педагогов Н.Манаева, М.Жумабаева, С.Торайгыро
ва, оставивших свой след в истории и культурной жизни
нашего народа. В настоящее время особую важность
имеет роль науки и практики в гуманистическом развитии
и становлении людей в духовной жизни Республики
Казахстан.
Ключевые слова: Сообщество, великий, патриот,
порядочный, всесторонний.
***
The article is devoted to the formation of pedagogical ideas
in Kazakhstan of the twentieth century. We will get acquainted
with valuable thoughts and ideas of such great personalities,
poets, writers, teachers N. Manaev, M. Zhumabaev, S.
Toraigyrov, who left their mark on the history and cultural life of
our people. At present, the role of science and practice in the
humanistic development and formation of people in the spiritual
life of the Republic of Kazakhstan is of particular importance.
Keywords: Community, great, patriot, decent, all-round.
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МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ТАШКЕНТТЕГІ ҚЫЗМЕТІ
(1920-1930 жылдары)
Хадиша ӘУБӘКІРОВА (Аубакирова),
тарих ғылымдарының кандидаты, С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университетінің доценті,
Бауыржан ЕҢСЕПОВ,
тарих ғылымдарының кандидаты, С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университетінің аға оқытушысы
Мұхтар Әуезов – өзінің шығармашылық әле
мінде қазақ халқының рухани дербестігі мен
ұлттық мүддесін қорғай отырып, оның салтдәстүрін сақтап қалу және одан әрі дамытуда
жанқиярлықпен еңбек етіп, оған мол үлес қосқан
қайталанбас тұлға. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан
облысының Абай ауданындағы Бөрілі деген жерде
1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Мұхтардың атасы
Әуез ескіше сауаты бар, араб, парсы, Орта Азиялық
түркі әдебиетімен таныс болған. Мұхтар бала кезінде
атасының үйретуімен арабша хат таниды. Оның
әкесі Омархан да, атасы Әуез де Абай ауылымен
іргелес отыратын, құдалы, дос-жар адамдар
еді. 1908 жылы Семейдегі Камалиддин хазірет
медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің
дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей
қалалық бес кластық орыс қазына училищесіне
оқуға түсіп, соңғы класында оқып жүргенде
«Дауыл» атты алғашқы шығармасын жазады.
Училищені 1915 жылы аяқтап, Семей қалалық
мұғалімдер семинариясына түседі. Семинарияда
оқып жүріп Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз
жаза» дастанының негізінде «Еңлік – Кебек»
пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым айында
Ойқұдық деген жерде сахнаға шығарды [1].
Ресейдегі 1917 жылы болған саяси төңкерістер
Әуезов өміріне үлкен өзгерістер әкелді. Ол Се
мейде «Алаш жастары» одағын құрып, түрлі үйір
мелердің ашылуына ұйытқы болды. Жүсіпбек Ай
мауытовпен бірігіп жазған «Қазақтың өзгеше мінез
дері» аталатын алғашқы мақаласы 1917 жылы 10
наурызда «Алаш» газетінде басылды. 1918 жылы
5-13 мамырда Омбы қаласында өткен Жалпы қазақ
жастарының құрылтайына қатысып, онда орталық
атқару комитетінің мүшесі болып сайланды. Әуезов
жазушы Жүсіпбек Аймауытовпен бірлесіп, Семейде
«Абай» ғылыми-көпшілік журналын шығаруға қаты
сады. 1919 жылы семинарияны бітіріп, қоғамдық-сая
си жұмысқа араласады. 1919 жылы 4 желтоқсанда
Семейде большевиктер билігі орнап, Әуезов Се
мей губревкомының жанынан ашылған қазақ бөлі
мінің меңгерушісі және «Қазақ тілі» газетінің ресми
шығарушысы болып тағайындалады. 1921 жылы
қараша айында Қазақ АКСР-і Орталық атқару
комитетінің (ОАК) төралқа мүшелігіне сайланып,
онда кадр мәселесімен айналысады. Сол жылы
«Қорғансыздың күні» әңгімесі «Қызыл Қазақстан»
журналының № 3 және 4 сандарында жарияланады
[2]. 1922 жылы күзде Ташкент қаласына келіп, Орта
Азия мемлекеттік университетіне тыңдаушы болып
оқуға түседі.
М.Әуезов 20-жылдары Қазақстандағы демок
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ратиялық және ағартушылық қозғалыстарға
белсене араласты. Ол Орта Азия мемлекеттік
университетінде оқып жүріп, «Шолпан» және «Са
на» журналдарына жұмысқа орналасты. Осы ба
сылымдарда «Қыр суреттері», «Қыр әңгімелері»,
«Үйлену», «Оқыған азамат», «Кім кінәлі», «Заман
еркесі» («Сөніп-жану») әңгімелері жарияланады.
Сонымен қатар Ташкентте 1921 жылы құрылған
Қазақ ғылыми комиссиясының жұмысына да
араласады [3, 18-б.]. Ғылым комиссиясы мәденирухани өмірдегі жаңалықтарды насихаттауға, қа
зақ әндерін нотаға түсіруге, мектепте оқылатын
пәндердің бағдарламаларын, қазақ тіліндегі тұңғыш
жағрапиялық карталар, қазақша-орысша сөздік
тер жасауға, әртүрлі ғылыми конференциялар
ұйымдастыруға бастамашы болды [4, 17-п.]. 19221924 жылдары А.А.Диваевтың жетекшілігімен Қа
зақ ғылыми комиссияның жұмысына Орта Азия
мемлекеттік университетінің студенті – қазақтың
болашақ атақты жазушысы М.О.Әуезов тартылып,
ол ақын Абайдың өмірбаяны мен оның жарық
көрмеген қолжазбалары үшін материал жинауға
Қазақ Республикасының Жетісу губерниясына
жіберілді [5, 278-п.].
Жалпы алғанда, өз халқының фольклорлы-эт
нографиялық материалдарын жинақтау жұмыс
тарын жүргізген қазақ комиссиясы басқа ғылыми
комиссиялармен салыстырғанда жақсы жағдайда
қызмет атқарды. Әсіресе, 1923 жылы Ташкент қа
ласында Түркістан Республикасының бастамасы
бойынша белгілі археолог, этнограф және фоль
клоршы А.А.Диваевтың ғылыми-педагогикалық ең
бектерінің 40 жылдығы аталып өтіліп, одан қазақ
ғылыми комиссиясы қырық жыл бойы жинақтаған
материалдардың бағалы коллекциясын алады [6,
142-145-пп.]. Сонымен бірге осы Ғылыми Кеңеске
қатысушылар жас ғалым М.Әуезовтің қазақ эпосы
жайлы баяндамасын тыңдайды [7, 157-б.].
1923 жылы 4 ақпанда Қырғыз (Қазақ) ғылыми
комиссиясының төрағасы Х.Досмұхамедовтің Түр
кістан Халық Комиссарлар Кеңесінің Мемлекеттік
ғалымдар кеңесіне М.Әуезовтің «Бәйбіше – тоқал»
драмасын жариялау қажеттігі туралы хат жаза
ды. Хатта: «Драма өте көркем әдеби тілмен жа
зылғанын, әсіресе, елдегі әйелдердің теңдігі тура
лы мәселелер қозғалғанын көрсетеді». Соның не
гізінде 1923 жылы 5 ақпанда «Бәйбіше – тоқал»
драмасы профессор А.Шимдтің рецензиясымен же
ке кітап болып жарық көреді [3, 19-б.]. Қазақ ғылы
ми комиссиясының мүшелері Х.Досмұхамедов,
А.Диваев және Түркістан Автономиялық Кеңестік
Социалистік Республикасы (ТАКСР) үкіметі басшы
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лары Т.Рысқұлов, С.Қожанов және тағы басқа
көрнекті қайраткерлердің қолдауымен М.Әуезов
Ленинград университетінің әдеби-лингвистикалық
бөліміне оқуға түседі. Оны 1928 жылы бітірісімен
Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің
Шығыс фак ульетінің аспирантурасына қабылданды.
Жалпы шығыс факультеті алғашында 1918
жылы Түркістан Шығыс институты болып құры
лып, онда белгілі түркітанушылар М.С.Андреев,
А.А.Гаррицкий, Н.Е.Кузнецов, А.Ф.Машковцев,
Профессорлар А.Э.Шмидт, А.А.Семенов, Бар
тольд, оқытушылар А.А.Диваев, А.В.Панков жә
не басқалары сабақ берді [8, 328-333-б.]. 1924
жылы көктемде институт Орта Азия мемлекеттік
университетіне
қосылып,
шығыс
факультеті
атанды [8, С. 340]. 1928 жылы университеттің
шығыс факультетінің – шетелдік Шығыс (парсы,
түрік және үнді-ауған циклдары) және Кеңестік
Орта Азия (әдеби-лингвистикалық және тарихиэтнологиялық циклдары) деп аталатын екі бөлімі
болды. 1926-1928 жылдары университеттегі жас
факультет болған шығыс факультеті этнологиялингвистикалық және педагогикалық бөлімдерден
тұрды. Студенттер саны 1929 жылы 246 адам бол
ды. Мұнда Орта Азияның ұлттық мектептері үшін
орыс тілі мен қоғамтану пәндерінен мұғалімдер,
еуропалық мектептер үшін жергілікті тіл мамандары
дайындалды. Сонымен қатар факультет білікті
зерттеуші-шығыстанушыларды және жоғары оқу
орындары үшін оқытушыларды даярлады.
Бұл факультетте оқып жүрген жылдары Әуе
зов әдеби шығармашылықты, ғылыми және пе
дагогикалық жұмыстармен ұштастыра отырып,
көп еңбек жасады. Сол кездегі құжаттық деректер
ге қарасақ, М.Әуезовті университетке қызметке
алудан бұрын, оның бұған дейінгі тіршілігі мұ
қият тексеруден өткізілгеніне көз жеткіземіз. Уни
верситет ректоры, профессор Б.Гордецкий
1929 жылдың 21 ақпанында БК(б)П Қазақстан
өлкелік комитетінің хатшысы Ф.И.Голощекинге
мынадай мазмұнда хат жолдайды: «Әуезов
жолдас – қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бі
рі. Оның оқулықтары қазақ мектептеріне қа
былданды. Біздегі қазақ әдебиеті секторына
маман жетіспейді. Сондықтан, жолдас Әуезовті
қабылдаудың университет үшін маңызы зор.
Оның кандидатурасын қарастыра отырып
анықтағанымыз, ол бұрын партияда болған
екен. Бірақ, оның сөзіне қарағанда, белгілі се
бептермен шығып қалғанға ұқсайды. Сізден сұ
райтынымыз, жауабын тезірек жіберсеңіздер
екен. Өйткені, мұның бәрі университеттің
шығыс фак ультеті жанындағы қазақ әдебиеті
секторын ұйымдастыруға байланысты болып
отыр». БКП (б) қазақ өлкелік комитеті бөлім бас
тығының орынбасары Мантыненконың жауап
хатында М.Әуезовтің шынында да коммунистік
партияның қатарында болғаны, партия мүшелігіне
өткенге дейін Алашорда ұйымында болғаны, со
дан қалыпты жағдайда байшыл, ұлтшылдық бағыт
ұстанғаны, кейінгі уақытта көзқарасының өзгер
гені туралы жайлар айтылады. Мұндай куәлік жә
не қазақ әдебиеті мамандарының тапшылығына
байланысты қазақ өлкелік комитетіне осындай
мәлімдеме жасауына мәжбүр етеді. Бұл құжаттар
М.Әуезовке рухани бостандық пен шығармашылық
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еркіндікке қол жеткізуіне оңай соқпаған тәрізді [7,
158 б.].
Аталмыш оқу орнының шығыс факультетінің
аспирантурасында
оқып
жүрген
жылдары
М.Әуезов Орта Азия түріктері әдебиетінің тарихы
бойынша болашақ маман ретінде қазақ-қырғыз
әдебиетінің үлгілеріне талдау жасады. Әсіресе,
қырғыз халқының 1,5 баспа табақтан тұратын
«Манас» эпопеясы туралы бірнеше бөлімнен
тұратын монографиясының «Манас» туралы
аңыз айтушылар мен оның ортасы туралы»
атты 1 тарауын жазып шықты. Сонымен бірге
профессор М.Ф.Гавриловтың берген тапсырмасы
бойынша Ә.Навои, Қожа Ахмет Иассауи, Әбілғазы
Баһадүрханның тарихи еңбектерімен қоса, шағатай
әдебиетінің жеке үлгілерін де зерттеді. Осы бағытта
Әуезов профессор А.Шмидтің нұсқауымен парсы,
араб тілдерін үйрене бастады [9, 7-п.]. Алайда,
Мұхтар Әуезов 1930 жылы 1 қазанда Ташкенттегі
Орта Азия мемлекеттік университеті Шығыс
факультеті жанындағы аспирантураны аяқтауға
жақын қалғанда қазақтың басқа да зиялы қауым
өкілдерімен бірге тұтқындалды. Тұтқындалған
кісілердің тізімі бастапқы кезде 20, кейін, яғни 1931
жылдың шілдесіне дейін 32 адамға жетіп, бәрі
де «ұлтшыл» деген жаламен абақтыға қамалды.
Олардың қатарында Мұқамеджан Тынышбаев,
Мұқтар Мурзин, Рамазан Қордабаев, Абдулха
мит Ақбаев, Әшім Омаров, Досан Сұлтанқұ
лов, Серікбаев, Ақаев, Ілияс Ахметов, Нәшір Қо
жамқұлов, Жақып Ақбаев, Иса Қашқынбаев, Ал
дабек Мангелдин, Жаһаншаһ Досмұхамедов,
Мұхтар Әуезов, Қошке Кемеңгеров және тағы бас
қалары болды. Бұлардың көпшілігі Орта Азия мем
лекеттік университеті мен Шығыс факультетінің
оқытушылары еді [10, 6-7 б.].
Қорыта келе ХХ ғасырдың 20-30 жылдары
Ташкент қаласы Орта Азия мен Қазақстандағы
экономикалық және мәдени жағынан ең бір жоғары
дәрежеде дамыған орталыққа айналды. Яғни,
Ташкентте шоғырланған М.Әуезов бастаған қазақ
зиялыларының көрнекті қайраткерлері мен өкілдері
өлкедегі білім мен ғылымды дамытуда маңызды
рөл атқарды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Қазақстан жазушылары: Анықтамалық / Құрастырушы:
С.Қамшыгер, Қ.Жұмашева. – Алматы: «Ан Арыс», 2009.
2. Мұхтар Әуезов энциклопедиясы. – Алматы: Атамұра, 2011.
3. Жизнь и деятельность представителей казахской на
циональной интелегенции в Туркестане / Сборник докумен
тов и материалов. – Шымкент: Южной-Казахстанский гос
университет им. М.Ауэзова, 2004. Ч.1. – С. 27 6.
4. Өзбекстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Мұра
ғаты. 34-қор., 1-тізбе, 1322-іс.
5. ӨРОММ. 34-қор., 1-тізбе, 1188-іс.
6. ӨРОММ. 34-қор., 1-тізбе, 1337-іс.
7. Айдосов А.Х. Ежелгі түркі өркениеті және қорқыттану.
Оқу құралы. – Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2003. –
251 б.
8. Лунин В.В. Из истории первого высшего востокове
денного учебного заведения в Средней Азии. – Москва: Вос
точной литературы, 1963. – С. 302.
9. ӨРОММ.38-қор., 1-тізбе, 336-іс.
10. Досжанов Д. Абақты. – Алматы: Қазақстан, 1992. – 228 б.

19

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1920-1930 ГГ.
Арайлым МУСАГАЛИЕВА,
доктор исторических наук, профессор Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева,
Айсауле САКТАГАН,
магистрант 2-курса Евразийского национального
университета имени Л.Н.Гумилева
Переселенческая политика в Северном Казахста
не и начало спецпереселенческой политики совпада
ют и приходятся на начало тридцатых годов ХХ века.
Акмолинскую область с конца 1920-х годов и до конца
1930-х годов присоединяли то к Карагандинской, то к
Северной Казахстанской области, подвергая постоян
ным изменениям. Акмолинская область в начале 1930
годов была введена в состав Карагандинской области.
Решением 12-й сессии КазЦИКа VIII созыва от 20 февраля
1932 года в Казахстане образуется 6 областей, в том
числе Карагандинская с центром в г. Петропавловске,
в состав которой вошли 23 района, в том числе бывший
Акмолинский округ [1]. Советские исследователи объяс
няют это тем, что объединение центральных и север
ных областей в начале 1930-х годов продиктовано необ
ходимостью эффективного проведения экономической
политики. Полагаем, главная причина этого связана с
политикой коллективизации, народ собирали в колхозы
и усиливали централизированную систему местного
аппарата управления. Этому способствовало и строитель
ство железной дороги между Акмолинском и Карагандой.
Рассмотрим социально-экономическое положе
ние Акмолинской области в 1930-е годы. Эти годы
можно охарактеризовать как время социальной ка
тастрофы региона. Ее основная причина напрямую
связана с политикой проводимой государством. В 1930-е
годы Казахстан переживал исторические процессы, та
кие как политика сплошной коллективизации, насиль
ственное оседание, открытие Карлага, голод в 1932-1933
годы, депортация спецпереселенцев.
В начале 1931 года между Карагандой и Акмолинском
в основном завершилась прокладка железной дороги и
карагандинской уголь получил выход к металлургическим
заводам Урала. Таким образом, магистраль Караганда
– Акмолинск – Петропавловск приобрела всесоюзное
значение [2] .
Акмолинская область первая вошла в состав Кара
гандинского исправительного трудового лагеря. В об
ласти построены трудпоселки Карлага. Начиная с
1931 года в Карагандинской области открылся Кара
гандинский исправительно-трудовой лагерь. Караган
динский исправительно-трудовой лагерь являлся од
ной из составляющих ГУЛАГа СССР. Превращение ка
захской земли в тюрьму началось именно в это время.
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь
(Карлаг) был образован 19 декабря 1931 года.Территория
Карлага с севера на юг занимала 300 км и с востока на
запад 200 км. Кроме этого, помимоданной территории
были еще два отделения: Акмолинское отделение, на
ходившееся в 350 км от лагерного центра, Балхашское
отделение располагавшееся в 650 км от лагерного цетра.
Основной хозяйственный массив Карлага находился на
территории Карагандинской и Акмолинской областях [3].
Мы думаем, что причина вхождения Акмолинской области
в систему Карлага была очевидной. Потому что в это
время область входила состав Карагандинской области.
В Акмолинской области – Акмолинское отде
ление Карлага было крупным производителем сель
скохозяйственной продукции. Посев велся только сор
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товыми семенами, скот был только улучшенной породы.
По разрешению вышестоящей инстанции отделение
Карлага свой породистый скот обменивало на местную
породу некоторых колхозов и совхозов Акмолинской
области [4].
Вместе с лагерной системой Акмолинская область ста
ла превращаться в очень удобное место для расположения
спецпереселенцев. Итак, в Акмолинской области, в кото
рой так много погибло народа от голода, в эти годы резко
возросло количество депортированных спецпереселен
цев. Вместе с лагерной системой Акмолинская область
стала превращаться в очень удобное место для распо
ложения спецпереселенцев. В эти годы в республике стали
строиться трудпоселки для расселения спецпереселен
цев. Трудпоселки были необходимы для трудоустройст
ва депортированных народов и располагались ближе к
действующим работающим предприятиям.
Размещение спецпереселенцев, строительство труд
поселков стало началом этого процесса. Большин
ство этих отделений занимались сельским хозяйством.
На пустых местах строили здания для жилья людей,
служебные помещения, завозили туда людей, техни
ку, оборудование, материалы, таким образом, отде
ление принимало юридический характер. Каждое сель
скохозяйственное отделение – совхоз, на отведенном
участке, осваивало целину, засевало большие площади
зерновыми культурами: пшеница, ячмень, овес, рожь,
крупяное просо. Для животноводства было характерно
разведение только породистого скота. В каждом отде
лении при центральной усадьбе были созданы плотины
и около них поливной огород площадью 150-200 га,
на котором выращивали картофель и все овощные
культуры для нужд находившегося там контингента
[5]. В течение 30-х годов население «кулацкой ссылки»
по разным причинам (высокая смертность, массовые
побеги, освобождение «неправильно высланных» и др.)
существенно уменьшилось [6]. Управление спецпере
селенцами, которое находилось в г. Акмолинске, обес
печивало только доставку, учет и охрану людей [7]. Спец
переселенцы, приехавшие в самом начале, по своему
усмотрению строили дома и расселялись в них.
В 1932 году вышло постановление №174/СС
Совнаркома СССР «Об индивидуальном жилстрои
тельстве для спецпереселенцев» [8]. В постановлении
разрешили спецпереселенцам, занятым в качестве
рабочей силы в промышленности и в сельском хозяйстве,
строить себе жилища. Главные хозяйственные органы
не устанавливали обязательного размера жилища и его
планировки, а дав только место постройки и обеспе
чив противопожарные мероприятия. Тем не менее, наз
ванное мероприятие препятствовало использованию и
компактному проживанию спецпереселенцев. Это сос
тавляло трудности силовым органам, для установления
ими надзора за спецпереселенцами.
В эти годы в республике стали строиться трудпо
селки для расселения спецпереселенцев. Трудпосел
ки были необходимы для трудоустройства депортиро
ванных народов и располагались ближе к действую
щим работающим предприятиям. Если в Караганде
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трудпоселки застраивались рядом с расположенными
шахтами, то в Акмолинской области для освоения сель
скохозяйственных земель были построены многочис
ленные трудовые совхозы.
В Акмолинской области в 1930-х годах было
размещено много спецпереселенцев из других ре
гионов страны. Для них создано 7 трудовых по
селков (т.н. «точек»), в первое время не имевших
названий, а только порядковые номера: №26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 [1,38]. Не обошел стороной Акмолинскую
область и голод 1932-1933 годов. В это время Северный
Казахстан находился в первых рядах голодных регионов
республики. Более половины представителей казахского
населения было потеряно в Северном Казахстане – 400,9
тыс. человек, или 51,4% [9]. Во время голода Акмолинская
область была наиболее пострадавшей среди всех
областей. Акмолинская область была расположенна
на отдаленной части территории республики, казахи в
основном занимались животноводством.
В это время и в Акмолинске стали формироваться
многочисленные колхозы. Овцеводческий колхоз №26
был создан в 1933 году. Названный овцеводческий колхоз
просуществовал до 1937 года. Он был расположен в 35
км. к юго-западу от Акмолы на берегу озера Жаланаш.
По архивным документам, в этом совхозе проживали в
основном спецпереселенцы, они строили трудпоселок.
Проживали и казахи, но их было очень мало.
Начиная с 1933 года в колхозах стали проживать
представители различных народов. Это доказывают не
которые документы. Например, 21 октября 1933 года
Политсектор МТС Наркомзема Каз ССР написано в
донесении от политотдела Полуденского МТС Караган
динской области. В нем написано: «Состояние работы с
казаками и немцами таково, что политотдел вынужден
поставить вопрос о подкреплении радиуса казакскими
и немецкими товарищами. Разнородный национальный
состав колхозников радиуса нашей МТС выдвигет перед
нами задачи, разрешение которой выходит далеко
за пределы влияния политотдела» [8,76]. Увеличение
количества казахов связано с вмешательством государства
в возвращение от кочевников-казахов.
Государственные органыне хотели давать возмож
ности тесному общению друг с другом местных каза
хов, противившихся политике коллективизации с депор
тированными и спецпереселенцами. Местные органы ста
ли понимать сложность проведения политической работы
среди немцев-спецпереселенцев, проверки их связей с
зарубежьем. В связи с этим начали подготовку к разме
щению спецпереселенцевв специальные трудпоселки.
В целом, в период коллективизации из центральных
районов СССР в Казахстан были сосланы 46091 семья,
или 250 тысяч переселенцев. По неполным данным, в
1937 г. число высланных в Казахстан спецпереселенцев
составило 360 тысяч человек. Возникли 113 населенных
пунктов обсервации. Казахстан становился огромным
концлагерем [7, 22].
Начиная с 1933 года для улучшения положения на
рода, вымершего от голода, со стороны государства
начала приходить помощь.
26 января 1934 года на XVII сьезде ВКП (б) выступил
Л.Мирзоян: «Если еще в конце 1932 г. в Казакстане имели
место огромные откочевки, то за последний 1933 г.
мы не только в основном прекратили и ликвидировали
откочевку, но добились обратного – возвращения ог
ромного количества откочевавших хозяйств. И этого
добились, только благодаря помощи и руководству со
стороны товарища Сталина и товарища Кагановича.
В 1933 г. нам удалось в Казакстане обратно вернуть
в колхозы, заселить, хозяйственно обустроить, зак
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репить около 100 тыс. хозяйств откочевников. Это
конечно вовсе не означает, что в Казакстане трудности
уже ликвидированы. Казакстан должен еще проделать
в течение ближайшего периода времени огромную
работу, должен двинуться быстрыми темпами вперед,
чтобы ликвидировать свое отставание и стать на
один уровень с передовыми республиками и краями» [10].
В самом начале 1938 г. было открыто спецот
деление в Акмолинске, входившее в структуру Кара
гандинского ИТЛ. Начиная с 10 января 1938 г. стали
приходить этапы. Акмолинское спецотделение быстро
заполнялось и в течение полугода переполнилось нас
только, что руководство Карлага вынуждено было в на
чале временно распределять очередные этапы осужден
ных жен по другим лаготделениям. Акмолинское спец
поселение в самом конце 1939 г. влилось окончательно
в Карлаг [11].
Все дальше прокладывалась железнодорожная ли
ния Боровое-Акмолинск, возникли золотодобывающие
рудники: Бестобе, Даниловка, Сталинский, Жолымбет;
построен Тургайский сурьмяный комбинат. При них воз
никали населенные пункты, увеличивалась численность
населения. Для спецпереселенцев строились отдельные
трудовые поселки, которым давались номера (позже их
отнесли к категории сел и стали присваивать названия).
Руководить таким крупным народнохозяйственным ком
плексом из Петропавловска и Караганды становилось
все сложнее. С учетом этих обстоятельств принимается
решение об образовании новой Акмолинской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 октября 1939 г. она создается частично за счет
территорий Карагандинской и Северо-Казахстанской
областей с центром в г. Акмолинске [2, 6].
В 1926 году в Акмолинской области проживало 1
211559 человек, из них 430 804 казахов, 394 113 русских,
21 192 немцев, 312 338 украинцев и остальные другие
народы. А в 1939 году в области проживало всего 458509
человек, из них 120 480 казахов, 207 882 русских,10104
немцев, 81 819 украинцев и остальные другие народнос
ти [9, 588]. Конечно, территория области менялась. Но,
все же, как мы видим, в тридцатые годы численный
состав населения в области резко уменьшился.
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ

1. Акмолинская область в цифрах и фактах прошлого. Сп
равочник. Акмола: Акмолинское областное управление ар
хивами и документацией, 1996. -С.5.
2.Дубицкий А. Акмола – город славный. Акмолинск: Об
ластное издательство, 1959.- 126 с. - С.8.
3. Шаймуханов Д.А., Шаймуханов С.Д. Қарлаг. Караганда:
Полиграфия, 1997. – 173 б. - Б.17,18.
4. Государственный архив г.Астаны, ф.370, оп.1, д.50, л.7.
5. Государственный архив г.Астаны,ф.370, оп.1, д.51, л.3.
6. Земсков В.Н. Демография заключенных, спецпоселен
цев и ссыльных (30-50-е годы) // Мир России. Социология. Эт
нология. - 1999. - №4.
7. Сулейменова М. Актуальные пробл. насильственной
депортации репрессированных социальных групп СССР в
Центр. Казахстан в 30-40-е годы ХХ в. (на примере крестьянст
ва) // Modernproblemsofscienceandeducation. 2011. №1.- С.10-14.
8. Cпецпереселенцы в Карагандинской области. Сборник доку
ментов и материалов / Сост. Р.М.Жумашев, Л.В.Михеева / Под.
ред. Е.К.Кубеева. Караганда: Изд-во КарГУ, 2007. - 325 с. - С.24.
9. История Казахстана: народы и культуры. Учебное посо
бие. Алматы: Дайк-пресс, 2001. - 608 с. - С.376.
10. XVII Сьезд Всесоюзный Коммунистической партии (б).
Стенографический отчет. Москва: Партиздат, 1934.
11. Узницы «АЛЖИРа». Список женщин – заключенных
Акмолинского и других отделений Карлага. Москва: «Звенья»,
2003. - 567 с.С.26-27.

21

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Жанар МУЛДАХМЕТОВА,
кандидат исторических наук, старший
преподаватель Южно-Казахстанский
государственный университет имени М.Ауезова,
Рауза ОМАРОВА,
кандидат исторических наук, Региональный
социально-инновационный университет
Послевоенный период – это один из наиболее
сложных периодов социально-экономического развития
Казахстана. С одной стороны – это наращивание эко
номической мощи республики по экстенсивному пути
развития, а с другой – это период накапливания со
циальных, демографических, экологических проблем,
рожденных командно-административными методами
управления.
В исследуемый период основные параметры раз
вития народного хозяйства, социально-экономических
отношений определялись съездами коммунистической
партиии пятилетними планами.
Экономическое развитие Казахстана определялось
как часть общесоюзной экономики, главной целью которой
впосле военные годы было наращивание материального
потенциала каждой республик в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР с центром в г. Москве.
Такой подход к развитию социально-экономических
отношений не учитывал интересов регионов Казахстана,
а работал на систему, на временный результат и,
вцелом, на «победу коммунизма». Данная установка
предопределила судьбы не только людей, но и целых
регионов, их производительных сил, трудовых ресурсов,
состав населения и уровень жизни [1, 463 с.].
В социально-экономических и культурных преоб
разованиях Южного Казахстана, как и всей республики
в целом, особую роль имела индустриализация. В годы
довоенных и послевоенных пятилеток экономическая
ситуация юга Казахстана в корне преобразилась. Если до
Октябрьской революции это был край с ярко выраженной
животноводческо-земледельческой экономикой и мало
мощной кустарной промышленностью, то в последствии
он стал одним из крупнейших индустриальных регионов
республики.
Южный Казахстан был одним из регионов респуб
лики, куда во время войны перебазировались многие
предприятия из европейской части СССР. Так, нап
ример, в г. Чимкенте разместились Воронежский стан
ко строительный завод, Подольский прокатный цех,
Московский химико-фармацевтический завод имени
Я.М.Свердлова, Московский алкалоидный завод, Харь
ковские чулочная и зеркальная фабрики, атакже ряд
других предприятий легкой и пищевой промышленности.
Все они в короткие сроки были пущены в эксплуатацию
и начали давать продукцию, отправляемую на фронт.
После окончания войны в возрождение западных
регионов СССР свой значительный вклад внесли тру
дящиеся Южного Казахстана, осуществляя шефство над
городами и районами Орловской и Брянской областей.
Только колхозы Южно-Казахстанской области передали
своим подшефным 4164 лошади, 13780 голов крупного
рогатого скота, 49420 овец, 10949 свиней [2,512 с.].
В после военные годы в регионе были созданы та
кие новые отрасли промышленности, как машино
строительная, химическая, текстильная, цементная,
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строительная, пищевая и др. Широкое развитие по
лучили цветная металлургия, горно добывающая про
мышленность, железно-дорожный, автомобильный и
воздушный транспорт.
Развитие промышленности, значительный объем
капитального строительства сопровождались не только
развитием существующих, но и возникновением новых
городов и промышленных центров.
Работа промышленных предприятий Южного Ка
захстана в 1946 году характеризуется следующими
данными. Объем добываемой руды посравнению с
1945 годом увеличился на 10%, ее переработка на
обогатительных фабриках выросла на 17%, добыча
плавико-шпатовой руды – почти в два раза, выпуск
плавикового концентрата – на 60%, выплав касвинца
– на 50%, висмута металлического – на 17%, серебра
в сплаве Доре – на 60%, выпуск свинцового проката –
на 20,6%, выработка хлопкового масла черного – на
5,5%, масла хлопкового рафинированного – на 91%,
фармацевтической продукции – на 62% [3].
Однако, необходимо отметить, что с выполнением
плана выпуска валовой продукции справились не все
промышленные предприятия (союзного подчинения). К
их числу относятся:
-трест «Ленгеруголь», выполнивший план поваловой
продукции на 82,7%, уменьшивший выпуск валовой
продукции посравнению с 1945 годомна 9,7%.
- единственный в области машиностроительный завод
– Чимкентский завод прессов-автоматов выполнил в 1946
году план поваловой продукции на 81,3%, что на 12,4%
меньше чем в 1945 году.
Итоги выполнения годового плана крупными пред
приятиями, подчиненными союзным промышленным ми
нистерствам, приведены втаблице 1.1 [4].
Намногих предприятиях Южного Казахстана в 1946
году не было обеспечено выполнение плана по таким
решающим качественным показателям, как повышение
производительности труда и снижение себестоимости
продукции. В результате плохой организации хозяйс
твенной деятельности ряд предприятий (Ачисайский
полиметаллический комбинат, трест «Ленгеруголь»,
Шымкентский завод прессов-автоматов и др.) закончили
1946 год с большими сверх плановыми убытками. Убытки
треста «Ленгеруголь» от удорожания себестоимости
угля составили 2 млн. 209 тыс. рублей. Ачисайский
полиметаллический комбинат в результате удорожания
руды допустил в 1946 году свыше 5,5 млн. Рублей сверх
плановых убытков [5].
Таблица 1. 1. Выполнение годового плана по
выпуску валовой продукции в 1946 году (в тыс. руб.).
Наименование
предприятия

План

Фактически

% выполнения

Чимкентский
свинцовый завод

24837

25148

101,3

В%
К 1945 г.
119,7
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Ачисайский полиметаллический комбинат

1772

1966,4

111

54,4

Чимкентский масло
экстракционный завод

4157

5985,5

144

158,9

Чимкентский
химфармзавод

6649

6739

101,4

163,0

Бричмуллинский
комбинат

373

423

112

98,0

На предприятиях области имела место высокая
текучесть рабочей силы. В тресте «Ленгеруголь» в 1946
году было принято 778 рабочих и уволено 1014 человек,
в том числе 245 человек самовольно оставили работу.
В Ачисайском комбинате в 1946 году было принят о
свыше1000 рабочих и почти с только же уволено [6].
Серьезным не достатком в работе предприятий
явилось недостаточное внимание хозяйственных руко
водителей к вопросам укрепления технологической дис
циплины, улучшения и усовершенствования технологии,
внедрения новой техники [7].
В 1946 году система местной промышленности
Южно-Казахстанского обл. местпрома недовыполнила
план поваловой продукции на 8,8%. По ассортименту
32 видо в продукции приплане в денежном выражении
3700,0 тыс. Рублей фактически выполнено на сумму
3372,2 тыс. рублей.
Анализ работы этой системы по отраслям про
мышленности выявил причины, по которым не выпол
нены планы [8].
Силикатная промышленность. Производство кир
пича, керамической плитки, гончарной посуды бази
ровалась наместном сырье. Однако необеспеченность
топливом привело к срыву выполнения планов по
производству указанной продукции. Из запланированных
напервое полугодие 1946 года 450 тонн угля не было
поставлено ни одной тонны.
Промышленность не рудных материалов. Хотя
промышленность базировалась также наместном сырье,
из-за плохой работы по организации труда нагорных
разработках было допущено большое не довыполнение
планов.
Дерево обрабатывающая промышленность. Ос
новной ассортимент продукции – конные брички. Для
изготовления бричек остро нехватало древесины.
Кожевенная промышленность. Промышленность
базировалась в основном на фондовом сырье.
Запервое полугодие 1946 года было обеспечено
только 31,6% по требности в кожевенном сырье.
Пимокатно-кошмоваляльная промышленность.
Промышленность базировалась на фондовом сырье.
Основной ассортимент-валяная обувь, кошма юртовая,
кошма шорная. План не выполнен из-за необеспечения
шерстью (поставлено 36,3% от потребности).
Пищевая промышленность. Основное сырье (фрукты,
ягоды, мука) было местное, однако вспомогательное
сырье, без которого нельзя было выпускать пищевые
изделия (например – сахар), являлся фондовым. В1946
году было поставлено сахара всего 5,1% отпотребности,
что привело к срыву выполнения планов.
Финансовое положение. Одной из основных причин
не до выполнения плана являлось тяжелое финансовое
положение всей системы, заключавшееся втом, что все
райпромкомбинаты имели более двух просроченных кар
тотек в банках. Недостаток оборотных средств повсей сис
теме составил более 2300 тыс. Рублей [9]. Это создавало
такое положение, при котором райпромкомбинаты оказа
лись не в состоянии приобретать сырье и материалы, так
как были лишены какого-либо кредитования. Ряд пром
комбинатов были вынуждены простаивать из-за при
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менения банковских санкций.
Кадры. Система местной промышленности испытывала
острый недостаток в квалифицированных кадрах. Нередки
были случаи, когда цеха промкомбинатов не работали
из-за отсутствия специалистов. Например – пимокатный
цех Туркестанского райпромкомбината; пимокатный,
металлообрабатывающий, кожевенный, черепичный цеха
Чимкентского горпромкомбината; деревообделочный, пи
мокатный цеха Сайрамского райпромкомбината; дерево
обделочный цех Чаяновского райпромкомбината; кузнеч
ные цеха почти во всех промкомбинатах. Такой острый не
достаток специалистов приводил к невыполнению планов,
следствием чего явились невозможность свое временной
выплаты заработной платы, осуществление мероприятий
социального характера.
В 1946 году не выполнили планы также предприятия
промышленности строительных материалов. На СасТюбинском известковом заводе при плане по обжигу
извести 4460 тонн фактически было выпущено 1677
тонн. На Ленгерском известковом заводе приплане 1125
тоннвы пущено извести всего 370 тонн. Себестоимость
выпускаемой продукции была завышена, приплановой
себестоимости извести 130 руб/ тонна, фактическая се
бестоимость составила 135 руб /тонна.
На Чимкентском кирпичном заводе план на 1946
год составлял 6 млн. Штук кирпича сырца, фактически
изготовлено 2600 тысяч штук, обожжено только 1198
тысяч штук. Из 60 рабочих-сдельщиков выполняли план
выработки только 26 человек. Потребность рабочих по
плану составляла 176 человек, фактически же имелось
на заводе 76 рабочих [9].
В то же время наметились и явные позитивные сд
виги в развитии экономики региона. Был значительно
реконструирован Шымкентский свинцовый завод, и уже
в 1946 году он увеличил выпусксвинца, висмута, сплава
Доре, проката, повысили звлечение свинца из сырья,
при этом производство свинца высших марок возросло
почти вдвое. В1947 году рост валовой продукции завода
составил 78 процентов. Вцелом, впериод 1946-1960 го
ды была проведена большая работа покоренной реконс
трукции Шымкентского свинцового завода. В результате
было достигнуто значительное снижение себестоимости
продукции, достигнуто увеличение объема валовой про
дукции только запятую пятилетку в 1,7 раза и повышение
производительности труда на 20 процентов. Завод на
ращивал производство следующей продукции: золото в
сплаве, серебровсплаве, сурьмы, индия, висмута, свин
цового сурика, товарного свинца и серной кислоты.
В период 1946-1960 годов значительно расширился
Шымкентский завод прессов-автоматов (основан на базе
эвакуированного в 1941 году Воронежского завода куз
нечно-прессовых машин). Были построены главный произ
водственный корпус, дизельная электростанция, несколько
цехов. С1950 года на заводе наладили производство по
изготовлению холодновысадочных, кузнечно-штамповочных,
горячевысадочных прессов-автоматов и ковочных машин.
В конце 1946 года началось строительство в г.
Шымкенте единственного тогда в Казахстане хлопчатобумажного комбината, который в конце 1952 года выдал
свою первую продукцию [10]. На комбинате выпускали:
пестро тканое костюмное трико, хлопчато-бумажное
полотно, ватин, хлопчато-бумажную пряжу. Комбинат
поставлял свою продукцию 70 предприятиям Казахстана
и других союзных республик.
В начале 50-х годов начато строительство Шым
кентского гидролизного завода. В 1958 году введены
в эксплуатацию гидролизно-спиртовый и ремонтномеханический цеха. В 1959-1961 годах вступила в ст
рой первая очередь завода (кислородно-водородный и
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дрожжевой цеха) и продолжено строительство второй
очереди-цеха по производству кристаллического ксилита.
В качестве основного сырья на заводе использовались
хлопковая шелуха (остаточный продукт производства
хлопкового масла на Шымкентском масложиркомбинате),
рисовая лузга, кукурузные кочерыжки. Продукция
завода-технический этиловый спирт и кормовые дрожжи
пользовались большим спросом у потребителей.
В 1957 году начата реконструкция на старейшем
предприятии г. Шымкента – химфармзаводе (введен в
строй 1884 году). Завод специализировался в выпуске
лекарственных препаратов из дико растущего и куль
тивируемого растительного сырья (корень солодки, по
лынь цитварная, эфедра хвощевая, эфедра горная).
Продукция завода поставлялась в аптечную сеть СССР,
а также экспортировалась в Англию, Францию, Польшу,
Чехословакию, Болгарию и другие страны.
В 1958 году был построен Кентауский экскаваторный
завод на основе ремонтной мастерской комбината «Ач
полиметалл». В 1959 году освоено производство казах
станских экскаваторов Э–303 на гусеничном ходу с
емкостью ковша 0,3м3. Впоследствии на этом заводе
был налажен выпускновых марок экскаваторов и
землеройных машин.
В 1959 году вступил встрой Шымкентский завод кар
данных валов, накотором было налажено производство
карданных валов к автомобилям ГАЗ, УАЗ, тракторам
«Беларусь», автокранамитепловозам. Продукция завода
пользовалась повышенным спросом у механизаторов
Казахстана.
В этом же году выдал свою первую продукцию
Шымкентский завод «Электро аппарат», специализи
ровавшийся на производстве высоковольтной аппа
ратуры и силовых выключателей (масляных и элек
тромагнитных). Позже был освоен выпуск некоторых
электро бытовых приборов – электро чайников, лектро
обогревателей, кипятильников. Основная продукция
завода поставлялась на многие предприятия СССР,
экспортировалась в ГДР, Болгарию, Югославию, Чехос
ловакию, Индию, Турцию, Ирак и другие страны.
Строительство новых предприятий, расширение
объемов гражданского строительства в городах и сель
ской местности обусловили возникновение в Южном
Казахстане мощной строительной индустрии. При
родные богатства региона стали сырьевой базой для
производства строительных материалов.
В 1954 году было принято постановление ЦККПСС и
Совета Министров СССР о строительствев г. Шымкенте
крупного цементного завода производственной мощнос
тью 1,8 млн тонн в год [11]. Впериодс 1955 по 1957 годы
была создана производственная база для возведения
этого предприятия. В 1957 году создаются два полигона
для производства железобетонных изделий мощностью
13 тысячм3вгод, бетонный узел мощностью 400 м3 бетона
в сутки [12, с-71.]. В этомже году начато строительство
первой очереди завода. В г. Шымкенте организовано
строительное управление «Цемстрой». Для сооружения
ряда промышленных объектов создается трест «Чим
кентпромстрой» с пятью управлениями, а также семь спе
циализированных монтажных организаций Министерства
строительства Казахской ССР. Чимкентский цементный
завод в водился встрой тремя очередями: первую
очередь ввели 30 декабря 1958 года, вторуюочередь – 5
ноября1 959 года, завершение строительства завода – в
сентябре 1961 года. В 1959 году завод выпустил 327 тысяч
тонн цемента, в 1960 году – 715 тысяч тонн, а в 1961 году
было произведено 1089 тысяч тонн цемента [13].
В поселке Сас-Тюбе было начато строительство
второго в области цементного завода, который с 1960
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года стал выпускать белый и цветные цементы, а также
строительную известь.
Таблица 1. 2. Показатели производственной дея
тельности наиболее крупных предприятий:
Предприятия
Свинцовый завод
Комбинат «Ачполиметалл»
Р/У «Ленгеруголь»
Химфарм завод
Завод прессов автоматов
Сас-Тюбинский цементный завод
Чимкентский цементный завод
Чимкентский кирпичный завод
Хлопчато бумажный комбинат
Каракуль завод
Чимкентский мясо комбинат
Масложир комбинат

Валовая
продукция,
млн.руб.

Численность
производственного
персонала, тыс. чел

788,8
178,2
38,2
117,0
71,6
27,0
52,1
9,8
109,0
140,5
102,5
302,3

3,7
6,1
2,0
0,5
1,8
0,6
0,9
0,4
3,2
0,2
0,4
0,9

25 августа 1959 года ЦК КП Казахстана и Совет Ми
нистров Казахской ССР приняли постановление «О
дальнейшем подъеме экономики и культуры Кзыл-Ор
динской области», которое сыграло свою роль в работе
по реконструкции предприятий, совершенствованию
технологии производства с целью увеличения выпуска
продукции с наименьшими затратами [14].
ТҮЙІН
Мақалада Оңтүстік Қазақстанның соғыстан кейін
гі әлеуметтік-экономикалық дамуы мен жағдайы қарас
тырылған. Бір жағынан – экономикалық өсу қуаты
бойынша экстенсивті даму жолдары, ал екінші жағынан –
әлеуметтік, демографиялық, экологиялық мәселелердің
жинақталу кезеңің, биліктің әкімшілік-әміршілдік әдіс
термен басқару саясаты көрсетілген. Зерттеу архив ма
териалдары негізінде дайындалды.
***
The article addresses the post-war socio-economic
development of South Kazakhstan. On the one hand, there
are shown the ways of extensive development on the power
of economic growth, on the other - the stage of accumulation
of social, demographic, environmental problems, the policy of
governing the administration by administrative-administrative
methods. The research was prepared on the basis of archival
materials.
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қазіргі заман: тарих және қоғам

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В КАЗАХСТАНЕ
Жапсарбай КУАНЫШЕВ,
институт истории государства КН МОН РК,
доктор политических наук
После распада СССР и приобретения Казах
станом независимости, а также выбора им в
качестве главного вектора своего развития ры
ночную экономику и демократизацию общес
твенных процессов, правовая политика госу
дарства объективно оказалась в очень непрос
той ситуации. В стране возникли совершенно но
вые социально-экономические и общественно-по
литические отношения. Казахстан провозгласил
своей целью строительство правового государства.
Однако вся судебно-правовая система республики,
как составная часть бывшего Союзного правосудия,
не была готова к резким изменениям – переходу от
плановой экономики к рыночной, от тоталитарной
политики и идеологии к демократии. Сложно бы
ло разобраться в тонкостях неизвестных до этого
социально-экономических и общественно-полити
ческих процессов в обществе. И гражданам молодого
Независимого Казахстана приходилось нелегко жить
в новом зараждающемся обществе по старым за
конам. Отсутствие новой законодательной базы не
давало возможности органам государственной влас
ти минимизировать влияние кризиса на социаль
ное самочувствие населения. А их попытки по нор
мализации ситуации и регулирования жизнедея
тельности общества заведомо были обречены на
неудачу в связи с тотальным экономики и социальнополитическим кризисом.
Поэтому потребности общественного развития
настоятельно требовали правового регулирования
преобразований в экономике, новых подходов к пра
вовой политике, пересмотра всей структуры пра
воохранительных и судебных органов. Необходи
мо было изменить гражданское, уголовное и
процессуальное законодательство [1]. Другими
словами, предстояла большая работа по десовети
зации законодательной базы и созданию правовой
основы развития нового независимого государства
и его государственности. Но, это было делом одного
дня. Сначала необходимо было политико-правовое
осмысление новых реалий, и проведение активной
законотворческой работы. К сожалению, для этого в
стране еще не было создано необходимых условий,
не хватало подготовленных квалифицированных
специалистов, готовых работать в новых условиях в
«новом» качестве и решать возникающие буквально
на каждом шагу острые, порой не совсем понятные по
своей природе, проблемы.
Между тем, состояние преступности в рес
публике оставалось сложным. Надо было обуздать
разгул преступности и обеспечить защиту прав и
свобод граждан. Проводимые правоохранительными
органами мероприятия не могли оказать должного
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влияния на укрепление правопорядка в стране. С этой
задачей не справлялась и судебная система. Поскольку
она все еще несла в себе родимые пятна советской
эпохи. При рассмотрении уголовных дел народны
ми судьями в основном обеспечивалось правиль
ное применение законодательства и руководящих
разъяснений Пленумов Верховных Судов СССР и
Республики Казахстан. Ярким свидетельством этого
могло бы послужить, например, сохранившееся
старое название судов. В начале 1992 года низкое
качество рассмотрения уголовных дел отмечалось
в народных судах Алматинской, Жамбылской, Ман
гистауской, Тургайской и Целиноградской областей.
Многие суды самоустранялись от принятия решений
по уголовным делам, только по протесту прокуро
ров было отменено 16,0 % определений судов о
возвращении дел на доследование [2]. Причинами
отмен и изменений приговоров судов явились не
полнота предварительного и судебного следствия,
неправильное применение норм материально и
процессуального права. Имело место назначение мер
наказания без учета требований закона.
Медленно улучшалась деятельность судов по
обеспечению защиты прав и законных интересов
граждан, возросли факты волокиты при рассмотре
нии уголовных дел в некоторых областях и в г. Алма
ты. Увеличилось поступление жалоб на деятельность
судов, и снизиласьих профилактическая работа.
Ухудшилоськачество работы некоторых област
ных судов [2]. Низкое качество рассматриваемых
дел было связано с появлением принципиальной
категории дел с принятием новых законов и расши
рения правозащитной функции суда, частично и за
счет того, что отдельные судьи, не имея достаточной
квалификации, недостаточно занимались изучением
нового законодательства, его применения в судебной
практике. Не была достигнута стабильность собствен
ных определений и решений народных судов. Что мож
но было ожидать от тех судов, деятельность которых
еще в 1991 году была направлена на дальнейшее
укрепление социалистической законности в области
гражданских правоотношений, защите законных прав
и интересов государства, юридических лиц и граждан,
оказание практической помощи судам в правильном
применении законодательства. Недостаточное обес
печение правовой деятельности местных Советов
нередко приводило к принятию актов, противоречащих
действующему законодательству. Было ослаблено
внимание к вопросам правовой работы в экономике, не
изучалась практика применения новых законов.
В 1992 году в республике проводились про
верки работы народных судов по вопросам
организации ими своей работы, рассмотрению
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судебных дел, ведению судебной статистики,
исполнение приговоров и решений. Согласно ар
хивным материалам, результаты такой проверки
народного суда Чуйского района Жамбылской области
показали, что работа канцелярии была не на должном
уровне, карточки по уголовным и гражданским де
лам находились в хаотичном состоянии с наруше
нием хронологического порядка. Допускались ошибки
при составленииотчетов. Так, в отчете по I форме
было указано, что все уголовные дела рассмотрены
в срок, а фактически с нарушением срока было
рассмотрено 18 уголовных и 6 гражданских дел.
Из-за отсутствия соответсвующих отметок в учетностатистических карточках по форме 5 возникали
проблемы по взысканию сумм, определенных судом,
по отдельным видам преступлений [3]. Отсутствовал
контроль судоисполнителями по хищению и другим
преступлениям. Судьи не проверяли их работу.
Суд при разрешении спора по существу иногда не
исследовал все обстоятельства дела, рассматривал
дело при отсутствии сторон и свидетелей, например,
по делу Фазлиева по ст.76-4 ч. IУК РК в суде были
оглашены показания не явившихся свидетелей,
хотя причина их неявки в суд не была признана
уважительной [4]. Однако пояснения сторон и
свидетелей были включены в протокол. Это нередко
приводило к отмене решения суда. К тому же всем
делам акты об уничтожении наркотиков составлялись
в нарушение инструкции о порядке изъятия, хранения
и передаче вещественных доказательств [4].
В судебной практике народного суда Жамбылско
го района встречались и такие моменты, когда дело
рассматривалось единолично судьей, хотя должно
было рассмотрено коллегиально. Так, судья Абдул
лаева, неимея согласия подсудимого допускала еди
ноличное рассмотрение дела. Она также незаконно
измененяла даты постановлений и протоколов суда.
Народным судьей Сарысуского районного суда
Омаровой также единолично рассмотривалось дело
по обвинению Торебекова М. 19 апреля 1994 года,
а некоторые из них она рассматривала без участия
адвокатов [4]. Что интересно, эти дела вступали
в законную силу и исполнялись, никем не были
обжалованы и по ним протесты не вносились.
Серьезные замечания вызывали оформление
как судебных документов, так и дел в целом. По
каждому второму делу отсутствовали описи доку
ментов, определения по подготовке дел к судебному
разбирательству и о назначении дел не заполнялись,
подшивались лишь чистые бланки, несмотря на то,
что некоторые дела являлись архивными. Протоколы
судебного заседания оформлялись небрежно, лич
ности сторон не устанавливались, искажались фа
милии участников судебного процесса [3]. Не во всех
архивах судов имелось отдельное помещение для
хранения вещественных доказательств, они хранились
прямо в помещении архива. Например, такая ситуа
ция сложилась в народном суде Жамбылского ра
йона Жамбылской области. В суде существовала
неправильная практика, когда акты по вещественным
доказательствам в дело не подшивались, а хранились
в исполнительных производствах [4].
Второстепенная роль отводиласьв народных судах
ведению кодификационной работы. Низкий уровень
систематизации законодательства оказывал нега
тивное влияние на повышение юридической гра
мотности и квалификации судей. Данный факт не
совсем смотрелся на фоне происходящих в то время
значительных изменений в законодательстве Респуб
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лик Казахстан. В народном суде Меркенского района с
1990 года не выписывалась юридическая литература и
на 1993 год не была осуществлена подписка на газеты
и необходимые нормативные материалы [3].
После принятия Конституции Республики Ка
захстан 1993 года возникла необходимость про
ведения правовой реформы, отвечающим но
вому статусу государства. Впервые в истории
республики в ней был закреплен принцип разделения
властей. Была начата работа по обсуждению проекта
концепции судебно-правовой реформы. Судейское
сообщество выступало за принятие закона о
статусе судей. Несмотря на то, что постановлением
Верховного Совета были утверждены новые долж
ностные оклады и установлены надбавки за клас
сность и выслугу лет, ставился вопрос об улучшении
условий труда судебных работников.
В течение 1992-1993 года на конференциях
судей Акмолинской, Жезказганской областей и судей
Алматинского городского судабыли приняты обращения
Президенту и Верховному Совету республики, где от
мечалось, что гарантом соблюдения законов в правовом
государстве может выступить лишь независимый,
авторитетный и социально защищенный суд [5]. Отме
чалось, что в условиях переходного периода работники
судебных органов оказались в худшем материальном
положении по сравнению не только с юристами,
работающими в коммерческих структурах, но даже и
работниками других органов государственной власти.
Судейский корпус оказался одним из самых материально
и
социально
незащищенных
государственных
служащих. В этих обращениях также указывалось,
что судьи Казахстана оказались в числе одних из
самых низкооплачиваемых судей стран Содружества.
По их мнению, указанные обстоятельства приводили
к тому, что из судебных органов уходили опытные
квалифицированные кадры. Поэтому они просили,
чтобы раз и навсегда был решен вопрос о достойной
оплате их труда, социальной защищенности, а также
материальной обеспеченности судов Казахстана.
По мнению судейского корпуса страны выполнение
возложенных законом на судей высокие функции по
отправлению правосудия не соответствовалиуровеню
их материальной обеспеченности и социальной
защищенности. Кроме того, они требовали обсуждения
концепции, вынесения на обсуждение уголовного,
гражданского, уголовно-процессуального, гражданскопроцессуального кодексов, принятия Закона о статусе
судей, и незамедлительного проведения съезда судей
до проведения сессии Верховного Совета [5].
В феврале 1994 года Постановлением Пре
зидента был принят исторический документ «О
государственной программе правовой реформы в
Республике Казахстан». Она утвердила приоритетные
направления реформы судебно-правовой системы.
Затем, принятый в 1995 году Указ Главы государства,
имеющий силу Конституционного закона «О судах
и статусе судей в Республике Казахстан» утвердил
определяющий статус независимой судебной власти.
Обобщение судебной практики по уголовным и
гражданским делам Жамбылского областного суда,
проведенное в середине 90-х годов, свидетельствует о
поверхностном подходе к нему. В них не было данных
о преступности и судимости, не было сведений об
осужденных, отсутствовал анализ ошибок следствия
и судов, не было ссылок на закон и разъяснения
решений Пленума, а также рекомендаций судам.
Были проблемы, как в планировании, так и плановой
дисциплине [4].
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В 1994 году в управление юстиции Жамбылской
области поступило 376 жалоб граждан, большая
часть из которых 347 или 92,3% от общего коли
чества составляли жалобы на неисполнение или
ненадлежащее исполнение судебныхрешений [4].
Существенные проблемы имелись и в воп
росах укрепления материальной базы судов Жам
былской области, так как суды располагались в
неприспособленных, ветких зданиях, неотвечающих
элементарным требованиям для отправления пра
восудия. Из техники передвижения к 1992 году была
только одна автомашина в народном суде Жамбылского
района и то находившаяся в технически неисправном
состоянии. Наиболее тяжелое положение было на
родном суде Центрального района г. Жамбыла, в
судах Жамбылского, Меркенского, Шуского, Кордай
ского районов и в г. Каратау, где на 3-х и 4-х составный
суд приходился только один зал судебного заседания.
Народные судьи и секретари судебного заседания
размещались в одних кабинетах, отдельные служебные
помещения представляли собой комнаты, огорожденные
листовой фанерой и находились в крайне непригодном
состоянии. Практически отсутствовали нормальные
условия для работы технического персонала суда.
Все перечисленные факты оказывали отрицательное
влияние на качество работы судов и в конечном счете
отражались на уровне отправления правосудия, а также
в существенной степени снижали авторитет органов
суда в глазах населения [4].
Вопрос о следственных изоляторах стал предме
том для обсуждения на коллегии Министерства юсти
ции и Президиума Верховного Суда, прошедшем 31
января 1996 года. Дело в том, что это предложение
было озвучено начальником управления юстиции
Мангистауской области Тимофеенко Г.И., поскольку,
в следствии отсутствия следственного изолятора
в этой области им приходилось этапировать под
судимых из следственного изолятора г. Атырау. Поэ
тому несвоевременное прибытие подсудимых отра
жалось на сроках рассмотрения судами дел [6].
В ходе заседания вышеуказанной коллегии Ми
нистерства юстиции и Президиума Верховного Суда
были озвучены и множество других предложений. К
их числу относились низкое качество проектов и пра
вовых экспертиз; низкая оперативность правосудия
в районных (городских) судах некоторых областей,
а также отдельных областных судах; прямая связь
нарушений сроков рассмотрения дел с деятельностью
органов внутренних дел, здравоохранения и про
куратуры; наличие вакантных должностей в местных
судах; процветание волокиты и бюрократизма в ра
боте судебных коллегий по хозяйственным делам;
факты давления на судей и прямого незаконного
вмешательства отдельных должностных лиц в рас
смотрение конкретных дел; в нарушение закона мно
гие суды не допускали в судебные процессы жур
налистов, не выдавали им информацию, допускали
грубость и хамство; неудобное для гражданина гро
моздкое судопроизводство; резкое увеличение наг
рузки областных судов из-за упразднения института
народных заседателей; принятие Закона об испол
нении судебных постановлений; внедрение в судах
специализации судей; введение в штаты облсудов
должности Управляющего делами; ускорение доставки
Законов, Указов Президента и Постановления Пра
вительства в регионы, поскольку они поступали к ним
с опозданием на 10-15 дней, что иногда приводило к
вынесению судами незаконных решений; проявление
либерализма в отношении всех судов, осбенно, к
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судьям областного звена за вопиющие нарушения
законности, волокиту в рассмотрении дел и исполнение
судебных решений и др [6].
После обращений участников конференций судей
Акмолинской, Жезказганской областей и Алматинс
кого городского суда Председатель Верховного Суда
и Министр юстиции республики совместно с соот
ветствующими структурами Администрации Прези
дента вышли с предложением о подготовке и про
ведении съезда судей Казахстана. Данное меро
приятие способствовало бы выработке стратегии
дальнейшего совершенствования судебной системы,
как неотъемлемой части реализуемой в стране пра
вовой реформы. В рамках подготовки съезда судей
предлагалось провести аттестацию судей всех судов,
после чего избрать их Сенатом, а затем из числа
прошедших аттестацию судей назначить постоянных
судей, председателей областных судов, председателей
коллегий областных судов, председателей район
ных (городских) судов Указом Президента [7]. В числе
законодательных и нормативных мер было запла
нировано проведение через Парламент проекта за
кона «О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Казахстан, имеющий силу
конституционного закона, «О судах и статусе судей»,
издание Указа Президента «О квалификационных
классах судей судов Республики Казахстан», а также
Указа «О порядке пенсионного обеспечения судей
судов Республики Казахстан и членов их семей» [7].
В 1996 году проходила аттестация судей. В ходе
этого мероприятия не все судьи показали глубокие
знания в области материального и процессуального
права, а также по вопросам, произошедших в те годы
изменениям в обновленном законодательстве. На ат
тестации судей Семипалатинской области 26 июня
1996 года 9 судей Урджарского, Абдралинского, ЖанаСемейского, Бескарагайскогои Абайского районных су
дов были аттестованы с замечаниями. Такая же ситуация
сложилась в Актюбинской и Тургайской областях [6].
В постановлении коллегии Министерства юстиции
от 28 августа 1997 года были подведены итоги ком
плексной проверки организации работы судов Севе
ро-Казахстанской области за период с 1996 года и по
I полугодие 1997 года. В нем были отмечены катас
трофическая нехватка специалистов судейского корпуса,
нарушение нормальной деятельности судов, сниже
ние авторитета суда в регионе, поскольку организация
работы судов здесь была пущена на «самотек». Уп
равлением юстиции области не было обеспечено вы
полнение задач по улучшению организационного,
кадрового и материально-технического обеспечения
судов. К примеру, в Кызылжарском районном суде
в 1996 году номенклатура дел не разрабатывалась,
а руководствовались типовой номенклатурой, изло
женной в Инструкции по делопроизводству от 1973
года. В Булаевском, Мамлютском районных судах
рассмотренные уголовные, гражданские и админис
тративные дела в архив не сдавались, а в Советском
райсуде несданными в архив значились 47 рассмот
ренных гражданских дел, а 6 уголовных дел вовсе
отсутствовало в суде. В некоторых районных судах
допускались искажения отчетности с целью скрыть на
рушение сроков рассмотрения дел. Госпошлины судья
ми взимались произвольно. Жалобы на действия су
дей передавались на разрешение судьи, тогда как, по
каждой жалобе должны были проводиться служебное
расследование руководством управления юстиции.
Причина этих искажений, ошибок и запущенности
учета заключалась, прежде всего, в отсутствии
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должного и постоянного контроля со стороны
председателей судов и управлений юстиции [6].
Проверка показала, что председатели районных
судов не понимая значимости своей должности, свои
права и обязанности, не использовали в полной ме
ре свои полномочия организатора и руководителя.
Они фактически занимались проведением заведомо не
эффективных проверок. Начальник управления юсти
ции Северо-Казахстанской области Хоральская Г.В.
выполнение возложенных на нее задач видела толь
ко в одном направлении: в организационном обес
печении деятельности нотариатов и отдела регистра
ции юридических лиц, которые занимались оказанием
населению платных услуг, за счет которых руководство
управления юстиции имело доплаты к основной за
работной плате. В то же время в Петропавловском го
родском суде под угрозой срыва находились судебные
процессы, нарушалась безопасность судей, которые
в результате отсутствия денежных средств на ремонт
залов судебного заседания, проводили судебные
разбирательства по уголовным делам в служебных
кабинетах. Ни в одном из районных судов не имелось
ни компьютера, ни копировальной техники. Выявленные
нарушения в организации судов не устранялись и никто
из руководителей судов не несло ответственности,
по этим фактам в отношении них дисциплинарные
производства не возбуждались [6].
С начала 2000-х годов, несмотря на по этапный
рост бюджетных средств на материально-техническое
обеспечение судов, усиление социальных гарантий
судей, тенденцию сокращения числа судебных ошибок
и нарушения сроков рассмотрения судебных дел,
строительство новых зданий для Верховного Суда,
областных и районных судов (соответственно 8 и
231), капитальный ремонт 48 зданий, обеспеченность
каждого судьи компьютерной техникой, увеличение
штатной численности, снижение нагрузки и создание
во всех регионах специализированных экономических и
административных судов, к сожалению, не все проблемы
в сфере правосудия были решены. Грубые нарушения,
как пережиток советской эпохи, продолжали иметь
место. В то же время, неправильно было отрицать того
неоспаримого факта по устранению многих проблемных
вопросов, которые были присущи деятельности судей и
судебных органов в 1990-е годы.
Главное, граждане все чаще стали решать
свои проблемы через суд. Например, только в 2004
году в суды Казахстана поступило около 1 млн. дел и
заявлений, что почти в два раза больше, чем в 2000
году. В апелляционном порядке сторонами были об
жалованы 6% судебных актов, вышестоящими инс
танциями отменено лишь 1,5% решений судов [8]. Это
сталовозможным в результате судебно-правовой ре
формы. Вместе с тем, следует отметить, что перед
глобальным вызовом судебной власти теперь пред
стояло решать совершенно другие, качественно новые
задачи, связанные с сохранением в обществе доверия
к суду.
Все еще сохранялись претензии к качеству ра
боты судей, и их морально-этическому облику. Фак
ты взяточничества, судебной бюрократии или грубых
судебных ошибок продолжали иметь место. Недоста
точно высокий уровень работы по организации свое
временного и полного исполнения судебных актов ока
зывало значительное негативное влияние на эффек
тивность отправления правосудия. Не выполнялся почти
каждый третий судебный акт [8]. Продолжала иметь
место судебная волокита. Безнаказанность судей,
особенно в регионах, создавало в печатление,
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что это характерно для всей судебной системы.
Поэтому было обращено внимание на улучшение
работы районных судов. Елбасы Н.А.Назарбаев на V
съезде судей указал на шесть главных проблем казах
станской судебной системы: нечистоплотность судей,
недостаточный профессионализм, волокита, судеб
ные ошибки, плохое качество исполнения решений и
состояния законодательства. Неисполнение судебных
решений вызывал многочисленные и вполне обосно
ванные жалобы населения. Они и подрывали не толь
ко доверие к суду, но и к государству в целом [9].
В 2016 году к дисциплинарной ответственности было
привлечено 32 судьи, еще 2 освобождены от должнос
ти по отрицательным мотивам. На VII съезде судей
Казахстана Елбасы поставил задачу по обеспечению
верховенства закона, борьбы с коррупцией, защиту прав
предпринимателей и частной собственности, повышения
качества правосудия, недопущения судебных ошибок и
неправосудных решений, формирования достойного
судейского корпуса, достижения единообразия судебной
практики и повышения правовой грамотности населения
и расширения практики применения примирительных
процедур [10].
В 2019 году по новой методике была проведена
аттестация судей. Из 377 судей принявших участие
в аттестации, 11% не прошли ее. К 2021 году пред
полагается охват проверкой довести до 84% судей [11].
По данным Высшего Судебного Совета в 2019 году 96%
кандидатов в судьи Казахстана отсеиваются в ходе
отбора [12].
С учетом всех этих обстоятельств в своем прош
логоднем Послании народу Казахстана Глава госу
дарства К.Токаев большое внимание обратил на обес
печение прав и безопасности граждан, тщательное и
справедливое рассмотрение их обращений. В этой связи
он остановился на необходимости принятия серьезных
мер по улучшению качества судебных решений, а также
обеспечению единообразия судебной практики, отме
тив при этом актуальность повышения компетентности
судейских кадров и прозрачности механизмов их под
бора [13].
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қазақстан тарихы кафедрасы сөз алады

САПАЛЫ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІ ҰШТАСТЫРҒАН КАФЕДРА
Досалы САЛҚЫНБЕК,
ҚазҰлтАгрУ-дың кафедра
меңгерушісі, профессор
Өткен ғасырдың 30-жылдары республикамызда
алғашқы жоғарғы оқу орындарының шоғыры қа
лыптасты. Соның бірі, Қазақтың тұңғыш ауыл ша
руашылық жоғары оқу орны, бүгінгі Қазақ ұлттық
аграрлық университеті.
Бүгінде 90-жылдық мерей тойын атап өткелі отыр
ған Қазақ ұлттық аграрлық университеті еліміздегі
аграрлық сала мамандарын дайындайтын жоғары
оқу орындарының тұңғышы болуымен бірге, ауыл
шаруашылығы саласындағы білім беру мен ғылым
саласының да көшбасшысы болып келеді.
2001 жылы 5 шілдеде Қазақстан Республикасының
тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жар
лығымен университетке ұлттық университет айрықша
мәртебесі берілді.
Қазақ ұлттық аграрлық университеті өзінің 90-жыл
дық тарихының өн бойындағы қызметінде өзінің маз
мұны мен мақсаттары бойынша жастарымызға са
палы білім және саналы тәрбие беріп, болашақ аг
рарлық сала мамандарын дайындауға бағытталды.
Оның 90 жылдық даму тарихының әрбір кезеңі көш
тізгінін ұстаған басшылардың ғылыми-педагогикалық,
ұйымдастырушылық және басшылық өмірімен тығыз
байланыста өрбіді. Олардың әрқайсысы көрнекті ға
лым, білікті педагог, талантты ұйымдастырушы бол
ды. Олар ғылыми-педагогикалық жоғары мектепке
басшылық жасап, оның өсіп-өркендеу жолында аян
бай еңбек етіп университет тарихында өздерінің өш
пес іздерін қалдырды.
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің өсіп-өр
кендеу тарихы – бұл Қазақстандағы ауылшаруашылық
зиялыларының, ғылымының, білім беру мен мәде
ниеттің қалыптасуы мен дамуының тарихы.
Қазақ ұлттық аграрлық университеті өзінің 90 жыл
дық тойын үлкен жетістіктермен қарсы алуда. Уни
верситет ректоры, ҚР ҰҒА Вице-президенті, академик
Тілектес Исабайұлы Есполовтың басшылығымен
оқу орны әлемдік деңгейдегі ұлттық зерттеу универ
ситетіне трансформациялану стратегиясын іске асы
руда. Университетте 2024 жылға дейін әлемнің ал
дыңғы қатарлы университеттерінің қатарына кіру тұ
жырымдамасы бекітілді. Білім беру сапасын арттыру
мен олардың әлемдік оқыту стандарттарына сәйкес
келуі және тәжірибесін үйренуі мақсатын алға қойған
университетіміз аграрлық жоғары оқу орындары
арасында өзінің инновациялық дамуымен әлемдік
көрсеткіште бірінші орында тұрған Вагенинген уни
верситетімен (Нидерланды) ғылым саласында ты
ғыз қарым-қатынаста жұмыстар атқарып келеді.
Сондай-ақ білім және ғылым саласындағы екі жақты
ынтымақты байланыс АҚШ-тың Огайо штаты уни
верситетімен де жолға қойылған.
Университетте жастарымыздың білімді, ғылым
мен ұштастыру және тәжірибе жүзінде қолдану ба
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ғыты бойынша құрылған Агротехникалық хабтың
құрамында 6 ғылыми-зерттеу институты, 8 инно
вациялық орталық және 31 ашық түрдегі зертханалар
жұмыс істеуде. Ғылыми жобаларда жүзеге асыру
бағытындағы 18 халықаралық ғылыми орталықтар
жұмыстарын қарқынды атқаруда.
Студенттердің негізгі бөлігін ауыл жастары құ
райтын Қазақ ұлттық университетінде жастарымыз
дың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеу
меттік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары
адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қа
лытастыру арқылы сапалы білім алуға қол жеткізу
жұмыстарына айрықша көңіл бөлініп отыр. Универ
ситет ректорының бастамасымен еліміздегі жоғары
оқу орындары арасында алғашқы болып «Н.Ә.Назар
баев білім және ғылым орталығы» ашылды. «Менің
«Президентім», «Менің университетім», «Елбасы кі
тапханасы», «Достық», студенттік ассамблеясы деп
аталатын төрт залдан тұратын орталықтың басты жұ
мысы азат ойлы, рухы биік жастарымызды тәрбиелеу.
Университеттегі О.Сүлейменов атындағы әлеуметтікгуманитарлық білім беру және тәрбие институты
жұмысының негізгі бөлігі университет жастарына тә
лім-тәрбие беруге бағытталған. Институтты жоғары
мектеп академиясының құрметті академигі, Қазақстан
ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, жоғары мектептің
ұйымдастырушысы, педагогика ғылымдарының док
торы, профессор Есенгелді Өміржанұлы Медеуов
басқарып келеді. Институт жанында жұмыс істеп келе
жатқан «Рухани жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер
орталығының да жастар тәрбиесіндегі рөлі айрықша.
Республикамызға белгілі тарихшы-ғалым, академик
Ханкелді Әбжанов басқарып отырған «Рухани жаң
ғыру» зерттеулер орталығының табысты жұмысы бү
гінде республика деңгейінен көрінуде.
Университет алғашқы құрылған кезден бастап
жұмыс істеп, өз тарихын университет тарихымен
тығыз байланыстырып жастарымызға рухани тәр
бие берудің алдыңғы шебінде келе жатқан уни
верситеттегі кафедралардың бірі, «Қазақстан та
рихы және Қазақстан халықтарының мәдениеті»
кафедрасы. Жастарымызға сапалы білім, саналы
тәрбие беруді өзінің басты кағидасына айналдырған
кафедраның профессор-оқытушылары заман тала
бына сай, кафедрада оқытылатын пәндерді жаңа
бағдарлама негізінде дайындап, жаңашыл бағытта
жүргізіп келеді.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласы еліміздің қоғамдық саяси,
мәдени-рухани өміріне тың серпін берді. Елбасы
мақаласындағы атап көрсетілген негізгі тұжырым
дар мен міндеттерді студент жастардың санасына
жеткізу және ол міндеттерді іске асыруға атсалысу
жұмыстарынан Қазақ ұлттық аграрлық университеті
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шет қалмады.
Елбасының мақаласында іске асырылуға тиісті
ауқымды жобалардың бірі «Қазақстанның киелі жер
лерінің географиясы» жобасын іске асыру, оның
танымдық-тәрбиелік маңызын бүгінгі жас ұрпаққа
кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу болып отыр.
Ауқымды жобаны іске асырудағы басты мақсаттардың
бірі – тарихи құндылықтарымызды және ұлт мүддесі
жолында артынан өшпес із қалдырған ұлы тұлғалар
дың мұраларын насихаттау, тарихи мұраларымыз
ды әлемге таныту арқылы «Халқымыздың ұлттық
бірегейлігінің мызғымас негізін құрау», «Жас ұрпақ
ты отансүйгіштікке тәрбиелеу». Міне сондықтан да,
алдымызда тұрған негізгі міндет «Қазақстанның
киелі жерлерінің географиясы» жобасын жас ұр
пақ тәрбиесімен байланыстыра іске асыру болып
отыр. Осы орайда, Қазақ ұлттық аграрлық универ
ситетінде «Қазақстанның киелі жерлерінің геогра
фиясы» жобасы бойынша кешенді бағдарлама бекі
тіліп жұмыс істеуде. Бағдарлама бойынша Алматы
қаласы мен Алматы облысының киелі, қасиетті жер
леріне студенттерді апарып, тарихи танымдық және
тәрбиелік сабақтарды жүргізу қолға алынып іске
асырылуда. Жоба аясындағы жұмыстың жалғасы іс
петтес екінші кезеңде басты назар студенттердің бел
сенділігін арттыруға бағытталды. Көздеген мақсатқа
жету үшін ҚазҰАУ студенттері арасында «Туған жерім
менің: студент жастар көзқарасы» ғылыми-тәрбие
лік жобасын іске асыру қолға алынды. Жобаның
басты мақсаты – «Рухани жаңғыру» бағдарламасын
жүзеге асыру шегінде бәсекелік қабілеті жоғары
маман даярлау, жігерлі және табысты жас ұрпақ
тәрбиелеу. Сонымен қатар, білім алушы жастарды
«Рухани жаңғыру» бағдарламасымен терең әрі ке
шенді таныстыру үдерісін жалғастыра отырып, ғы
лыми-танымдық белсенділігін арттыру, білім алушы
лар санасын туған жердің қасиеті мен киесі жайлы
ғылыми, теориялық, халықтық пайым тұжырымдарды
қондыру болды. Аталған жобаға ғылыми жетекшілікті
ҚазҰАУ-і жанындағы «Рухани жаңғыру» гуманитар
лық зерттеулер орталығының және «Қазақстан
тарихы және Қазақстан халықтарының мәдениеті»
кафедрасының профессор-оқытушылары атқаруда.
Жоба аясында әр студенттің өз ауылы, қаласы
ауданындағы көпшілікке беймәлім материалдар
мен деректерді жинауымен, жүйелеумен, ғылыми
айналымға енгізуімен қатар, білім алушының әлеу
меттік-кәсіби даярлығын ұштау, өзіндік ғылыми
жұмысқа бейімін арттыру, туған жеріне құрметі мен

сүйіспеншілігін жаңа қырынан ашу, мемлекетшілдігін,
отансүйгіштігін арттыру, ұлттық кодты нығайтуға
серпін беру көзделді.
Cапалы білімге қол жеткізу үшін, білікті ұстазбен
бірге білімге ұмтылған шәкірттің де болуы заңдылық.
Бірақ, сапалы білімге бұл екеуімен қатар, сапалы
жазылған оқулықта ауадай қажет екенін естен шы
ғармайық. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы әлемнің озық елдерінде оқытылып
келе жатқан гуманитарлық пәндерге қатысты оқу
лықтарды қазақ тіліне аударып, гуманитарлық пәндер
бойынша берілетін білімнің сапасын жаңа деңгейге
көтеру болды. Осы тұрғыда бұл ауқымды жобаның
не үшін қолға алынып жатқандығына мәні мен
маңыздылығына тоқталған Елбасы: «Ең алдымен, жүз
мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім
бере бастаймыз. Бұл – білім саласындағы жаһандық
бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даяр
лау деген сөз»,– деп баса көрсеткен болатын. Бү
гінгі таңда, ауқымды жоба бойынша тиімді түрде
іске асырылуға тиісті алдымызда тұрған екінші зор
міндет, ана тілімізге аударылған оқулықтарды тиімді
пайдалану арқылы гуманитарлық салалар бойынша
оқытылатын пәндердің мазмұнын арттырып, сту
денттеріміздің сапалы білім алуына қол жеткізу.
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы бойынша аударылған оқулықтарды
университетімізде оқу процесіне енгізу 2018-2019
жылғы оқу жылынан басталды. Кафедраның про
фессор-оқытушылары «100 жаңа оқулық» аясында
аударылған оқулықтарды кафедрада оқытылатын
«Философия», «Қоғамдық саяси білімдер» пәндері
бойынша дәріс, семинар, оқытушының жетекшілігімен
жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы, пәннің бағдар
ламасы және тағы да басқа жұмыстардан тұратын
пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің барлық та
раулары мен бөлімдеріне осы аударылған жаңа кі
таптардың жаңалықтары, тұщымды идеялары, озық
жетістіктері, салыстырмалы талдаудан тұратын мы
салдарын енгізіп оқытуда.
Кафедра жанында студенттік «Достық» ассам
блеясы, «Зиялы Қазақ» клубтары мен «Таза планета»
ғылыми-танымдық орталығы жұмыс істейді.
Кафедра ұжымы заман талабына сай мамандарды
дайындау жолында алдағы уақытта да өзінің бай
ғылыми-педагогикалық тәжірибесін жұмсап, әрдайым
жоғары деңгейден көрінуге өзінің бар күш жігерін
салады деп сенім білдіреміз.

өз кафедраңызды республикаға танытыңыз!



“Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл”,
“Қазақ тарихы” жұрналдарында «Тарих (не
Әдебиет, Тіл) кафедрасы сөз алады» айдары
мен ЖОО-дағы Қазақ тілі, Әдебиет не Тарих
(Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы, т.б.) ка
федраларының іс-тәжірибесі жарияланады.
Шарт: әр кафедрадан кемінде 5 адам (не
оқытушы-профессорлар құрамы) 1 жылға
 толық
жазылып, 1) барлығының түбіртегін, 2) барлық
кафедра мүшелерінің бірігіп түскен сапалы фо
тосын және 3) кафедраның соңғы 2-3 жылдағы
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жетістіктері туралы 0.5–1 беттік мәлімет, 4)
қанша адам жазылса, сонша оқытушының 2–2.5
(1 жылға жазылса, 4 бет) беттен аспайтын
шағын зерттеу не танымдық мақаласын жібе
руі тиіс.
Ал жазылушылар саны 12-ден асқан жағдайда
жұрнал мұқабасының ішкі 2-3-беттеріне кафед
раның (не факультеттің) тыныс-тіршілігін
көрсететін түрлі-түсті 5-6 фотосурет қоса
жарияланады.
Редакция алқасы.
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қазақ ұлттық аграрлық университетіне – 90 жыл!

ҚАРА ШАҢЫРАҚТЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ
Әмина АХАНТАЕВА,
тарих ғылымдарының кандидаты,
ҚазҰлтАгрУ-дың қауымдастырылған профессоры
Ауыл шаруашылығы – шаруашылық салала
рының ішіндегі ең ежелгісі және көп тараған
саласы. Жер бетіндегі халықтардың ауыл шаруа
шылығының түрлерімен айналыспайтын бірдебір ел жоқ. Қазақ жерінде ата бабаларымыз б.з.д.
2-мың жылдықтан бастап адамдар қолда жылқы, тү
йе, қой және ешкі өсірумен қатар егін егумен де ай
налысқан, оған дәлел – археологиялық қазба кезінде
қыш құмыраларда сақталған арпаның, бидайдың,
тарының дәндерінің қалдықтары табылған еді. Қа
зақстанда ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал ша
руашылығы ежелден негізгі өндіріс саласы болып
келді. Ауылшаруашылығы саласы дамыған елдердің
халқы ешуақытта аштыққа ұшырамайды. Қазіргі
таңда бұл өмірде дәлелденіп отырған жағдай.
Өткен ғасырдың 30-жылдары Қазақстанда со
циалистік жеке меншікке және ұжымдастыруға
негізделген ауылшаруашылығы дамыды. Алға
қойған мақсаттарды іске асыру үшін білікті маман
дар қажет болды. Осыған байланысты жоғары ауыл
шаруашылық оқу орындарын құру туралы шешім
қабылданды. Алматы зооветеринарлық институты
– алғашқы ауылшаруашылық саласындағы жоғар
ғы оқу орны. 1929 жылы 26 маусымда РКФСР Ха
лық Комиссарлар Кеңесінің Қаулысы негізінде Ве
теринарлық институт құрылған болатын. Ветери
нарлық институтты құру жөніндегі РКФСР Халық
Комиссарлар Кеңесі отырысының хаттамасы негі
зінде 18.06.1929 ж. №40 бұйрық 14 «1929 – 1930
жылдардағы РКФСР-дағы жоғары оқу орындары
ның құрылымы мен жүйесінде өзгерістер» атты қау
лысында қабылданған болатын. Бұл құжаттар қа
зіргі таңда Ресей Федерациясының Мемлекеттік
мұрағатында сақталған. Институт ресми түрде 1929
жылдың 1 қазанында ашылды. Институт бұрынғы
Верный ерлер гимназиясының (қазіргі Әйтеке би,
28) ғимаратында орналасты. Институтқа қабылдау
ережесін ҚазАКСР-нің Халық Комиссарлары Кеңесі
бекіткен. Онда 1929 – 1930 оқу жылында Қазақ Мем
лекеттік Ветеринарлық институтына 125 студент қа
былдау көрсетілген, осының 60 пайызына қазақтың
балаларын, қалғаны басқа ұлттың өкілдеріне, тіп
тен Өзбек КСР-іне 5 орын, Тәжік КСР 3, Түркімен
КСР 6, Қырғыз КСР 4, Қарақалпақ АО 6, Таулы Ба
дахшан АО 1 балаға орын бөлінді. Комиссия құра
мына әртүрлі саладан 9 адам мүше болды, бас
шысы болып ҚазАКСР ВетБасқарманың бастығы
И.И.Пронин сайланды. Қазіргі М.Мақатаев ат. көшенің
6 үйінде оқуға түсушілерден өтініш қабылдады. Олар
математика, физика, орыс тілі, қоғамтану сияқты 4
пәннен емтихан тапсырды. Бірінші оқу жылында 125
студенттің орнына 147 студент қабылдады, оның 24
қыздар болған [1,18-23-бб.]. Бірінші ректоры болып
белгілі микробиолог-ғалым, профессор И.В.Сайкович
болды. Кадрларды жасақтау және ұйымдастыру жұ
мыстарымен институттың басқарма кеңесінің хат
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шысы Кузьмин-Терентьев айналысқан. Ең алғашқы
Ветеринарлық факультеттің деканы профессор
А.Я.Лукин болған. Кафедраларды ұйымдастыруға:
профессор И.В.Сайкович (микробиология), профес
сор И.Г.Васильков (ботаника), профессор В.В.Авер
бург (гистология және эмбриология), профессор
Б.А.Домбровский (анатомия), академик И.П.Пав
ловтың шәкірті, Киевтен өзінің оқытушылар тобы
мен келген профессор М.П.Калмыков (малдардың
физиологиясы), Омбыдан шақырылған профессор
Н.Л.Караваев (бейорганикалық және аналитикалық
химия), профессор В.А.Клер (зоология), профессор
В.В.Келлерман (физика және математика) және басқа
да көптеген көрнекті ғалымдар баға жетпес үлес қос
ты. 1930 жылы фармакология, 1931 жылы патология
және терапия, 1932 жылы ен бірінші қазақтан шыққан
математик Алаштың азаматы Әлімхан Ермековтің
басшылығымен математика кафедрасы ашылды.
1930 жылы алғаш Зоотехнология факультетінің құра
мында академик Д.А.Зыковтың ұйымдастыруымен
агрономия кафедрасы ашылды. Академик Д.А.Зыков
кейін бірнеше жыл осы институттың ректоры болып
қызмет атқарды. Институттың қалыптасуы мен гүл
денуіне, жетістіктерге жетуіне, жоғарыдан көрінуі
не қазақ зиялыларының да қосқан үлесі орасан зор
болды. Жоғары оқу орнының беделін арттыруға бел
сене атсалысқандар қатарында академик заңғар
жазушы М.О.Әуезов бастаған қазақ интеллигенциясы
да осы өздерінің бар күш жігерлерін аямады.
1930 жылдың 25 қаңтардағы БКП(б) Қазақ өлкелік
комитетінің бюросының қаулысымен Ветеринарлық
институтты Ветеринарлық-Зоотехникалық институт
қылып қайта ұйымдастыру жөнінде шешім шығарған.
Бес жылдан оқу мерзімін үш жарым жылға дейін
қысқартқан. 1936 жылы ветеринарлар мен зоотехник
мамандар санын 600 дейін жеткізу көзделген. Мақсат
маман тапшылығын жою. Осы кезде, әсіресе, жер
гілікті ұлт өкілдерінен шыққан мамандар өте қат
болатын.
1932 жылдың қаңтарында қайта жабдықтап үш
институтқа бөлді: Қойшаруашылығы – Капланбек
те, Ветеринарлық, іріқара – Алматыда, ал бір жыл
дан соң 1933 жылы қайтадан біріктірілді де бұрынғы
Зооветеринарлық институт атауы қайтарылды.Инс
титут қабырғасынан 1932 жылы алғашқы түлектер
49 зоотехник, 93 ветврач жоғары білімді дипломды
маман болып бітіріп шықты.
1941 жылғы соғысқа дейін институттың мате
риалдық техникалық базасы жақсартылды. Екі оқу
ғимараты, төрт клиника, екі жатақхана, балабақша
және қызметкерлерге арнап тұрғын үй жалпы 16 ғи
марат салынған. Зертханалар құрал жабдықтармен
жабдықталып, кітапхана қорлары молая түсті. 1946
жылға дейін жыл сайын институтқа қабылдау ве
теринария факультетіне 50-147, зоотехнология фа
культетіне 30-95 студент қабылдады. Соғысқа де
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йін институт он рет маман түлектер шығарып, халық
шаруашылығына 769 маман дайындап, оның ішінде
401 ветврач, 368 зоотехник бітіріп шыққан. Осы жыл
дары институт студенттері оқумен қатар жұмыс істеу
ге тура келді. Ұжымдастыру жұмыстарына, қалада,
ауылда сауатсыздықты жою жұмыстарына, 1921 жылы
Алматы қаласын сел алып кеткен болатын осыған
байланысты қала көшелерін үлкен қой тастардан
тазалауға, Түркісіб темір жолының құрылысына, өз
дерінің оқу ғимараттарының салынуына, дәрістер
оқуға көмектесті. Соғыс басталғанда өз еркімен со
ғысқа аттанған 37 студентпен оқытушылар да бол
ды Г.Исаев, Г.К.Қонақбаев, С.Я.Ефимов, т.б. болды,
жалпы соғыс басталған жылда 169 студент пен қыз
меткерлер соғысқа алынды. Оларсоғыс жылдарында
кәсібіи мамандықпен қатар әскери мамандық алуды да
бірге ұштастыра білді, 425 пулеметші, 48 парашютші,
575 қол күресінің шебері, 215 шофер, 475 мерген, 420
шаңғышы, 128 мейірбике дайындалып жасақталды.
1942 жылы түрлі қиындықтарға қарамастан сту
денттер мен оқытушылар қорғаныс қорына «Кеңес
тік студент» танк колоннасы құрылысына 140 мың
сом ақша аударған. 1938 жылдан Қазақ зоотехникамалдәрігерлік институтының хирургиялық клиника
сында санитар болып жұмыс істеген қызметкері
Әлікбай Қосаев 1941 жылы 18 шілдеде Қосаев әскер
қатарына шақырылып, Алматыда құрылған 316-ат
қыштар дивизиясында болды, 28 панфиловшы
Мәскеуді қорғау жолында 1941 жылы 16 қарашада
Дубосеково разьездінде жаумен шайқаста жаудың
қанша танкісін жойып, олардың алға жылжуына жол
бермей ерлікпен қаза тапқан.
Осы шайқаста корсеткен ерлігі үшін Қосаевқа
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Сонымен
қатар Ерденбек Нетқалиев сияқты институт түлегі
осы соғыста жасаған ерлігіне 1945 жылы 24 наурызда
Кеңес Одағының Батыры атағы берілген.
12.04.1996 жылы екі институт қосылып университет
статусын алғанша 25214 маман дайындаған оның
ішінде 12705 зоотехниктер болса 12509 ветеринарлар
болған. Институт ғалымдары өз ғылыми зерттеу мек
тептерін қалыптастырып 12 түрлі мал тұқымының жа
ңа түрін 30 аса вакцинаның түрін ойлап шығарған.
Ветеринарлық институттың бірінші директоры ға
лым микробиолог И.В.Сайкович болды, кейінгі жыл
дары оны Л.М.Атаянц (1930–1932 жж.), С.Арғын
шиев (1932–1933 жж.), М.Т.Юнусов (1933–1934 жж.),
Е.В.Байгаскин (1934–1936 жж.), А.Ф.Антипенко
(1936–1937 жж.), А.Я.Дзержинскиий (1946–1951 гг.),
Ф.М.Мұхамедқалиев (1951–1958 жж.), Г.К.Қонақбаев
(1958–1963 жж.), М.А.Ермеков (1963–1972 жж.),
З.К.Көжебеков (1972–1983 жж.) және К.С.Сәбденов
(1983–1996 жж.) [2, 34 б.] басқарды.
1930 жылы 28 шілдедегі РКФСР Халық Комис
сарлар Кеңесінің Қаулысы негізінде Қазақ ауыл
шаруашылық институты құрылды. Кадр тапшылығын
жою мақсатында құрылған болатын. 1930-1931 оқу
жылында күзде 150, қыста 100 студент жалпы 250
студент қабылдау туралы шешім шығарады. Бірақ
бірінші жылы оқуға 131студент қабылданды, олар
дың тең жартысы қазақтар болды. Олардың оқу уа
қытының мерзімі үш жыл болды. Алғашқы түлектер
1933 жылы бітіріп шықты, жоғары білімді 78 адам
алды (оның 20-сы қазақ), оның ішінде 51 агроном
және 27 жеміс-көкөністанушы болды.
Институтқа оқу ғимараттары, құрал жабдықтар
профессор оқытушылар жетіспеді. Қазіргі демалыс
мәдени паркі аумағында орналасқан Верный Ор
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ман шаруашылығы мектебі ғимараты мен қазіргі
Гоголь көшесі 37 үйдегі ауылшаруашылығы технику
мының ғимаратына орналастырылды. Бұл техникум
қазірде Талғар қаласына көшірілген. Оқытушы кадр
жетіспегендіктен жергілікті Абай атындағы Қазақ пе
дагогикалық институты мен Зооветеринарлық инс
титуты, ауылшаруашылығы техникумының маман
дарымен қатар Ресейден де шақырылды. Кейбір
лабороториялық сабақтар жоғарыда аталған оқу
орындарында жасалды. 1932 жылы Пролетарскі кө
шесінде студенттерге арнап жатақхана салынып
тұрғызылған. Оның құрамында екі факультет бол
ды: 1930 жылы агрономия және рабфак, 1931жылы
жеміс-көкөніс. Ал 1934 жылы ауылшаруашылығын
механикаландыру, 1942 жылы гидромелиоративі,
1948 жылы орманшаруашылығы сияқты факультеттер
ашылған. Кафедралар: ботаника, жоғарғы матема
тика, химия, кейіннен агрохимия, геодезия, мал ша
руашылығы, топырақтану, жеміс шаруашылығы және
т.б болды. Жылдан-жылға студенттер санының өсу
қарқыны мен құрамы 1930-1985 жылдар аралығы
-1930 жылы 131 студенттің 70 қазақ, 1937 жылы 450
студенттің 112 қазақ, 1945 жылы 482 студенттің 33 қа
зақ, 1960 жылы 5485 студент 2320 қазақ, 1985 жылы
9663 студент, ұлттық құрамы бөлінбеген. 1930-1990
жылдар аралығындағы профессор оқытушылар құ
рамы: 1930 – 37 оқытушы оның 2 ғылым докторы,
1935 жыл 42 оқытушы оның 3 ғылым докторы, 8
ғылым кандидаты, 1945 жыл 70 оқытушы оның 5
ғылым докторы, 20 ғылым кандидаты, 1955 жыл
192 оқытушы оның 4 ғылым докторы, 31 ғылым кан
дидаты, 1965 жыл жыл 192 оқытушы оның 4 ғылым
докторы, 31 ғылым кандидаты, 379 оқытушы оның
9 ғылым докторы, 93 ғылым кандидаты, 1975 жыл
504 оқытушы оның 12 ғылым докторы, 196 ғылым
кандидаты, 1990 жыл 512 оқытушы оның 15 ғы
лым докторы, 201 ғылым кандидаты осылай өсіп
отырғандығын осы статистикадан көреміз.
Институттың қалыптасуы мен дамуында бас
шылардың үлесі ерекше болды, олар: директорлар
– О.К.Жандосов (1930–1932 жж.), Х.Д.Чурин (1932–
1937 жж.), Н.М.Бекетов (1937–1939 жж.), С.С.Сыз
дықов (1939–1940 жж.), А.И.Сембаев (1940–1941
жж.), Д.А.Андриянов (1941–1943 жж.), А.Жұматов
(1943–1959 жж.), А.И.Дорофеев (1960–1961 жж.),
Е.Б. Тайбеков (1961–1963 жж.) және ректорлар –
Х.А.Арыстанбеков (1963–1981 жж.), Т.Т.Тазабеков
(1981–1985 жж.), Б.П.Шах (1985–1992 жж.) және
Е.Ж.Жұмабеков (1992–1996 жж.). ҚазАШИ Кеңес
тер Одағындағы ірі әрі алдыңғы қатарлы ауылша
руашылық жоғары оқу орындарының қатарына ен
ді. Бұл барлық профессор-оқытушылар құрамының
қажырлы еңбегінің нәтижесі деуге болады. Мамандар
дайындау ісіне қосқан зор үлесі үшін 1971 жылы
Қазақ ауылшаруашылық институты Еңбек Қызыл Ту
орденімен марапатталды [3, 45-б.].
Осы институттардың қалыптасуына өз үлестерін
қосқан бірнеше ректорлардың өмір жолына тоқталып
өтейік.
Хайдар Арыстанбекұлы Арыстанбеков – 30
наурыз 1919 жылы туған, қазіргі Қарағанды облы
сы Ақтоғай ауданы Абай ауылында дүниеге келген.
1941 Қазақ ауыл шаруашылық институтының агроном
мамандығы бойынша бітірген. 1954 жылы экономика
ғылымдарының докторы, 1960 жылы профессор,
1962 жылы ҚР Ғылым Академиясының мүшесі. 1968
жылы Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ауыл шаруашылық
қызметкері. 1963–81 жылдары Қазақ ауыл шаруашылық
институтының ректоры. Оның негізгі ғылыми еңбектері
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орман қорын қорғау, оны тиімді пайдалану, топырақты
жер, су эрозиясынан сақтау мәселелерін зерттеуге
арналған. Арыстанбеков сондай-ақ Қазақстанда ауыл
шаруашылығы ғылымын қалыптастыру мен дамытуға,
ауыл шаруашылығын өркендету және білікті мамандар
даярлау мәселелеріне үлкен үлес қосты. Тың және
тыңайған жерлерде жаңадан ірі астық кеңшарларын
ұйымдастыруда көп еңбек сіңірді. Оңтүстік Қазақ
станда ауылшаруашылығын өндірісін басқару, жос
парлау ісін ұйымдастыру түрлері мен әдістерін же
тілдіру жөніндегі арнайы шаралар жүйесін жасап, тә
жірибеге ұсынды [4,1-п.].
«Хайдар Арыстанбекұлы Ауылшаруашылық инс
титутын басқарған жылдары аталған оқу орны
жаңа белестерге көтерілді. Осы қызметке келер
ден бұрын да ауылшаруашылығын бес саусағындай
жақсы білетін тәжірибелі кәсіби маман ретінде
мүмкіндіктерін ел игілігіне жұмсай білді. Сондықтан
Хакең ауылға қандай мамандар керек, заман мен
шаруашылық талабы қандай екенін терең түсінген
адам. Ол институт басшылығына келісімен оның
жан-жақты дамуына, оқу сапасын арттыруға негіз
делген іс-шараларды жүзеге асырды. Көптеген жаңа
оқу ғимараттарын салғызып, жаңа мамандықтар
ашуға мұрындық болды. Хакеңнің іскерлігі мен та
бандылығының нәтижесінде қысқа мерзімде 4
оқу ғимараты, 5 жатақхана салынды. Оқу ғима
раттары оқыту үдерісіне, ғылыми-зерттеу жұмыс
тарына қажетті құралдармен жабдықталды. Со
ның ішінде машина мен трактор паркін пайдала
ну кафедрасының қажеттілігін ескеріп, ғылыми
зерттеу жұмысын жүргізуге бағытталып ұйым
дастырылған»,– дейді университет ректоры Т.И.Ес
полов акдемик туралы жазған мақаласында [5, 3-б.].
Тазабек Тлепбай 1929 жылдың 20 қыркүйегінде
Талдықорған облысы (қазіргі Алматы обл), Қаратал
ауданы, станция Көксуда дүниеге келген. 1951
жылы Қазақ ауылшаруашылығы институтын бітірген.
Мамандығы – топырақтанушы. Қазақстанда бірінші
топырақтанудан шыққан ғалым – қазақ. 1956 жылы
кандиданттық дисертациясын қорғады, 1959 жылы
жоғарғы атестациялық комиссия бөлімі доцент ла
уазымын берген, 1981 жылы Ауылшаруашылық
ғылымының докторы атағы берілген, 1982 жылы
профессор атағы берілген. 07.1981-10.1985 жж. Қа
зақ ауылшаруашылық институтының ректоры. Т.Та
забеков үлкен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді,
қырық бес ғылыми еңбектер жариялады. Т.Тазабеков
кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетек
шілік етеді, Қазақстанның оңтүстік–шығысында то
пырақ құнарлылығы мен ауылшаруашылық өнім
ділігін жоғарлатудың теориялық негіздері мен прак
тикалық әдістерін жасады. Институтта жүрген кезінде
Т.Тазабеков өзін тәжірибелі, білікті оқытушы және
шығармашылық ғылыми қызметкер ретінде көрсетті,
терең кәсіби білімі бар, көп күш пен білімді жас
ұрпақты тәрбиелеуге арнады [6, 3-п.].
Ермеков Мүслім Әмірханұлы 1906 жылы 15
желтоқсанда Қарағанды облысында дүниеге келген.
1930 жылы Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл шаруа
шылығы академиясын бітірген. М.А.Ермеков қой
шаруашылығы саласындағы белгілі ғалым, ауыл
шаруашылығы ғылымдарының докторы (1969 ж.),
профессор (1965 ж.), ҚазССР ҒА корреспондент-мү
шесі (1962 ж.), Қазақ ауыл шаруашылығы ғылым
дары академиясының академигі (1958 ж.), ҚазССР
ғылымына еңбек сіңірген қайраткер (1956 ж.). Алматы
зоотехникалық-малдәрігерлік институтының ректоры
(1963–72) қызметтерін атқарған; сол институттың
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профессоры (1972–73) болды.
Ермеков Қазақстанның қазақы қой тұқымын асыл
қой тұқымды қоймен будандастыру, республиканың
шөл және жартылай шөлейт аймақтарына арнал
ған жартылай биязы және биязы және биязылау,
құйрықты-қылшықты, ұяң-қылшықты және қаракөл
қой тұқымдарын көбейтіп, олардың өнім сапасын
арттыруға, қойдың жаңа тұқымдарын өсіріп, сон
дай-ақ қойларды жерсіндірумен және жаңа тұқым
дар шығарумен айналысты. Ол Қазақстанда бірінші
болып республиканың түрлі экологиялық аймақтары
жағдайында қой тұқымын сынау жұмысын ұйым
дастырды. Ол Қазақстанның оңтүстігіндегі жартылай
шөлейт аймақ жағдайында ет-жүнді қойлардың жо
ғары өнімді табынын жасады. Сондай-ақ Орталық
Қазақстанның шөл аймағы жағдайында қазақтың құй
рықты қойының ет өнімділігін арттыру бойынша да
тиімді нәтижелер алынды. М.А.Ермеков 192-ден ас
там ғылыми және ғылыми-көпшілік жұмыстар, оның
ішінде 15 монография, брошюралар, кітаптар мен
оқулықтар жариялады. Сонымен қатар, 90-нан астам
газет мақалаларын жазып, бірқатар аударма жасады.
Оның қол астында 12 ғылым кандидаты дайындалды.
Ол үш докторлық диссертация бойынша ғылыми
кеңесші болды. Азия елдері бойынша Біріккен Ұлт
тар Ұйымы жанындағы қой шаруашылығы бойын
ша сарапшы болды. Ермеков М.А. «Құрмет Белгісі»,
Еңбек Қызыл Ту ордендерімен, қазаз КСР Жоғарғы
Кеңесінің грамоталарымен, медальдармен мара
патталған. 1973 жылы қайтыс болды [7, 2-п.].
1996 жылы Қазақстанның ең байырғы жоғары оқу
орындары – Алматы зооветеринарлық институты мен
Қазақ ауылшаруашылық институты негізінде Қазақ
мемлекеттік аграрлық университеті құрылды. Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың 2001 жылы 5 шілдедегі Жарлығына
сәйкес Қазақ мемлекеттік аграрлық университетіне
ерекше мәртебе беріліп, Қазақ ұлттық аграрлық уни
верситеті атанды. Бұл жоғары оқу орны беделінің
артуына әсер етіп, білікті мамандар дайындаудағы
жауапкершілікті күшейте түсті. Өз мәртебесіне сай
Қазақ ұлттық аграрлық университеті оқу үдерісінде
инновациялық және озық әдістерді пайдалана отырып,
ауылшаруашылық мамандарын дайындау сапасын
ұдайы арттыру қағидатын берік ұстанып келеді.
Қорыта келе биыл 90 жыл толып отырған ауыл
шаруашылығы білімі мен ғылымы қара шаңырағының
қалыптасу тарихында түрлі қыйыншылықтарды же
ңе отырып бүгінде сан мыңдаған маман иелерін
шығарып Қазақстанның өркендеу жолында аянбай
еңбек етіп келе жатқан оқу ордасы.
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Әл-фарабидің туғанына – 1150 жыл!

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ әйгілі ТРАКТАТЫ

("Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы" трактаты бойынша)
Саят ЖҰМАН,
тарих ғылымдарының кандидаты,
ҚазҰАУ-дың қауымдастырылған профессоры,
Баянды ОСПАНОВА,
филология ғылымдарының кандидаты,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінің бас ғылыми қызметкері
2020 жылы «Әлемнің екінші ұстазы» атанған,
әл-Фарабидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемін
де атап өтіледі. Екіншіден ғасырлар бойы әл-Фара
би мұрасы әлемдік көркем ойға өз үлесін қосқан
әдеби мұраның қатарында. Осындай биік рухани
өсу біздің қазақ әдебиетінің де өткені мен оның
даму тарихына, яғни әл-Фараби мұрасына қатысты
екені ақиқат. Сондықтан да, оның қазіргі кездегі
мұрасы сан-салалы гуманитарлық-жаратылыстану
ғылымдары бойынша қазақ ғалымдарының зерттеу
нысанында. Әл-Фараби мұрасы арқылы әрбір
ғылымның арнасы айқындалып, ол біздің еліміздің
рухани игілігіне бағытталған мұра.
Қоғамдық сананы жаңғырту жиырма бірінші ға
сырдағы өркениетті дамудың талабы. Рухани жа
ғынан сананы жаңғыртудың басты міндеті – тәрбие,
білім беру, оқу-ағарту мен мәдени тұрғыдан жалпы
адамзатқа тән тәрбие беру яғни ұрпақ тәрбиесіне
жұмылдыру. Сондықтан әл-Фарабидің мұрасындағы
жалпы адамзатқа тән құндылықтарды зерттеу
қазіргі заман талабындағы көкейкесті мәселе. Гу
манитарлық ғылым тұрғысынан осы мәселені
гуманистік тұрғыдан зерттеу алғаш қойылып отыр.
Оның себептерінің бірі рухы жоғары шығарма адам
ның рухани дамуына септігін тигізуімен түсіндіріледі.
Елімізде бүгінгі күні рухани саладағы өзгерістер
сананың жаңаруы, адами құндылықтарды қайта
бағамдауда, оның ішіндегі адамгершілікке тәрбие
лейтін гуманистік бағытын зерттеудің маңыздылығын
анықтаумен және қазіргі өркениеттер қақтығысы за
манында әрбір ұлттық мәдениет өзінің терең тарихи
тамырларына, бастауларына назар аударып, содан
сусындауға ұмтылуымен ұштасады. Бұл әрекет
тің өзінің рухани, тарихи, мәдени мұрасын, құнды
лықтарын қадірлеген, қастерлеген халық қана тарих
сахнасында мықты және сыйлы бола алады. Сон
дықтан соңғы жылдары Қазақстан халқы мен мем
лекеті тарихи, рухани мұраны жандандыру идеясын
қолға алумен аталған жобаның бағыты сабақтасады.
Биыл 1150 жылдық мерейтойына арналып
әл-Фарабидің мұрасын жан-жақты зерттеу жұ
мыстары жүргізіліп жатыр. Соның ішінде ең не
гізгісі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
Министірлігінің Философия және саясаттану инс
титутында «Фарабитану және әлемдік филосо
фия» деген бөлімде ғұламаның бірқатар ең
бектері жүйеленіп философиялық тұрғыдан
зерттелді. Аталған бөлім қызметкерлері әл-Фараби
дің еңбектерін қазақ және орыс тілдеріне аударумен

34

бірге оның мұрасына қатысты монографиялар
жариялады. Атап айтсақ, ұжымдық монографиялар:
«әл-Фарабидің логикалық ілімі», «әл-Фараби
дің әлеуметтік, этикалық және эстетикалық
көзқарастары», «әл-Фараби философиясында
ғы болмыс пен таным проблемалары», «Әбуна
сыр әл-Фарабидің философиясы» және А.Кө
бесовтің «әл-Фарабидің математикалық мұра
сы», «Әл-Фарабидің педагогтік көзқарастары»,
А.Х.Қасымжановтың «Әбу Насыр әл-Фараби»,
«әл-Фарабидің эстетикалық көзқарастары»,
Соның ішінде ерекше атап өтетіні әл-Машанидың
«әл-Фараби мен Абай», Қ.Жарықбаевтың «әлФарабидің психологиялық көзқарастары» «Нас
ледие аль-Фараби и современная философия
взаимопонимания», «Идеалы аль-Фараби и со
циогуманитарное развитие современного Каз
ахстана», «аль-Фараби и духовное наследие»,
«әл-Фараби және рухани мұра», «Фараби және
қазіргі заман», «әл-Фараби және заманауи Қа
зақстан философиясы» атты ғылыми еңбектерде
қарастырылған.
Екіншіден, әл-Фраби атындағы ҚҰУ-дегі әл-Фа
раби кітапханасында ғұламаның өміріне, еңбек
теріне қатысты бірқатар зерттеулер жинақталған.
Үшіншіден, 2006-2011 жж. «Мәдени мұра» мем
лекеттік бағдарламасының үшінші бағыты: ұлт
тық әдебиеттің бай мұрасын зерттеу, оны жүйелен
діру және көп томдылық шығару жұмыстары бойын
ша әл-Фараби шығармаларының жиырма томдығы
шығарылған. Қазақ университеті баспасынан 2019
жылы ойшылдың 7 томдығы жарыққа шықты [1].
Сонымен қатар біздің зерттеу нысанымызға айнал
ған 2019 жылы «Қайырымды қала тұрғындары
ның көзқарастары туралы» трактаты қайта өңделіп
басылып шықты [2].
Жалпы ойшылдың ғылыми мұрасының зерт
телуіне зер салсақ төрт кезеңге бөлуге болады:
1) Орта ғасырлардағы араб, парсы және басқа
тілдерде жазған ғұламалар арқылы (Ән-Надим,
әл-Бейақи, ибн Сайид әл-Кифти, Хаджи Халифа,
Венике, Камерариус, т.б.);
2) Жаңа дәуір кезеңдеріндегі Батыс Еуропа мен
Америка ғалымдары арқылы (Леонардода Винчи,
Спиноза, Г.Л.Козегартен, Г.Зутер, Ф.Дитереци,
К.Брокель, т.б.);
3) ХХ ғ. Кеңес одағы шығыстанушы ғалымдары
арқылы (В.В.Бартольд, Е.Э.Бертельс, Б.Ғафуров,
С.Н.Григорьян, В.П.Зубов, А.Сагадеев, Ю.За
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вадовский, түріктер А.Сайылы, Х.Үлкен, т.б.);
4) Қазақстанмен Орта Азия оқымысталары ар
қылы (Ә.Марғұлан, А.Машанов, О.Жәутіков, А.Қа
сымжанов, А.Көбесов, М.Бурабаев, А.Дербісалин,
Қ.Жарықбаев, М.Хайруллаев, т.б.). әл-Фарабидің
гуманитарлық-педагогикалық мұрасы педагогика
саласы бойынша әртүрлі қырынан қаралып жүр.
Оның сан-салалы шығармалары жайында жазылған
еңбектері мен ол туралы айтылып келе жатқан
пікірлер де баршылық.
Ойшылдың ғылыми мұрасынна талдау жүргізу
барысында ғалымның еңбектерін зерттеген отандық
ғалымдардан бөлек соңғы жылдары жарық көрген
шетелдік ғалымдардың еңбектерін ерекше атап
өтуге болады: австралия ғалымы Hammond,
Robert [3], италияндық ғалым Tripodo, Pietro [4],
ағылшын ғалымы Mushtak H. [5] еңбектерінде
философиялық тұрғыдан зерттелгені. Ал филоло
гиялық тұрғыдан Фарабидің әдебиет әлеміне,
жеке шығармашылығына қатысты А.Машанов,
Х.Сүйіншәлиев, М.Мырзахметов, Р.Бердібай,
Н.Төреқұлов зерттеулерін атауға болады атал
ған зерттеулер ертеректе жазылған. Соның ішін
де әл-Фараби мұраларын әдеби қырына зерттеген
А.Дербісәлин, А.Көбесов, Б.Ғафуров, Н.Келім
бетов, Т.Медетбаев еңбектерін ерекше атауға
болады [6].
Жалпы шығарманың жазылуына байланысты
бірнеше тарихи деректер бар. Әл-Фараби аталған
шығарманы жазуды Бағдадта бастап 330 жылдың
соңында кітаптың қолжазбасын өзімен бірге Си
рия алып келіп, оны 331 жылы Дамашық қаласын
да аяқтаған деген болжамдар айтылады. Кейбір
зерттеушілер кейіннен кітапқа түсініктеме қосылған
деген болжамдарды да көрсетіп жүр. Жалпы шы
ғарма алты бөлімнен тұрады. Кітап алғаш рет 1895
жылы Лейденде («Бирбил» баспасы) басылып шық
ты. Нұсқаны баспаға әзірлеген арабтанушы ғалым
Фридрих Дитрици (Fridrich Dieterici).Кітапты баспаға
дайындағанда Фридрих Дитрици түп нұсқалары
ретінде Британия музейінде сақтаулы тұрған 425/3
нөмірлі (жаңа каталог бойынша – №7518) қолжазба
мен Оксфорд университетінің Бодлиан кітапханасы
қорындағы №120/3 нұсқаны негізге ала отырып,
баспаға дайындаған. «Ізгілікті (қайырымды) қала...»
трактатының Әбу Усайбиа арқылы жеткен алты
бөлімінің (фусул) жалғыз қолжазбасы 1961 жылы
табылған. Трактаттың қолжазбасы туралы алғаш
рет түрік ғалымы Ахмед Атеш (Аһmеd Атеş) (19171966) «Фараби шығармаларының библиография
сы» («Fârâbî-nin Eserlerinin Bibliyografyası») атты
библиографиялық көрсеткішінде (1961) көрсеткен.
Трактаттың қолжазбасы Түркияның Ыстанбұл қала
сындағы Сүлеймения кітапханасында Қалаж Әби
Паша нұсқасы. Қолжазба алпыс бес беттен тұрады.
Соның ішінде тарихи тұрғыдан қарағанда Әбу На
сыр әл-Фарабидің «Ізгілікті (қайырымды) қала тұр
ғындарының көзқарастары» атты трактатының ғы
лымға өткен ғасырдың соңғы ширегінде (1961 ж.)
келіп қосылған бұл бөлімдерінің (фусул) қазіргі за
манға сай ең алғашқы нұсқасын әзірлеген араб
ғалымы Мұхсин Махди (1924-2007). Көне қолжазба
толық өңдеуден өткеннен кейін 1968 жылы Ливан
ның Бейрут қаласында М.Махдидің басшылығымен
тұңғыш рет басылып шығарған деген деректер бар.
Жоғарыда аталған ғалымдардың түркологияға
арналған ғылыми еңбектерде ойшылдың жалпы
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мұрасы теориялық тұрғыдан зерттелген. Қазіргі
жаһандану заманы руханият мәселесін жоғары кө
теріп отыр. Өйткені, күн сайын кең тарап бара жат
қан әлемдік келеңсіз мәселелер, технократиялық
бағдарлардың күшеюі жас ұрпақтың санасын улай
түсуде. Әл-Фараби айтқан «пасық қала», «надан
қала», «даңғой қала» деген мағыналар тек көңіл
көтерудің қажеттілігіне баса назар аудартады. ӘлФараби жазғандай, қайырымды қала тұтастықтың
қажетті құрамдас бөлігі, кемелденген, бақытты қо
ғамды құру принциптері қандай болуы тиіс екенін
тану үшін сол қоғам енетін тұтастықтың өзінің
принциптері мен заңдарын білу қажет. Ойшыл
дың айтқанындай, бізде әдемілік сезімі болғанда
ғана бақытқа жетеміз, ал әдемілік ол көркем мінез,
рухани жан дүние тазалығы, өнер арқылы ғана
пайда болады, ендеше, біз рухани шығармалар
арқылы ғана бақытқа жетеміз. Міне, осы күрделі
мәселенің негізі халықтың рухани әлемге толық бет
бұруына әкеліп тірейді, тек сол арқылы ғана ілгері
жылжуға болады. Руханияттан алыстаған сайын
адамзат қайшылықтар мен қиындықтар әлеміне тап
болады, нағыз өзінің мәндік негіздерінен алыстай
түседі. Сондықтан бүгінгі жаһандану жағдайында
ғы өмірдің жалғасы, болашағы рухани дүниені ба
рынша дамытуда болып отыр. Біздің зерттеуіміз
дің ерекшелігі Рухани сананы жаңғырту үрдісіндегі
әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының
көзқарастары туралы трактатының» көркемдік әле
мін зерттеумен айқындалады.
Төмендегі отандық және шетелдік авторлардың
кейбір идеялары зерттеу әдіснамасы компоненттері
ретінде пайдаланылады.
Келешекте тақырыпты талдау барысында кон
цепт мәселесін анықтауда шетелдік ғалымдардан
В.А.Маслованың, А.Я.Гуревич, А.Вежбицкойдың,
Д.С.Лихачеваның, Н.Ф.Алиференконың, отандық ға
лымдардан Ә.Қайдар, Ж.Манкеева, Э.Сүлеймено
ва, Н.Шаймерденова, З.Сабитовалардың теориялық
зерттеулері басшылыққа алынады.
Ойымызды қорыта айтқанда, Әл-Фарабидің Қа
йырымды қала тұрғындарының көзқарастары
туралы» трактатындағы адамдардың бақыты
(өмірі) үшін пайдалы ұстанымдары филология
лық тұрғыдан зерттеумен анықталады. Мұраны
зерттеудің маңыздылығын әл-Фарабидің аталған
шығармасындағы рухани құндылықтың маңызды
лығы, адамның өсуі, бақытты өмір сүру, т.б. мә
селелерді зерттеу барысында сананы жаңғыртудың
маңыздылығы жан-жақты зерттеледі. Келешекте
алынған нәтижелер жас ұрпаққа патриоттық тәрбие
беруде қажеттілігімен анықталады.
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ҰЛЫ дала дипломатиясының маңызы
Нәзия ТӘСІЛОВА,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Қазақстан тарихы кафедрасының қауымдастырылған
профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент,
Самал КҮЛМЕСХАНОВА,
ҚазҰлтАгрУ-дың Қазақстан тарихы және
Қазақстан халықтарының мәдениеті кафедрасының
оқытушысы, тарих ғылымдарының магистірі
Дипломатия – жалпы адамзаттың әлеуметтікмәдени, қоғамдық-саяси болмысының, қоғамның
сыртқы халықаралық қатынас индустриясы өн
дірісінің нәтижесі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев дипло
матиялық істі бағалай келіп: «... дипломаттың миссиясы
құрметті де, жауапты елші мемлекет атынан сөйлейді,
ол ұлттық мүдделерді қорғайды. Елші болу – дипломат
қызметінің шырқау шыңы және айрықша жауапкершілік.
Елші ең жоғарғы өлшемдерге сәйкес болуы тиіс...»,– деп
көрсетеді [1]. Дипломатияға мемлекетаралық байланыс,
халықаралық ынтымақтастықты орнату, бейбітшілікті
сақтау, мемлекет аралық жанжалды болдырмау мақ
сатында жүргізілетін келіссөздер, халықаралық кон
ференциялар жұмысы жатады.
Дала дипломатиясының өзіндік ерекшелігі бол
ғанын сонау ежелгі сақ, ғұн, үйсін, қаңлылардан бастау
алып, мемлекеттіліктің беріктігі мен тұтастығын сақтаған
Томирис, Зарина, Мөде шаньюі мен үйсін билеушілерінің
көрші жатқан елдер мен басқыншы жауларымен мәмілеге
келіп, дипломатиялық келіссөздер жүргізгенінен көруімізге
болады. Сол заманда Ахеменидтердің күшті державосына
тойтарыс беріп, Қытайларды қорқытып, сонау Ұлы қытай
қорғанын салуға итермелеген көшпелі халық тек қана
әскери күшімен ғана емес, саяси көрегендігі мен дип
ломатиялық шеберліктерінің арқасында осындай ұланғайыр территорияны сақтап қалып, мемлекеттік дәрежеге
жетті. Түркі дәуірінде қалыптасқан өзіндік дәстүрімен ерек
шеленген дала дипломатиясы Византия, Иран, Соғды,
Қытай және т.б. елдермен қарым-қатынас тарихы да жоғары
дәрежеде дамыды. Алтын Орда, Ақ Орданың мәмілегерлік
тарихының да маңызы аса зор. Сол дәстүрді берік ұстанған
біздің ата-бабаларымыз ұлттық мемлекеттілігіміздің жаң
ғырып, Қазақ хандығы құрылған кезеңде жаңа мақсаттарға
сай, көрші елдермен байланыстың жаңа сапалы сатысына
көшкендігімен ерекшеленеді.
XV-XVII ғғ. алғашқы қазақтар туралы орыс және
Еуропа әдебиеттеріндегі мәліметтердің кең таралуы,
қазақтардың әлсіздігінен емес, керісінше күшейіп, нығайып,
көрші елдерге қауіп тудыруымен және мемлекеттік тұ
тастығын берік ұстаған мықты билеушілердің сыртқы
саясатының оң нәтижелерге қол жеткізуіне байланысты
болды. Оған Данил Губин, елші Сигизмунд Герберштейн,
италияндық Павел Иови Новокамский, орыс елшілері
Семен Мальцов, Третьяк Чебуков, Борис Доможиров,
Вельямин Степанов, ноғай мырзасы Юсуф, ағылшын
көпесі Антони Дженкинсонның қазақтар туралы берген
мәліметтерінен көруге болады.
Ұлы Дала дипломатиясы мен халықаралық қа
тынастар жүйесіндегі Қазақ мемлекеттілігінің рөлін
ғылыми тұрғыда зерделеген ғалымдар – В.П.Юдин,
К.А.Пищулина, М.Қ.Әбусейітова, Т.И.Сұлтанов, Б.Б.Кәрібаев,
А.Исин, Н.Атығаевтың еңбектерінде қазақ билеушілерінің
дипломатиялық миссиялары, көрші жатқан Сібір хандығы,
Ноғай ордасы, Моғолстан мемлекеті, Орталық Азиядағы Те
мір әулеті, Шайбанилер әулеті, Аштарханилер әулеті, Иран
дағы Сефевидтермен, орыс, қалмақтармен қарым-қатынас
тарының кейбір қырлары егжей-тегжейлі қарастырылған.
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ХVІ-ХVІІІ ғасыр Қазақстан тарихында негізгі ке
зеңдердің бірі. Бұл қазақ мемлекеттілігінің күшеюі мен
нығаю кезеңі. Ғасыр басында Қазақ хандығы көрші елдер
мен тығыз байланыстар орнатып, әскери-саяси, сауда-эко
номикалық, рухани-мәдени салада белсенділік көрсетті.
Қазақ хандығының нығаюы және оның күшеюі мемлекет
тік беделін арттырып, сыртқы саясат пен дипломатиялық
қарым-қатынас саласында белгілі табыстарға қол жеткізді.
Бұл жетістіктерге мемлекет билеушілерінің қосқан үлесі де
салмақты болды. Қазақ елі өз кезегінде өмір сүрген Орта
Азия хандықтарымен, Еділ бойындағы елдермен, батыс
Сібір хандығы мен орыс мемлекетімен саяси, саудасаттық және дипломатиялық қарым-қатынастар орнатты.
Сонау ХҮ ғасырдың ортасында құрылған Қазақ
хандығының бастауы Жәнібек пен Керей хандардан
бастап, Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім
хан, Жәңгір хан, Әз-Тәуке хан, Әбілқайыр хан, Абылай
хан сияқты көрнекті тұлғалардың елді бірлікте, ынтымақта
ұстай отырып, сыртқы саясатта көрші мемлекеттермен
дипломатиялық қатынастарға қол жеткізу үшін қолайлы
сыртқы жағдайларды туғыза білуден де байқалды.
Қазақ халқының арғы тарихынан алып қарайтын болсақ,
дипломатия ұғымы елдің қоғамдық-саяси санасында
көнеден қалыптасқан ұғым. Қазақ дипломатиясы – кең
байтақ даламызда сыртқы күштердің жағымсыз ықпа
лынан қорғану дипломатиялық іс-әрекеттің терең
де жатқанын көрсетеді. Шығыстанушы ғалым Ислам
Жеменей: «Қазақ хандығы өз заманында Моғол, Шағатай,
Шейбан, Иран, Қытай, Ресей сынды елдермен байланыста
болғаны тарихи деректерде анық көрсетілген»,– деп
жазады [2]. Көптеген елдердің әртүрлі тілдерінде жарық
көрген тарихи жазба деректер оған дәлел бола алады.
XVІ ғасырдағы Қазақ хандығының тарихында ерек
ше орын алатын бірнеше хандар болды. Олардың тари
хи рөлі әрбір хан тұсындағы хандықтың саяси-экономика
лық және әскери жағдайымен бағаланады. Қасым ханның
XVІ ғасыр басындағы тарихи рөлі неден көрінді десек, ең
алдымен, Қазақ хандығының территориясы жағынан ке
ңеюімен, мемлекеттілік жағынан нығаюымен, халқы са
нының өсуімен, қазақ деген халықтың және мемлекеттің
атын алыс-жақын елдерге паш етумен көрінді дейміз.
Қазақ хандығын Қасым ханның мықты қолбасшысы,
мемлекетті өз қолында ұстай білген, көрші мемлекеттер
мен сыртқы саясатта дипломатиялық шеберлігі арқасында
жағдайды өз елінің пайдасына шеше білген күшті тарихи
тұлға екендігінде дау жоқ деп айта аламыз.
Қасым хан тұсында Мауреннахрмен саяси қарым-қа
тынасының жемісті болуы, оның оң түстік және оңтүстікшығыс бағыттарында территориясын кеңейтіп қоймай,
сонымен бірге батыста да саяси қарым-қатынастар жүргізуге
мүмкіндіктер береді. Қазақ хандығының құрамында Еділге
дейінгі жерлердің қосылуы қазақ тайпаларының этникалық
территориясын біріктіруде өзінше бір кезең болса, Мәскеу
үшін ол қауіпті бола бастайды. Күшейген Қазақ хандығы
туралы мәліметтер батыс Еуропа елдерінеде жетеді.
Хақназар ханның XVІ ғасырдың екінші жартысын
дағы тарихи рөлі неден көрінді десек, ең алдымен, Қа
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зақ хандығының территориясы жағынан Қасым хан
кезеңіндегідей қайта қалпына келітіріліп, кеңеюімен,
мемлекеттік тұтастығы нығаюымен, халқы санының
өсуімен, қазақ деген халықтың және мемлекеттің
атын алыс-жақын елдерге паш етумен көрінді дейміз.
Тарихшы Т.И.Сұлтанов: «Хақ-Назар саяси жағдайды
тез түсінетін, сезімтал және өз уақытын ұтымды
пайдалана білген хан [3]. … «Бахр ал-асрарда» ХақНазар қазақ және қырғыз ханы деп аталды»,– дейді [4].
ХV-XVI ғғ. аралығында Қазақ хандарының сырт
қы саясатында халықаралық дау-дамайларды бейбіт
жолмен шешуге бағытталған әдіс-тәсілдер халықаралық
деңгейдегі өз уақытына сай елшілер, шабармандар,
тілмаштар арқылы жүзеге асырылып отырған. Тарихқа
жүгінсек, Тәуекел хан дипломатиясы Қазақ Ордасы мен
Ресей арасындағы саяси одақ құруда көрінеді. Сонымен
қатар Иранмен де келіссөздер жүргізіледі. Есім ханның
тұсында Бұқарамен бітім жасасқан дипломатиялық ісәрекет жүзеге асады.
И.В.Ерофеева Тәуекел ханды: «Қазақ ханды
ғының басында тұрғандағы барлық кезеңінде Тәуекел
өзін талантты және тез шешім қабылдай алатын
қолбасшы, сыртқы саясатта шебер тактика пайдалана
алатын хан ретінде көрсете алды», – дейді [5]. Ресми
түрде Тәуекел ханның тұсында қазақ-орыс қатынастары
дипломатиялық келісімдерге ұласқан болатын. Тәуекел
хан көреген саясаткер ретінде осы байланыстардан
бірнеше пайдалы сыртқы саяси қадамдарды шешуді
жоспарлаған болатын. Ол Шайбан әулетінің иелігіндегі
Ташкент, Ферғананы белгілі бір кезеңдерге дейін қазақ
жерлерінің құрамына кіргізді [6, 7].
Есім хан тағына отырған соң Бұһарамен бітімшартын жасасып, Орта Азия қалаларымен бейбіт, эко
номикалық байланыс орнатуға ұмтылды. Қазақ хандығын
бір орталыққа бағынған мемлекет етіп құруды көздеді.
Жалпы көшпелілер мемлекетінің хандары сияқты, Есім
хан да тақ үсті мен ат үстінде бірдей танылған біртуар
тұлға. Есім ханның ескі жолын ұстанған баласы Жәңгір
ханды Жоңғарларға қарсы күрестегі ғажайып ерліктері
үшін халық оны «Салқам Жәңгір» деп атап кеткен.
Жәңгір шығыстан төнген жойқын қатерді көзімен
көріп, қазақ руларын біріктіруге, басқыншыларға бірлесе
тойтарыс беруге ұмтылды. Самарқандтың әкімі, батыр
Жалаңтөс Баһадүрге хабарласып, көмек сұрады. Орбұ
лақ шайқасында аз санды әскерімен жауды жеңуі де
Жәңгір ханның көрегендігі мен әскери техникасының
мықтылығынан екені анық.
Тәуке хан елді сыртқы жаудан қорғауда және көрші
елдермен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуда
ерен еңбегі зор тарихи тұлға. Тарихи деректерде қазақ
тарихында еліміздің іргесін бекітіп, көрші Ресей, Жоңғар,
Иран, Түркия мемлекеттерімен байланыста болып, тек

қарым-қатынас орнатқан бас хандар арасында Әз Тәуке
ханның орны ерекше деп көрсетіледі. Тәуке кезеңін «қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған» «Алтын ғасыр»
кезеңі деп текке айтылмаса керек.
Тарихта Тәуке хан дипломатиясы Сібір арқылы
Ресейге бес рет елшілік жіберуімен белгілі болған. Тәуке
хан 1687-1688 жылдары Бұхара ханы Сұлтанқұлмен
Ташкент жөнінде келіссөздер жүргізді. Ташкентті қазақ
тардың иелігінде қалдырды. Бұхар хандығымен сауданы
дамытуға күш салды. Нәтижесінде Қазақ мемлекеті мен
Бұхар хандығы арасында бейбіт қарым-қатынас орнап,
Бұхар саудагерлері қазақ жеріне кіріп сауда жасауға
мүмкіндік алған [8].
Отандық тарихта қазақ хандары мен белгілі
тарихи тұлғалардың жүргізген дипломатиялық саясаты
бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан дипломатиясында алар орны
ерекше. Қазақ қоғамындағы елдестіру, бітімге келтіру
секілді дипломатиялық істерді көбінесе беделді, кемеңгер
тұлғалар – би-шешендер атқарып отырғанын қазақ
тарихынан көруге болады. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке
би, Қожаберген жырау, Бұхар жырау, Тілеу батыр – Тәуке
хан билік құрған заманның ірі тұлғалары. Олардың
әрқайсысының елшілік миссиясы, дипломатиялық
көрегендігі, шешендік сөйлеу мәнері мен әдебі халық
арасында кеңінен таралып, үлгі-өнеге болған.
Ұлы қазақ даласындағы дипломатия тарихы
нан мемлекеттің сыртқы саясатын бейбіт жолмен іске
асырудың басым бағыттарын бекітіп отыратын өзінше
маңызды институт болғанын бағамдаймыз. Ал талайталай қиян-кескі жағдайларды басынан өткеріп келе
жатқан Қазақ хандығы бұл кезеңнің қиындықтарына
да төтеп беріп, өз тәуелсіздігін сақтап қалып, өміршең
қазақ мемлекеті екенін тарихта тағы бір дәлелдеді.
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ҚAЙЫPЫМДЫ ҚAЛA – ӘДІЛЕТТІ ҚОҒAМНЫҢ ҮЛГІCІ
Ербол СЫРБАЕВ,
ҚазҰлтАгрУ-дың аға оқытушысы,
гуманитарлық ғылымдар магистрі
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.То
қаев 2019 жылы қыркүйек айында жарияланған
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қа
зақстан халқына арнаған жолдауында алдағы жылы
ұлы ғұлама бабамыз Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150
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жылдығын атап өтеміз деген еді. Осы шара аясында
қазіргі уақытта елімізде ғұлама ғалымның мұраларын
насихаттау, істерінен тағылым алу жөнінде көптеген ісшаралар өткізілуде.
Қaзaқ хaлқының көп ғaсырлық тaрихындa дaнa
лықтың озық үлгісі болaрлық әлемді тaнып білудің,
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зерделеудің өзіндік сипaттaмaлaры, түркілік ерек
шеліктерін тaнытaтын философиялық ойлaр мен
терең мaғынaлы тұжырымдaр жеткілікті болғaны
aнық. Мәселе сол рухaни інжу-мaржaнның қaдірін қa
зіргі тәуелсіздіктің іргесі бекіп жaтқaн тaрихи кезеңде
біліп, қaймaғын бұзбaй қaзіргі жaһaндaну зaмaнындa
жүйелі түрде жинaқтaй aлудa және оны әрбір келетін
жaс ұрпaққa рухaни сaбaқтaстықпен бере білуде болып
отыр. Осы істі aбыроймен жүзеге aсырғaн жaғдaйдa
еліміздің еурaзиялық кеңістіктегі ерекше хaлық ретіндегі
этникaлық сипaтымыздың, бaсқa хaлықтaр aлдындaғы
құрметіміздің aсқaқтaй түсері aнық. Өйткені, өзінің рухaни
құндылықтaрын aялaғaн, өрбіткен ел ғaнa оғaн жaңa
зaмaндa өзіндік жaңғырту сипaтын берген хaлық қaнa
aдaмзaттың күрделі тaрихының aуқымындa шынaйы
бaғaлaнуғa иеленері белгілі. Қазіргі жаһандану заманы
руханият мәселесін жоғары көтеріп отыр. Өйткені, күн
сайын кең тарап бара жатқан әлемдік сұрықсыздану,
технократиялық бағдарлардың күшеюі жас ұрпақтың
санасын улай түсуде. Әл-Фараби айтқан «пасық қала»,
«надан қала», «даңғой қала» деген мағыналар тек
көңіл көтерудің тән қажеттілігіне база назар аудара
ды. Оcығaн оpaй Қaзaқcтaн Pecпубликacының Тұңғыш
Пpeзидeнті Н.Ә.Нaзapбaeвтың: «Мәдeниeт – ұлттың
бeт-бeйнecі, pухaни болмыcы, жaны, aқыл-ойы, пa
pacaты. Өpкeниeтті ұлт, eң aлдымeн тapихымeн,
мәдeниeтімeн, ұлтын ұлықтaғaн ұлы тұлғaлapымeн,
әлeмдік мәдeниeттің aлтын қоpынa қоcқaн үлкeндікішілі үлecімeн мaқтaнaды. Cөйтіп, тeк өзінің ұлттық
төл мәдeниeті apқылы ғaнa бacқaғa тaнылaды»,– [1]
дeгeн cөзінің мәні epeкшe eкeнін aтaп өту қaжeт. Оcығaн
cәйкec, қaзaқ топыpaғындa дүниeгe кeлгeн Әбу Нacыp
әл-Фapaбидің caн-caлaлы шығapмaлapының біpі –
«Қaйыpымды қaлa тұpғындapының көзқapacтapы»
aтты тpaктaты қоғaмның әлeумeттік-филоcофиялық
мәceлeлepін көтepгeн әлeмдік филоcофиялық біpeгeй
туынды. Өзінeн кeйінгі өміp cүpгeн ойшылдapғa ықпaл
eткeн «Қaйыpымды қaлa тұрғындарының көзқарастары»
тpaктaты ізгілікті қоғaмды құpудaғы өзeктілігін оcы күнгe
дeйін жоймaй кeлeді.
Әл-Фapaби үйлecімді тұтacтық peтіндe ынтымaқ
тacтық пeн өзapa көмeк нeгізіндe біpлecіп өміp cүpeтін
aдaм қaуымдacтығынaн тaпты. Әл-Фapaбидің біpыңғaй
ұcтaнымынa cәйкec, өзapa «кeліcімгe кeліп», біpлecіп
өміp cүpce, яғни өзapa көмeк пeн өзapa түcініcтік пpин
циптepінe нeгіздeлгeн, билікті дұpыc жүзeгe acыpып,
aзaмaттapын жүйeлі тәpбиeлeй aлғaн қaуымдacтықтa
ғaнa aдaмдap бaқытқa жeтe aлaды. Мәceлe қоғaмның
оcындaй қaлпынa, мүддeлepді, біpлecіп өміp cүpудің
қaжeттіліктepі мeн мaқcaттapын үйлecтіpугe мүмкіндік
бepeтін дaму дeңгeйінe қaлaй жeтугe болaтындығындa eді.
Aдaм қоғaмының идeaлды обpaзын қapacтыpғaн
дa әл-Фapaби «қоғaм», «мeмлeкeт», «aзaмaттық қо
ғaм» жәнe т.c. ұғымдapының apa жігін aшaтын қaзіpгі
филоcофиядa қолдaнылaтын ұғымдapмeн іcтec бол
мaйды, ол «қaлa» ұғымын қолдaнaды. «Қaлa» – шын
мәніндe aдaмдapдың мeмлeкeттік ұйымдacу фоpмacы,
бұл aдaмдapдың қaндacтық туыcтық пpинципі бойыншa
нeмece әcкepи одaқ нeмece бacқa әлдeнeнің нeгізіндe
eмec, caяcи өміpгe aзaмaттық қaтыcу нeгізіндe біpігуі.
«Қaлa» – aдaмзaт қоғaмының жaлпылaмa өкілі peтіндeгі
мeмлeкeттің бeйнecі. Әл-Фapaби шығapмaлapын тaл
дaудaн шығaтын қоpытынды мінe оcы.
Әл-Фapaби aнтикaлық клaccикaлық дәcтүpді жaй
қaйтaлaп қоймaйды, ол оpтa ғacыp кeзeңіндeгі әлeу
мeттік тaнымды дaмытты. Бұл кeзeңдeгі қоғaм өзін-өзі
тeоpиялық ұғынуғa, өзінің дaму мәceлeлepін түcінудe
мeмлeкeттeн бacқa ұйымдacудың жaлпылaмa фоpмacын
білмeді. Ол қоғaм мeн мeмлeкeттің біp құбылыc eмec
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eкeні бeлгілі болғaнғa дeйін дaми aлмaды. Оcының
әcepінeн тaным өзінің пәні peтіндe мeмлeкeтті қaйтa
жaңғыpтты. Әл-Фapaбидің әлeумeттік-филоcофиялық
көзқapacтapынaн біз оcыны aңғapaмыз. Cонымeн, әлФapaби үшін қоғaмдық түзілімнің мұpaты – жeтілгeн
мeмлeкeттік өміp, мeмлeкeттeгі өміp, мeмлeкeттің өзі.
Мeмлeкeт, әл-Фapaби бойыншa, aдaмдapдың
өзі тәpізділepмeн қapым-қaтынacқa түcу қaжeттілігі
нeн туындaйды. «Бaқытқa жeту туpaлы» eңбeгіндe
әл-Фapaби: «… Әp біp aдaм қол жeткізe aлaтын жe
тілгeндіккe жeту үшін бacқa aдaмдapдың қaуымын,
олapмeн біpігуді қaжeт eтeді… олapғa тaбиғaтынaн
өзі тeктecтepдің apacынaн пaнa іздeп, cолapмeн
біpгe өміp cүpу тән. Cондықтaн дa ол aдaми нeмece
aзaмaттық жaнуap дeп aтaлaды»,– дeйді [2, 296-б.].
Aдaмдapдың caяcи біpігуі біpлecіп өміp cүpу
мeн тіpшілік eту қaжeттіліктepінeн туындaды. «Мі
нe cондықтaн дa,– дeйді әл-Фapaби, – біp-біpінe
көмeктecіп отыpaтын, біpeуі eкіншіcінің өміp cү
pуінe қaжeтті нәpceлepдің біp бөлігін тaуып бe
pіп отыpaтын көптeгeн aдaмдap біpлecтіктepі
apқылы ғaнa aдaм өзінің жapaтылыcынa caй жe
тілгeн дәpeжecінe жeтe aлaды… Мінe cондықтaн
дa, aдaмзaт индивидтepі көбeйe түcіп, жepдің
мeкeндeугe болaтын бөліктepінe қоныcтaнды,
оcының нәтижecіндe aдaм қоғaмы пaйдa болды…».
Cонымeн, әл-Фapaби aдaм өзінің тaбиғaты жa
ғынaн бacқa aдaмдapдaн оқшaулaнып өміpcүpe
aлмaй, олapды қaжeт eтeді, өйткeні біpлecіп өміp
cүpу бapыcындa aдaмдap тіpшіліккe қaжeтті зaт
тapды тaбaды. Мeмлeкeт – бaқытқa жeту жолындaғы
aдaмдapдың біp-біpімeн қapым-қaтынacының нeғұpлым
жeтілгeн фоpмacы. «Қaйыpымды қaлa, оcығaн cәйкec
aқыpғы жeтілгeндіккe, яғни жоғapғы бaқытқa жeту
жолындa тұpғындapы біp-біpінe көмeктecіп отыpaтын
қaлa» [3, 196-197-бб.].
«Жоғapғы игілік пeн жeтілгeндіккe eң aлдымeн «қaлa»
жeтпeк,– дeп caнaйды әл-Фapaби, – aл жeтілгeндіктің
eң төмeн дәpeжecіндe тұpғaн қоғaм бұғaн әcтe жeтe
aлмaйды». Cондықтaн әл-Фapaби үшін «қaлa» – aдaм
қоғaмының нeғұpлым дaмығaн caтыcы, cол cияқты, оның
пікіpіншe: «тaбиғaтынaн aң тәpіздec /aдaмдap/ қaлa
тұpғындapы болмaйды жәнe қaлaлық біpлecтіктepгe
мүлдeм біpігe aлмaйды» [4, 137-138-бб.].
Cонымeн, мeмлeкeт, Eкінші ұcтaз бойыншa, бaқытқa
ұмтылуды жүзeгe acыpу peтіндe пaйдa болaтын aдaмдap
қapым-қaтынacының жоғapғы фоpмacы, яғни олap –
қaтapынa aдaмдap apacындaғы бaйлaныcтың көптeгeн
фоpмaлapы кіpeтін қоғaмдық қaтынac түpі, біpaқ, ол бұл
қaтынacтapдың eшқaйcыcынa кіpмeйді. Бұл aдaмдap
apacындaғы қaндық жaқындacтыққa нeгіздeлгeн туыcтық
пeн доcтық aяcынaн шыққaн қоғaмдық қapым-қaтынac
дeңгeйінің жиынтығы. Aдaми жeтілгeндік тeк бacқa
aдaмдapмeн біpлecкeндe ғaнa, яғни біpінші кeзeктe
қaлaдa жүзeгe acaды, ол жeтілгeн нeмece жeтілмeгeн
болуы мүмкін. Қaлa бap болғaны жeтілгeндік пeн игіліккe
жeтудің қaжeтті aлғышapты, aяcы ғaнa.
Жeтілгeн мeмлeкeт – «Қaйыpымды қaлa» қaндaй
болaды? Бұл мeмлeкeттің бacтaпқы aнықтaмacындa,
біздің ойымызшa әл-Фapaбидің қоғaмдық мұpaтты
түcінудeгі өзіндік epeкшeлігі жacыpын жaтқaн cияқты,
оның мәні aдaмдapдың aтaлғaн қaуымдacтығын
cипaттaудa, нeгізгі бeлгі aдaмгepшілік aнықтaмa болып
тaбылaды. «Aдaмдap біpлecтігі шынaйы бaқытқa
жeткізeтін іcтepдe өзapa көмeктecу мaқcaтын
қойғaн қaлa қaйыpымды қaлa болып тaбылaды, aл
aдaмдapы бaқытқa жeту мaқcaтымeн біp-біpінe
көмeктecіп отыpaтын қоғaм – қaйыpымды қоғaм,
бapлық қaлaлapы бaқытқa жeту мaқcaтымeн біp-
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біpінe көмeктecіп отыpaтын хaлық – қaйыpымды
хaлық. Eгep хaлықтap бaқытқa жeту мaқcaтымeн
біp-біpінe көмeктecіп отыpaтын болca, бүкіл жep жүзі
оcылaйшa қaйыpымды болмaқ» [5, 305-б.].
Жeтілгeн қaлa – қaйыpымды қaлa. Бұл aдaм бол
мыcы aдaмгepшілік құбылыcы peтіндe, яғни өз тa
биғaтынa caй caяcи жaн болып тaбылaтын жәнe қо
ғaмдa, aдaмдap біpлecтігіндe өміp cүpіп, бaқытқa жeту
жолындaғы әpeкeтін жүзeгe acыpып жaтқaн aдaм, eң
aлдымeн – aдaмгepшілікті жaн. Aдaмгepшілік, aдaмның
игі әpкeті, оның, eң aлдымeн, aдaмгepшілік caлacындa,
яғни нaғыз aдaмдық caлaдa оpнығуы – әу бacтaн жeтілгeн
қaлa нeгізінe, мінe оcылap aлынғaн. Мeмлeкeттің әpтүpлі
caяcи ұйымдacу фоpмaлapының, оның шapуaшылық,
экономикaлық, әлeумeттік өміp фоpмaлapының мaңыз
дылығынa қapaмacтaн, eң мәндіcі, бacтыcы, aйқын
дaушыcы aдaмның aдaмгepшілік болмыcы болып
тaбылaды. Әл-Фapaби Қaйыpымды қaлaны «aзғaн»,
«aдacқaн» қaлaлap болып тaбылaтын «қaйыpымcыз
қaлaлapғa» қapcы қоя отыpып түcіндіpeді. A.A.Игнaтeнко
Қaйыpымды қaлa туpaлы нeғұpлым дәл түcінікті оның
жaғымcыз aнықтaмacы болып тaбылaтын нaдaн aдaмдap
тұpaтын қaлaлap apқылы aлуғa болaды дeйді [6].
Қaйыpымды қaлa aдaмдapдың тeк тәндік тіpшілігінe
қaжeтті нәpceлepді тaбу үшін біpіккeн aдaмдap біpлecтігі
eмec, ондa бaю мeн дәулeткe ұмтылу aдaмдapдың
өзіндік мaқcaты болып тaбылмaйды, ол aдaмдapдың
тәндік ләззaт aлуғa бaғыттaлғaн ынтымaқтacтығы
peтіндe дe ұйымдacтыpылмaғaн. Ол aдaмдap cый-құp
мeткe иe болу үшін біp-біpінe көмeктeceтін қaлa eмec;
ол бacқaлapды бaғындыpу үшін дe өміp cүpмeйді; ол
бacшылығы мeн мaқcaтты ынтымaқтacтығы жоқ aнap
хия қоғaмы eмec; бұл – aқиқaт білімгe иe aдaмдap оғaн
caй әpeкeт eтпeйтін «aзғaн қaлa» eмec. Cоңындa, бұл
– aдaмдapдың бaқыт туpaлы түcініктepі жaлғaн жәнe
олapcоғaн caй әpeкeт eтіп, бaқытқa eшқaшaн жeтe
aлмaйтын қaлa eмec. Қaйыpымды қaлa – жeтілгeндігімeн,
толымдылығымeн, толыcқaндығымeн cипaттaлaтын
aдaмдap қaуымдacтығы. Жeтілгeн қaлaны әл-Фapaби
«қaйыpымды қaлa» (әл-мәдинa, әл-фәдилa) тepминімeн
бeлгілeйді. Бұл Н.C.Қиpaбaeвтың пікіpіншe қоғaмдық
өміp мұpaтын cипaттaйтын нeгізгі ұғым [7, 119-б.].

Қapacтыpылғaн қaлa-мeмлeкeттepдe ойшыл біp
нeгізгі кecіpді бөліп aлaды дa cоғaн cәйкec cол нe
мece бacқa мeмлeкeттің мәнін aйқындaйды. Aлaй
дa, Плaтоннaн aйыpмaшылығы бұл нeгізгі кecіp билік
фоpмacымeн eмec, жeтілмeгeн қaлa тұpғындapы
мeн билeушілepінің көзқapacтapымeн жәнe құлықты
әpeкeттepімeн бaйлaныcты. Плaтондa eгep мұны
билік инcтитутының – тимокpaтияның, олигapхияның,
дeмокpaтия мeн тиpaнияның cыны peтіндe қapacтыpуғa
болaтын болca, әл-Фapaбидe – бұл әлeумeттікaдaмгepшілік caлacындaғы кeмшіліктepді aйқындaу.
Мыcaлы, шын мәніcіндe «нaдaн қaлa» дeгeніміз –
eшқaшaн дa бaқытты көpіп-білмeгeн, оғaн тaлпыну
eшқaшaндa ойынa дa кіpіп шықпaғaн тұpғындap қaлacы.
Олap мұны eшқaшaн бacтaн кeшіpіп көpгeн eмec, бұғaн
eшқaшaн ceнгeн дe eмec. Игілікті aлaтын болcaқ, олap
жұpттың ойыншa игілік peтіндe caнaлaтын aлдaмшы
нәpceлepді ғaнa, жұpттың ойыншa өміpлік мaқcaт болып
көpінeтін нәpceлepді ғaнa білeді, мәceлeн, дeнcaулық,
бaйлық, ләззaт, құштapлыққa caлыну боcтaндығы,
құpмeт пeн дaңқ cынды нәpceлep.
Ұлы ғұлама бабамыз Әбу-Насыр әл-Фарабидің
ғылыми мұралары тұңғиық, оған терең бойлаған сайын
алдымыздан ғылымдық әлемдік көкжиегі кеңінен
ашылады. Ғұлама ғалым мұраларына тереңдеген сайын
одан мол мағлұмат әрі тағылым аламыз.
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ОСЫ ЖҰРТ ШАЙБАНИДІ БІЛЕ МЕ ЕКЕН?!
Ермахан ҚАЛМЫРЗАЕВ,
ҚазҰлтАгрУ-дың аға оқытушысы,
Шайбанилар әулетінің негізін салушы (1500-1510)
Әбілхайыр ханның немересі, Бұдаһ сұлтанның ұлы.
Туғанда оған түркілер салты бойынша екі ат – Мұхаммад
(арабша) және Шайбанихан (түркіше) есімдері қойылған.
Әбілхайыр хан оны Шахбахт (бақыттың патшасы) деп
атаған. Шайбани хан ересен күш-қуатқа ие және алып
денелі жан болған. Ол сондай-ақ үлкен әскери басшылық
қабілетіне ие еді. Заһриддин Мухаммад Бабур қаламынан
туған әйгілі «Бабырнама» кітабында Шайбаниды «Шай
бақ хан», яғни «күш-құдірет иесі» деп атайды. Шайбани
жалдамалы қосынның қолбасшылығынан хан дәрежесіне
көтерілген тарихи тұлға. Ол тек әскербасы ғана емес,
сондай-ақ, Шахбахт, Шәйбақ, Шебани, Шахибек, Шайбани
атауларымен әдеби ортада танымал болған көрнекті
ғұлама. Ғазал, рубайат тәсілдерімен поэзия әлемінде
өзіндік сара жол қалдырған ақиық ақын. Шайбанидің
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әдеби мұрасынан бірқатар ғазалдар мен рубайылар және
«Бахр-ул-Худо» дастаны сақталған. Зерттеушілер осынау
құнды еңбектің 1508 жылы Бастом қаласы маңындағы
Дамғам елді мекенінде жазылып біткенін айтады.
Зерттеушілер Шайбанидың сондай-ақ, үгіт-насихаттардан
тұратын мұрагері Темур сұлтанға арнаған іргелі кітабын
1507-1508 жылдары жазылғандығын анықтаған. Осынау
еңбектердің бірден-бір нұсқасы бүгінгі таңда Түркияда,
Топкапы кітапханасында сақтаулы. Тарихи еңбектерде
жазылған деректерге қарағанда әкесі Бұдаһ сұлтан мен
анасы Аққозы бегімнен жастай жетім қалған Шайбани
атасы Әбілхайыр ханның сенімді қызметкері Қараша
бектің отбасында тәрбиеленген. Кейіннен Шайбаниға Түр
кістан және Отырар әкімі Мухаммад Мазид тархан тәр
биеші болады. Шайбани жас кезін Бұхара қаласындағы
ғұламалардан білім алумен өткізген. Ол өзін болашақта
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үлкен де қуатты мемлекет құрушы ретінде сезінетін. Сол
жолда игеруі тиіс барлық өнерді меңгеруге талпынған.
Ол өзінің осынау мақсатына жету жолындағы алғашқы
қызметін Темурилер әулетіне жалдамалы әскер ретінде
бастайды...
Бастапқы кезде Шайбани Темурилер мемлекеті
нің солтүстік шекарасында әкімшілік жүргізіп жүрген
тәрбиешісі Мазид тарханнан өзін қызметке алуды өтінеді.
Алғашында осынау өтінішке риза болған Мазид тархан
көп кешікпей Шайбанидің өзінің билігіне үлкен қатер
екенін түсінеді.
Мазид тархан Шайбаниді Бұхара билеушісі Дәруіш
Мухаммад тарханның қарамағына жіберіп құтылады. Бұл
кезде Дәруіш Мухаммад әскербасы Шайбанидің көмегіне
мұқтаж болатын. Оның қызметін басқа билеушілер де
пайдаланған. Шайбани өзінің әскерлерімен Моғұлстан,
Мәуареннаһр және Хорезм әміршілеріне қызмет етіп,
олардың көршілеріне және ішкі қарсыластарына қарсы
күреседі. Осынау күрес барысында Шайбани өзінің шебер
қолбасшылық қабілетін паш етті. Оның қабілетін жазба
деректер авторлары «қазақтық» қасиет деп бағалайды.
Олардың түсінігінде «қазақтық»,«өзінің халқы мен қауы
мынан ажырап кеткен адамдар. Тақ үшін күресте жеңіл
се де, өз құқығынан бас тартпаған және өзін қолдаушы
ларға басшылық етіп, қолдаушыларымен бірге қолайлы
сәтті күтетін құрылым өкілі» деп сипатталады.Түрлі
әмірлерге қызмет ету Шайбаниға Темурилер мемлекетін
дегі жағдайды терең зерттеуге мүмкіндік береді. Мәуарен
нахр әміршілері мен ақсүйектері оның қызметінен ең көп
пайда көргендіктен де олардың арасында Шайбанидің
атағы мәшһұр болып кеткен еді. Шайбани көшпенді өз
бектер мемлекетін қайта тіктеу жолында күрес жүргіз
ген болатын. Бірақ, «өзбек-қазақ» тайпалары тарапынан
күшті қарсылыққа тап болды. Шайбани атасы Әбілхайыр
хан қайтыс болған соң 1480 жылы көшпелі өзбектер
мемлекетін қайта құруға қол жеткізді. 1487-1488 жылдарда
Сайрам, Отырар және Түркістан шаһарлары мен осы
аймақтардағы қамалдарды иеленеді. Бұл қамалдар
болашақта оған Мәуареннахрды толық жаулап алуға тірек
болады. Шайбани хан көшпенділердің жауынгерлік дәстүрі
мен Орталық Азия шаһарларының мәдени жетістіктерін
үйлестіре алғандығы оның жорықтарының нәтижелі
болуына үлкен әсер етті. Шайбани хан 1497 жылы Мә
уареннахрға өзінің алғашқы жорығын ұйымдастырады.
Ол үлкен күшпен Самарқанға жорық жасады. Сол жолы
Қаршы және Шаһрисабзға шабуыл жасап үлкен олжамен
Түркістанға қайтып келеді. Шайбани хан 1499 жылдан
Мәуареннахрды басып алуды бастайды. 1499 жылы ол
Бұхараны шайқассыз иеленеді. Ал, 1500 жылы Темурилер
мемлекетінің астанасы болған Самарқанды басып ала
ды да Самарқан билеушісі Султанәли мырзаны өлтіреді.
1501 жылы Көкек дариясының бойында Шайбани хан мен
Заһриддин Мухаммад Бабыр арасында қиян-кескі шайқас
болады. Осы шайқаста Шайбани хан толық жеңіске жетеді
де Самарқан шаһарына біржола орналасып алады.1503
жылы Шайбани хан Махмуд хан, Ахмад хан және Бабыр
басшылығындағы моғұлдар және қалмақтардың бірік
кен қосынымен соғысады. Архиян шаһарының маңында
болған қиян-кескі шайқаста оларды тас-талқанын шы
ғарып жеңеді. Осынау шайқастың нәтижесінде Ташкент
және Шахрухия шаһарларын өз иелігіне қосып алады.
Самарқан шаһары – Шайбани хан мемлекетінің астанасы
болып бекітіледі. Шайбани хан 1504 жылы Хусрау шах
билік жүргізетін Құндыз шаһарын бағындырады. Көп кешік
пей Шайбани хан Бұхарадан Хорезмге жорық бастайды.
1505 жылы тамыз айында Үргенішті басып алады. Сол
жылы күзде Шайбани хан қосыны Хорасанға басып кіріп
Мәймана және Фариябқа дейін жетеді. 1506 жылы Балх
шаһары мен төңірегін, 1507 жылы мамыр айының басын
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да Герат шаһарын тізе бүктіреді. Хорасанды бағынды
ру арқылы Мухаммад Шайбани хан іс жүзінде бүкіл
Орталық Азияны бір орталық – Самарқанның қол астына
біріктіре алды. 1508-1509 жылдарда Шайбани хан сондайақ, сыр бойындағы қалалар үшін қазақ хандарымен
кескілескен шайқастар жүргізді. Осылайша 1500-1509
жылдардағы Шайбани ханның шайқастары нәтижесінде
«Шайбанилер мемлекеті» құрылды. 1510 жылы Шайбани
хан Сафауийлер мемлекетінің билеушісі Исмайыл Са
фауийден Мерв маңындағы Мұрғаб өзенінің жағасында,
Тахрирабад деген қала түбінде жеңіліс тапты. Иран
сафауийлері шайқас барысында Шайбани ханды қолға
түсіреді. 1510 жылы 12 желтоқсанда Шах Исмайылдың
жарлығы бойынша Шайбани ханның басы кесіледі де
терісін сыпырып, ішіне сабан тығып, сафауийлердің ба
тыстағы дұшпаны болып саналатын Осман түріктерінің
билеушісі Сұлтан Баязид ІІ жібереді. Ал, Шайбани ханның
бас сүйегін алтынмен қаптап Исмайыл шах, түрлі тойдумандарда шарап ішетін көзе жасатқан. Шайбани ханның
бассыз денесін шайқас болған майданнан тапқан көмекке
кешігіп келген сарбаздары Самарқанға әкеліп арулап
жерлейді. Қазіргі Самарқан шаһарының ортасындағы
Регистан кешені орналасқан жердің күн батыс жағында
Биік сыпаға қойылады. Кеңес билігі кезінде ол жер
тегістеліп тасталынған. Тарихшылар Шайбани ханның
өмір баянын зерттеу барысында «Мазафат әл-Ғұз»,
«Дешті Қыпшақ», «Сайын дала», т.б. аталған ұлы даладан
отырықшы өлкелерге жылжыған көшпенділердің соңғы
көшін Шайбани ханның бастағандығына назар аударады.
Сондай-ақ, Мәуареннахрда Сафуийлердің ықпалымен
кең қанат жая бастаған шиғалық бағытқа тосқауыл қойып,
өлкенің суниттік мектеп аясында дамуына тың серпін
берген Шайбани хан екендігін атап өтеді. Шайбани хан
рухани ғұламаларға үлкен құрмет көрсетті, Дамашық және
Халаб шаһарынан келген ғұламалармен діни пікір таласқа
қатысты. Гераттық Қазы Ықтияр және Мухаммад Юсуф
тарға өзінің көзқарастарын жүйелі түрде дәлелдеп, мо
йындата алғандығы да болған жәйт. Сол заманның таны
мал ғұламалары, ақындары мен тарихшылары Шайбаниді
құрмет тұтты, оның білімін мойындады және оған түрлі
атақтар беріп ұлықтады. Мысалы Шайбани туралы тари
хи еңбектерде оны: «Халифа ур-Рахман» және «Имам
аз-Заман» яғни «Дәуір имамы» және «Тәңірдің жердегі
орынбасары» деп ұлықтаған. Шайбани хан Бұхара,
Самарқан, Ташкентте мешіттер, медреселер салуға әмір
етті. Өлкедегі суландыру жүйелерін жаңғыртты. Зара
фшан өзенінің үстіне салдырған бөгет пен көпірінің өз
заманында инженерлік ойдың ғажап жетістігі болғандығын
ХІХ ғасырдағы Еуропалық зерттеушілер таңдай қағып
жазды. Шайбанидің өзі араб, парсы және түркі тілдерін
жетік меңгерген, поэзия саласында өз заманындағы
көптеген ақындардан көш ілгері тұрған сөз зергері бол
ғандығына оның әдеби мұрасы күә. Шайбани хан мем
лекетті экономикалық және саяси жағынан нығайту
жолында бірқатар реформалар жүргізді. Біріншіден, ол
мемлекетті басқаруда сүйірғал тізімі жарияланды, яғни
мемлекет басып алған қала, аймақтарды басқаруды өзі
нің перзенттеріне, туысқандарына, өзін қолдайтын рутайпалардың бектеріне, достарына тапсырды. Самарқан
астана ретінде хан тағына отырғызатын жер саналды.
Ол жерде ханның құрметіне хұтба оқытылатын және
теңге шығарылатын. Теңгенің шығарылуы Шайбанидің
ең маңызды реформаларының бірі, ол арнайы зерттеп,
зерделеуді қажет ететін тақырып деп санаймыз. Шайба
ни мемлекеттік билікті нығайту мақсатында жер-суды
қайта үлестіруді жүзеге асырды. Көшпенді тайпа бектері
отырықшы өлкеде мол байлыққа ие болып орнығып қалу
арқылы мемлекеттік билікке қызмет ететін әлеуметтік
тапты құрады. Шайбани хан салық жүйесін қайта қарап,
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реформалар жүргізді. Жоғарыда айтып өткеніміздей 1507
жылы Шайбани хан тенге реформасын жүзеге асырды.
Осы реформа бойынша мемлекеттің ірі шаһарларында
салмағы біркелкі – 5,2 грамм болған жаңа күміс теңгелер
шығарылды. Шайбани ханның білім беру саласындағы
реформалары да жемісті болғандығын байқаймыз. Ре
форма бойынша көп сатылы білім жүйесі жарияланды.
Тәлімнің бастапқы кезеңі мектеп саналды, онда балаға
6 жастан бастап тәлім берілетін болды. Мектепте екі
жыл оқығаннан соң бала медресеге көшірілетін болған.
Медресе 3 сатылы білім жүйесінен құралды. Әр саты 8
жылдық білім алудан тұрды. Толық білімді алып шығу үшін
26 жыл бойы үздіксіз білім алынды.
Шайбани тарапынан амалға асырылған осынау ре
формалар мен басқа да сан алуан шаралар болашақта

өзінің жемісін беріп, орталық биліктің нығаюына әсер етіп
қана қоймай, ұлттың дамуының жаңа белеске көтерілуіне
негіз болып қаланды деп айта аламыз...
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АЛАШТЫҚТАРДЫҢ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСКЕ КӨЗҚАРАСЫ
Сәбира ИМАНБАЕВА,
Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің
қауымдастырылған профессоры,
Ләззат ИСАЕВА,
Ш.Есенов атындағы Каспий Мемлекеттік технологиялар
және инжиниринг университетінің аға оқытушысы
Ел басына зор апат, қайғы әкелген «Июнь жар
лығы» деген атпен тарихымызда өшпес із қалдырған
1916 жылдың оқиғасы болды. Ресей империясы
отаршылдық саясатын ұстанып, 19 және 31 жастың
арасындағы қазақ жастарын бірінші дүние жүзілік соғысқа
шақырып, майданның кара жұмысына алуға заң бекітіп
бейбіт отырған елді ашындырып, әбігерге түсірді.
Бірінші дүние жүзілік соғыстың басталуы, оған
байланысты отарлық езгінің күшеюі, соғыс мұқтажда
рына жиналатын алым-салықтың қисапсыз өсуі «Қа
зақ» газетінің төңірегіне топтасқан қазақ зиялыла
рын қатты ойландырды. Бірақ ұлт зиялылары соғыс
жылдарында елді үкімет саясатына ашық қарсы шық
пауға шақырды. Олар жәрдем комитеттерін ұйымдас
тыруға ат салысып, соғыс шығындарына қаржы жинау
үшін өткізілетін түрлі шараларға қатысты. Мұндай ша
раларды ұйымдастыруға М.Дулатов, Х.Досмұхамедов,
А.Қалменов, Д.Мырзағалиев, Д.Меңдібаев, т.б. қазақ зия
лылары белсене қатысты. Тарихшы М.Қойгелдиевтің:
«Ұлт зиялылары бірінші дүние жүзілік соғысы тұсында
үкімет саясатына шарасыздан қарсы болған жоқ, қайта
бейімделу бағытын ұстанды» [1],– деуі өте оң пікір.
М.Дулатов Қазақстанның далалық облыстарынан 100
мыңнан астам патша үкіметінің «бұратана» халықтардан
солдат әскерге алмауының себебін, саясатын 1924
жылы жазылған «Ұлт әскері кеңес қорғаны болсын» атты
мақаласында көрсетеді: «Бұрын патша өкіметі қазаққырғыз, өзбек секілді «бұратана» жұрттардан неге
әскер алмады? Алды ма? Ия, өзге бір себеп болды ма?
Алдымен осыны білу керек.
Патша өкіметі бұрын қазақтан, қазақ сияқты
шеткі жұрттардан солдат алмауының саяси астары
бар еді. Бағынған, шарасыздан бағынған, орысшылдық,
озбырлық саясатымызға риза емес деп, егер бұл
жұрттар әскерлік өнеріне үйренсе, қолына қару-жарақ
алса, жауынгер болып кетіп, өткен еркіншілігін көксеп,
бізге бас изеп құлдық ұрмайтын болады. Халі кеше
сыбайлас Россияға жау жұрттармен күш біріктіріп
шеңгелімізден шығып кетеді, арбауымызға көнбейді,
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айдауымызға жүрмейді деп патша өкіметі әдейі солдат
алмайтын болған».
Осы және қосымша басқа дәлелдерді келтіре отырып,
ең соңында үкімет «сақтық жүзінен һәм патшалық
пайдасы үшін ыңғайлы уақыт келгенше Орал, Торғай,
Ақмола, Семей һәм Түркістан уалаятындағы бес
облыстың қазағын әскерлік қызметке алуды кешіктіре
тұруға қаулы етеді».
Жоғарыда айтылған мақаланың соңына қарай,
М.Дулатов ойын сабақтай келіп, былай қорытындылайды:
«Европа соғысы кезінде неміс әскері патша өкіметін жан
алқымға алып састырғанда, қазақ-қырғыздан солдат
алмай, оларға қару-жарақ беруден қорқып, қара жұмысқа
малша айдау себебі осыдан көрініп тұр. Айдағаныма
жүрмедің деп патша өкіметі 1916 жылы не қылғаны,
асқаны, атқаны, қан жылатқаны, бастырғаны өзгенің
есінен кетсе де қазақ-қырғыз әлі ұмытпаған болар» [2].
Патшаның «Июнь жарлығы» қазақ даласына шілде
айының орта тұсына қарай келіп жетті. Бұл жарлықтың
қазақ халқына қалай әсер еткендігі туралы М.Дулатов:
«1916 жылғы маусым жарлығы шыққан кезде Орынборда
едім... Ахмет Байтұрсынов сол жаз Торғай уезіндегі
санақ жұмысына кетіп, «Қазақ» газетін мен басқарып
тұрдым. Бір күні төбеден түскендей жайдың оғындай
июнь жарлығы сарт ете қалды. «Қазақ» басқармасына
қазақ жерінің тұс-тұсынан телеграммалар, хаттар
жауа бастады. Ол кезде: «Қазақ» газетін қазақ елінің
көбі көзқұлағындай» көретін. Қазақ даласы күңіренді»,–
деп жазды.
Шошынған жұртқа септігі тиер ме деген үмітпен
Ахмет Байтұрсынов «Қазақ» газетінде басу айтып,
мақаласын жариялайды. «...Мемлекет керегі үшін
мынадай қырғын соғыста мал шығынынан тартынбай,
кәтте әскерлікке адам аламын десе де ақылдасып
барудан тайынбастай болып жүрген қазақ халқын бүгін
қара жұмысқа алатын жарлық шыққанға дағдарып,
таңырқап қалдық: Қазақ секілді іргелі жұрт өзгелер
қатарында соғыс майданында қару-жарақ асынып,
мемлекетті қорғауға лайық еді, қатарда жоқ қара
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жұмысқа байлануды кемшілік санаймыз.
Бірақ патша жарлығы хақ, оған қарсы айтар сөз жоқ.
Бұл күнде соғыс уақыты, тәртіп қатты, қашқандардың
артынан қуғыншы отряд шығып, елді һәм артында
қалған әке-шешесін, қатын-баласын шулатқаннан, ша
руасын күйзелткеннен басқа өнер еш нәрсе жоқ» [3], –
деп қинала отырып, Ахмет Байтұрсынов елдің арандап
қалмауын ойлайды.
Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары 1916
жылғы көтеріліс кезінде қандай позицияда болды деген
мәселе соңғы уақытта жиі қозғалып жүр.
Ресей империясының отарлау саясатынан әбден
титықтаған халық, жарлық шығысымен колониалдық
тәртіпке қарсы қарулы күреске шығып, өрт жалынға
айналды. Көтерілістің жалыны Орал, Торғай облыс
тарын түгел қамтып, Ақмола облысы мен Жетісу өңірінің
кейбір аудандарына жайылады. Ә.Н.Бөкейханов бастаған
зиялылар тарапынан бұл көтерілістер қолдау таппады.
Ұлт зиялылары «мұздай» қаруланған, соғыс техникасы
жетілген патша әскеріне ашық қарсылық көрсетуіне үзілдікесілді қарсы шығуының басты себебі: елге жазалаушы
қарсы әскер шығып, ең алдымен бейбіт халықтың шырқын
бұзып, шаруа мен малдың күйзеліске ұшырауы сөзсіз
екендігін білді.
Қайтсек қимыл-бағытымыз халыққа жөн болады,
қаңдай жол арқылы халықтың сенімінен шығамыз деп
зиялылар шарқ ұрды. «Қазақ» газетінің бар саясатты
батыл әшкерелеп ашық көтерілуі қауіпті, халыққа жөн
сілтеп, зиялылардың ойласқан мақсаттарын насихаттап
отырған газетті цензура бір күнде жауып тастауы мүм
кін. Уақытты созу үшін мобилизацияны кешеуілдетуді
сұрайық, ол екі ортада патша да бір жайлы болар деген
сияқты шақырулары халықтың жетесіне жете қоймады.
Ұлт зиялылардың «жарлыққа көн» деп бір шешімге кел
генін шарасыздықтан туған шешім деп ұғуымыз қажет.
Оған төмеңдегі М.Дулатовтың сөздері куә: ««Көнбе,
берме» дейміз бе? Көнбейтін күшіміз қайда? Біздің
ұйымда күш жоқ. Көнгені дұрыс па екен? Екеуінде де
зияны барекен.Екі зиянныңқайсысы жеңілболар екен?
Міне, біздің басымызды даң қылған, миымызды ашытқан,
ұлы дағдарысқа қалдырған сұраулар осылар еді» [4].
Ұлт зиялыларының осы тұстағы халықтан қолдау
таппаған шешімінен «Қайтсек ел іргесі сөгілмейді,
қайтсек халықты қырғыннан алып қаламыз», – деп
жаны ұшырған ұлт жанашырларын көреміз. Қысқасы,
Ә.Бөкейханов бастаған, екпінді сапында А.Байтұрсынов,
М.Дулатов болған зиялылар стихиялық халық көтерілісінен
бөлініп қалды. Уақыттың өзі олардың болжамы дұрыс
екенін дәлелдеді.Қазақ халқы тағы бір қырғынды басынан
өткізді. Қатты зәбір көрген Жетісу аймағы болды. Екінші
«Ақтабан шұбырынды» қайта келгендей күн туды.
М.Тынышбайұлының мәліметі бойынша Қытай
ға босқан қырғыз-қазақтың саны 164 мың, қырылға
ны 83 мың, Қытайда қалғаны 12 мың деп көрсетілген
[5]. Кейінірек, 1918 жылы сәуір айында А.Байтұрсынов,
М.Дулатов, Р.Марсеков Қытайдың Шәуешек қаласына
барып, осы жерге қоныс аударған қазақтармен кездесіп,
оларды қайтадан атамекенге оралту мәселесін көтерді.
Сонымен қатар қазақтардың әлеуметтік тұрмыс жағдайын
жақсартуға Қытай өкіметіне өтініш жасады. Осы іссапардың нәтижесінде1920 жылы Құлжа, Үрімші, Шәуе
шек қалаларында мектеп, емханалар ашылды. Тіпті
көтеріліс жеңіліп, 1916 жылы 15 қыркүйегінен бастап, 19
бен 31 жас арасындағы қазақ жігіттері майдандарға окоп
қазуға жіберіле бастаған күнде, оларға бас көз болып,
«реквизицияланғандармен» бірге Ә.Бөкейханов бастаған
қазақ зиялылары дәрігерлер, заңгерлер, оқытушылар
бірге аттанды. Тарихшы Ә.Тәкенов ұлт зиялыларының
бұл ісін: «Шын мәніндегі патриотизм деп түсіну керек,
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әйтпесе сауатсыз, орыс тілін түсінбейтін қазақ
жігіттерінің елге аман оралуы екіталай еді»,– деп
тұжырымдайды.
Ә.Бөкейханов, М.Дулатов тағы басқа қазақ зиялылары
Минскіде тыл жұмысына шақырылған жерлерде болып,
қолдан келген көмектерінің бәрін көрсетті.
1917 жылы 5-ақпанда Минскідегі Земскі және қала
одақтары жанынан бұратаналар бөлімі ашылады.
Бөлімнің бастығы болып Ә.Бөкейханов бекітіледі, ал
оның орынбасары қызметін М.Есболов атқарады. Бөлімді
ашқан бетте екеуі хатшылық қызметке М.Дулатовты
шақырады. М.Дулатов пен дәрігер Әбубәкір Алдияров 25
ақпанда Торғайдың әскери губернаторы М.Эверсманнан
арнайы куәлік алып, Минск маңы мен Барановичте тыл
жұмыстарында жүрген қазақтар арасында болғанын атап
өтуіміз қажет. Торғай губернаторы М.Эверсманның бұл
екеуіне куәлік беріп жіберуіне Ә.Бөкейханов себепші болған.
Енді осыны куәландыратын архив деректерін көрсетейік...
1917 жылы 25 ақпанда Орынбор қаласынан Торғай
губернаторы М.Эверсман қолын қойып, М.Дулатов
және А.Алдияровқа куәлік береді: «Удостоверение:
Предъявитель сего Мир-Якуб Дулатович Дулатов
следует в г.Минск по приглашению заведывающе
го инородческим отделом для поступления на служ
бу в отряд. Чем и выдано ему Дулатову настоящее
удостоверение» [6]. Тура осы куәлік дәрігер Ә.Алдияровқа
да берілген. Куәлік алған М.Дулатов пен Ә.Алдияров
Минскіге наурыз айының басында келіп жетеді. Окоп
қазуға алынған қазақ жастарының ішінде ауру-сырқау көп
болатын. Дәрігерлер аз, оларға деген мұқтаждық зәру еді.
Ә.Алдияров өзінің шипалы емімен жігіттердің ықыласына
ие болды. Ол туралы Минскі жанындағы 9-шы дружина
жігіттерінің атынан Нығметолла Қаймекеұлы: «Қазақ
қа доктор Ә.Алдияров жақсы қарап, көп пайдасы тиіп
тұр, ерінбей еткен қызметі үшін тәңір жарылқасын
айтамыз» [7]. Мұнда Минскіде Ә.Бөкейханов, М.Дулатов
«Еркін дала» атты саяси үйірме ұйымдастырды.
Бұл ұйымның негізгі мақсаты азаматтардың саяси
белсенділігін көтеру еді.
Алаш зиялылары Минскіде қазақ жігіттеріне басшы
болып қызмет бабымен жүргенде, патша билігінің құлағаны
туралы қуанышты хабар жетеді. Төңкерістің кезеңі өтіп,
қазақ зиялылары еркін тыныстай бастаған бір тұста
М.Дулатов: «...Сайланған сары әскер, қарсылық қылған
елдерге лек-легімен аттанып, қазақ-қырғыз даласын
қызыл қанға бояуға кірісіп еді. Он айға жетпей патша
өкіметі құламаса, Ресейдегі ұлы төңкеріс болмаса, не
болар еді?»,– [8] деп қуана жазды. Өйткені, М.Дулатов
та, басқа да ұлт зиялылары да Ақпан төңкерісін жақсы
ниетпен қарсы алды. Оны шынайы бостандық деп түсінді.
Жалпы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстағы қазақ
пен қырғыз халқының басынан өткен тауқыметін жанжақты саралап қорытсақ, патшаға деген өшпенділік те
шек жоқ. Сондықтан да Ақпан төңкерісін қарапайым
халық та ұлт зиялыларының да қуана қарсы алуының
мәні тереңде екендігін пайымдауымыз қажет.
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ҚҰНЫСКЕРЕЙ ҚОЖАХМЕТҰЛЫ –
қазақ қарсыласу қозғалысының қаһарманы
Марат ЖҰМАҒҰЛОВ,
ҚазҰлтАгрУ-дың аға оқытушысы
Құныскерей Қожахметовтың қазақ әдебиетіндегі бейнесі,
көрнекті халық жаушысы Хамза Есенжановтың «Көп
жыл өткен соң» (1967), «Жүнісовтер трагедиясы» (1970),
жазушы Марат Мәжитовтың «Құмдағы із», «Құныскерей»
(2002) романдарының, жазушы, өлкетанушы Өтепберген
Әлімгереевтің «Құныскерей» (2003, 2018) және Қаратөбелік
өлкетанушы Қайыржан Хасановтың «Қос батырдың хика
ясы» (2000) кітаптарында жан-жақты суреттеліп, бас
кейіпкері болған қаһарман тұлға.
Хамза Есенжанов өзінің «Ақ Жайық» романының ішіндегі
бір кейіпкерін «күшті де мерген, ақылды да адал, өздігінен
ешкімге тимеген, ешкімді нақақ өлтірмеген, бірақ алам
дегенін ауызы алты қарыс билер мен байлар, ауызымен
құс тістеген әкім-қаралардан алған, халық жақтап,
байлар қолдап, билер демдеп, қазірет пен молдалар
батагөй болған, байтақ даланың тентек, төл өскен ерке
ұлы, батыры», – деп суреттеп бейнелеген адам.
Құныскерей Қожахметов (1895-1965) Атырау об
лысы, Қызылқоға ауданы, Қоныстану ауылына қар
асты Тайсойған құмында туып өскен. Бастауыш білім
алған, өз заманының орта сауатты азаматы болыпты.
Кеңес үкіметі орнағанға дейін мал өсіріп, Тұзтөбеден тұз
тасып сатып, т.б. ұсақ саудамен айналысып кәсіп қылған.
Кеңес үкіметі орнаған соң туған ауылы Көздіғара ауылдық
кеңесінің алғашқы төрағасы болып, өлкеде жаңа кеңес
өкіметінің қалыптасуына белсене ат салысқан тұлға.
Кеңестік әкімшілік-әміршілдік саясатқа, ел ішіндегі қу
ғын-сүргінге шыдай алмай, шала сауатты шенеуніктердің
«әпер бақан саясатына» көнбей қарсы шығып, «халық
жауы» атанып, «банды Құныскерей» деген атақ таңылып,
нақақ қудалауға ұшыраған.
Енді осы мәселенің тарихи себептеріне үңілейік.
ХХ ғасырдың 20-жылдары КСРО-да қандай социализм
орнатамыз деген мәселе жөнінде айтыс-тартыс басталып,
идеялық-саяси күрес өріс алды. Жалпы социализм құрудың
екі үлгісі алға тартылды: біріншісі капитализмге соқпай,
феодализмнен коммунизмге «секіріп өту» мүмкіндігі, яғни,
шаруаларға қысым жасау, күш қолдануға сүйенген әске
ри-коммунистік демократияны дамыту; екінші жолы – өн
дірушілерді материалдық ынталандыру арқылы, тауарақша қатынастарын жан-жақты дамыту идеясына негіз
делген жаңа экономикалық саясат үлгісі болды. Больше
визм басшыларының қай-қайсысы болмасын индустрия
ландыруды, ауыл шаруашылығын кооперациялау мен мә
дени революцияны жүзеге асырудың қажеттігіне еш күмәні
болмады. Бірақ социализм идеяларын жүзеге асырудың қар
қыны мен әдістері жөнінде әр түрлі түсінікте болды.
БК(б)П ОК-нің 1923 жылғы маусымда өткен мә
жілісінен кейін ұлттық идеялардың көріністерін қатаң
қуғындау басталды. Ұлт зиялыларының өкілдері ұлтшыл
басмашылармен байланыс және Кеңес үкіметін құлатуға
ұмтылғандары үшін айыпталды, қуғын-сүргінге ұшырады.
1922 жылы басшылық қызметтегі «Алаш» партиясының
бұрынғы мүшелері орындарынан қуылып, ал 1924 жылы
бірқатар қазақ коммунистері республикадан Орталыққа ша
қыртылып алынды. Аштық пен жаппай қуғын-сүргін, тота
литарлық режимнің жазықсыз адамдарды қуғындауы мен
күштеп жер аударуы осы жылдардағы басты оқиғалар болды.
Қазақстанда халыққа қысым жасау саясаты, әсіре
се, 1925 жылы қыркүйекте БК(б)П Қазақ өлкелік партия
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комитетінің бірінші хатшылығына Ф.И.Голощекиннің келуі
мен күшейді. 20 жылдардың соңында ел ішінде адамдар
дың бір-біріне деген жаппай сенімсіздігі, қорқыныш пен
қорғансыздық үрей белең алды.
1928 жылдың соңында «буржуазияшыл ұлтшыл
дар» атанған «Алашорданың» бұрынғы қайраткер
лерінің бәрі тұтқындалды. «Алаш» партиясының өкілдерін
қудалау мақсатында кез келген айла-шарғы пайдаланыл
ды. Баспасөзде олардың атын қаралайтын мақалалар жа
рияланып, тікелей арандату әрекеттері жасалды, олардың
отбасы мүшелері, жақындары тұтқындалды. Құныскерейдің
әкесі Қожахметті милициялар атып өлтіреді, әйелі Дос
қалиқызы Әсемді соттап, жер аударады да, баласы Айт
жанды балалар үйіне өткізеді. Құныскереймен замандас,
жерлес, ел ішінде абыройлы Алаш азаматтары Жаһанша
Досмұхамбетов, Халел Досмұхамбетов, Қарасай Қодаров,
Жұбекен Тілеубергенов, Беркінғали Атшыбаев және т.б
тұлғаларға түрлі жала жабылып қудаланды.
30-жылдардың басында сталиндік аппарат «миды шаю
дың» неше түрлі әдістерін ойлап тауып, сталиндік насихат
адамдарды сөз жеткізу мен ұстап беруге ашық итермеледі,
оларды жалған қырағылыққа шақырды. Болуы мүмкін әр
түрлі жаулардың тіміскі әрекеттерінен сақтандыруға ша
қырып, әркімнің жеке өміріндегі кез келген факті немесе
абайсызда айтылған сөз оларды қудалауға негіз болды.
Елде адамдардың бір-біріне деген сенімсіздігінің, қорқыныш
пен қорғансыздықтың ауыр жағдайы қалыптасты.
1920 ж. «Трудовая правда» газеті: «Гурьевке азық-тү
лік тасып, мал етін дайындауда Қожахметов Құныскерей
айрықша көзге түсті. Іскер, жаны таза, Совет өкіметінің
ел ішіндегі сенімді өкілі»,– деп жазды. Осындай бағаға ие
болған Құныскерей бір күннің ішінде Совет өкіметінің қас
дұшпаны болып шыға келді. Неге? Оған себеп жандайшап
тәртіп сақшыларының елге лаң салып, шектен шыққан оз
бырлығы еді. Үйіне келген қонағын «банды» деп артынан
қуып келген милиция үй иесі Құныскерейден оны ұстап
беруді талап етеді. Бұл талабына көнбеген Құныскерейді
тәртіп сақшысы атып өлтірмекке қаруын кезенгенше, көз
ілеспейтін шапшаңдықпен Құныскерей оны ауылдық кеңес
төрағасына берген қаруымен атып өлтіреді. Ресми билік
оны «банды», «қарақшы» деп айдар тағып, соңына түсті.
Сол себепті батыстың «бандысы» атанған Құныскерей
Қожахметов бауырын көтерген кеңестік өкіметтің жаңа
саясатына көндікпей, мылтығын асынып, туған үйінен,
туған жерінен жерініп, ашық күреске шығуы, Башқұртстан
мен Түркімен асуы – адами ар-намысты қорлатпау, ұлттық
салт-дәстүрді тәрік етпеу – ерен батырларға тән, далалық
өр мінез болатын. Осы кезеңде Қазақстанның батыс
аймағында Аманғали Кенжахметов, Ерғали Аязбаев сияқты
атынан ат үркетін, үкіметтің озбыр саясатына ашық қарсы
шыққан белгілі тұлғалармен қатар олардың атын жамылған
ұры-қарылар мен барымташыларда аз болмаған.
Құныскерей Қожахметовтің Алаш қозғалысына қаты
насы туралы нақты дерек кездеспеді, бірақ өзі туып өскен
аймақтағы саяси жаңалықтар мен іс-әрекеттерді байқамай,
одан сырт қалуы мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі кейбір
деректерде Құныскерейді Алаш офицері деп атағандығын
кездестіреміз. Оның үстіне Батыс Алаш үкіметі (алғашқы
да Ойыл уалаяты) 1918 жылы мамыр айының екінші
жартысынан 1919 жылы қазан айының аяғына дейін Қызыл
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үйде (Жымпитыда) 17 ай бойы үстемдік құрып, Қызылқоғаға
(Атырау жері) көшті. 1919 жылы 10 желтоқсанда Ойыл
уәлаяты үкіметі өзінің ең ақырғы отырысын өткізіп, кеңес
өкіметін мойындауға мәжбүр болды. Бұл саяси оқиғалар
Құныскерей Қожахметовтың көз алдында, туып-өскен
жерінде болған. Сондықтан Құныскерей көзі ашық, көкірегі
ояу, саяси сауатты адам болғанына күмән жоқ. Алғашқыда
кеңестік мемлекеттік құрлысты орнықтыруға бір адамдай ат
салысып, қызмет жасаған ол, шала сауатты шенуніктердің
ұрда-жық саясатына шыдамай ашық күреске шықты. Ол ке
ңес өкіметінің басшы жұмыстарында жүріп, үкімет жүргізген
саясатқа, халықтың көріп жатқан зорлық-зомбылығына
әбден шыдамы таусылып, кедейлердің күні туады, қой үстіне
бозторғай жұмыртқалайтын заман туады дегенге сенімі
бітіп, осындай қауіпті әрекетке басын байлап, өз жерінде, өз
елінде еріксізден банды атанып, қуғын-сүргінге түсіп, шыбын
жанын шүберекке түюге мәжбүр болған еді.
Алашорда қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 1919
жылы жарық көрген «Революция және қырғыздар» деп
аталатын әйгілі мақаласында нақты айтылғандай, «қазаққа
ақпан революциясы қаншалықты түсiнiктi болса, қазан
революциясы соншалықты түсiнiксiз болды» және кеңестiк
билiктiң күйреуiне дейiн сол түсiнiксiз күйiнде қалды. Олай
дейтініміз, болшевиктер әу-бастан қара халықты алдапарбау, еріксіз күштеу әдістері арқылы социализм орнатып,
коммунизмге жеткісі келген сияқты.
Құныскерей Қожахметов – батырлығымен, асқан
мергендігімен көзінің тірі кезінде аты аңызға айналған
адам. Қазақстанның батыс өлкесінің қарапайым халқы
Құныскерейді құрметтеп, үкімет әскерінен жасырып, азықтүлікпен, ат-көлікпен астыртын көмектесіп отырған.
Ол 1922-1933 жылдардағы қазақ шаруаларының «Адай
көтерілісіне» белсене араласқан күрескер тұлға екендігін
дәлелдейтін құжаттар да жеткілікті. Тарих ғылымдарының
кандидаты, профессор Жұмағұлов Болат «Кеңес өкіметінің
аграрлық саясаты және Адай көтерілісі. 1922-1933 жж.»

ғылыми диссертациясы қолжазбасында Құныскерей
Қожахметовтың көтеріліс барысындағы белсенділігі ұлттық
қауіпсіздік комитетінің мұрағаттық деректерінің негізінде
дәлелденіп жазылған. Сондай-ақ зерттеушілер І.Сариев
пен М.Омаровтың «Ойрандалған Адай даласы» кітабында
да Қ.Қожахметов туралы деректер жеткілікті.
Кеңес өкіметінің шаруа қожалықтарын ұжымдас
тыру және отырықшыландырудағы саясаты қазақ хал
қына аштық пен апат алып келді. Мыңдаған шаруалардың
жанұялары туған жерін тастап, елден тыс ауа көшіп, алыс
аймақтарға, басқа мемлекеттерге кетуге мәжбүр болды.
Елде қалып, ұжымдастыру мен отырықшылану азабына
ұшырағандар ғасырлар бойы күнкөрістің көзі болып келген
малдан айырылып, соның салдарынан жұтқа, алапат
аштыққа тап болып, сол даңғаза науқанның құрбаны
болды. Сол саясаттың салдары 1929-1933 жылдары бүкіл
Қазақстан территориясында етек алған шаруалардың
әкімшіл-әміршілдік жүйенің халық басына әкелген
ауыртпашылығына, олардың итаршыларының зорлығына
және көрсеткен қорлығына қарсы бағытталған көтерілістері
болып табылады. Олай болса Құныскерей Қожахметовте осы
саясаттың құрбаны, қарсыласу қозғалысының қаһарманы
деп бағалаймыз. Құныскерей Қожахметовтің тағдыры 19201930 жылдардағы қазақ халқының басына түскен ұлттық
трагедияның жиынтық образы деп қабылдаймыз.
Құныскерей 1930-1935 жылдары Түркіменстан
ның Мары облысы, Кушка ауданы, Сараджа ауылын
паналаған. Ол жақта Жаманов Әбілхайыр (Андрей,
Елемес) деген жасырын атпен өмір сүріп, ұжымшар
да орта деңгейдегі лауазымды қызметтер жасап, 1965
жылы өмірден өткен. Биыл, яғни 2020 жылы осы тарихи
қайшылықты тұлғаның туғанына 125 жыл толады.
Құныскерейдің қазақы кесек мінезі, ұлтық салт-дәстүрге
құрметі, батырлығы мен мергендігі, ерекше қабілеті жас
ұрпақты тәрбиелеуде, ұлттық рухты жаңғыртуда тәлімдік,
тәрбиелік мәні мен маңызы зор деп ойлаймын.

САЯСИ БИЛІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҢ РӨЛІ
Шаяхмет АБУХАНОВ,
ҚазҰлтАгрУ-дың Қазақстан тарихы және
Қазақстан халықтарының мәдениеті
кафедрасының аға оқытушысы
«Құқық құндылық ретінде заңсыздыққа қарсы
тұрады... Құқықсыз демократия, теңдік, бостандық
ұстанымдарын бекіту мүмкін емес». Осылайша,
құқық қоғамның саяси өмірінде де маңызды рөл атқарады.
Атап айтсақ, құқық мемлекеттік органдар құрылымын
қалыптастырады. Оларды жасақтайды, оларды сайлау,
тағайындау тәсілдері арқылы жүзеге асырады және олардың
билік аясы жүйесіндегі қызметін арнайы құқықтық нормалар
арқылы анықтайды. Мемлекеттік органдардың құрылымы,
оларды құру тәсілдері (сайлау, тағайындау) олардың
билік өкілеттілігі, іс-әрекеттерінің түрлері мен әдістері, т.б.
мәселелер құқықтық нормалар арқылы анықталады.
Қоғамдық тәртіп (демократиялық немесе халыққа қар
сы бағытталған) тек қана құқықтық актілер арқылы ор
натылады, ал оны құқық қорғау органдары қамтамасыз
етеді. Азаматтардың мемлекеттік басқару ісіне қатынасу
үшін пайдаланатын саяси құқықтары мен бостандықтары
нақ осы құқықтық актілер арқылы белгіленеді. Мемле
кеттік құрылымда құқықтық тәртіпті қорғайтын, заңды
бұзушыларды заң жолымен жауапқа тартып отыратын
арнаулы органдар құрылады. Мұндай органдарға полиция,
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сот, прокуратура, әскер және т.б жатады.
Құқықтық мемлекетті қалыптастыруда демокра
тиялық жолмен қабылданған заң алдында барлық қоғам
мүшелерінің тең саналуы, заңның халықтың еркін білдіруі
және жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының
қамтамасыз етілуі, конституциялық басқару режимінің
қызмет етуі танылады. Бұл мемлекетте дамыған және
қарама-қайшылықсыз құқықтық жүйе мен тиімді сот билігі,
өзара әрекет ететін нақты тармақтарға жіктелген билік,
дамыған әлеуметтік бақылау жасайтын тетіктері бар саясат
пен билік пен пікір алуандылығы кең өріс алады. Құқықтық
мемлекеттің құрамдас бөліктерін мыналар құрайды:
-билік пен басқару жүйелерінің заңға тәуелділігі;
-конституциялық қадағалау;
-демократиялық саяси жүйенің орнығуы;
-биліктің шегінің белгіленуі;
-дамыған азаматтық қоғамның болуы;
-жергілікті өзін-өзі басқарудың кең қанат жаюы;
-пікір алуандылығының кең өріс алуы.
Құқықтық демократиялық мемлекетте ең жо
ғары заңдық күші бар – Конституция зор маңызға
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ие. Конституция мемлекет пен қоғамның негізгі заңы,
нормативтік актісі. «Конституция халықтық егемендік,
халық бірлігі, барлық салада азаматтар құқықтарының
кепілдігі идеясын жүйелі жүргізіп отырады». Еліміздің
Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясында
тұжырымдалғандай: Конституция қоғамдық өмірдің барлық
салаларын өз нәрімен сусындататын зор ауқымды саясиқұқықтық күшті бойына жинақтаған негізгі заң. Конституция
мемлекеттік және қоғамдық құрылысты, оның болашаққа
бағытталған ұйымдастырылуы мен қызметі принциптерін
белгілейді. Онда адамдар мен азаматтардың, мемлекеттің
қайнар көзі және әлеуметтік негізі ретінде бүкілхалықтық
конституциялық мәртебесі бекітіледі. Конституция
тек конституциялық құқықтың ғана емес, сондай-ақ,
ұлттық құқықтың барлық салаларының да қайнар көзі.
Осыған сәйкес Қазақстан Республикасының 1995 ж.
Конституциясы демократиялық қоғам құру мен әрбір жеке
адамның автономиясының заң жүзіндегі кепілдіктерін
қамтамасыз етуге қажетті құқықтық жағдайлардың негізін
қалады. Олардың қатарында азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарының конституциялық негізде бекітілуі,
билік тармақтарының бөлінуі, тәуелсіз конституциялық
бақылаудың, заңның үстем болуы, идеологиялық және
саяси әр алуандылықтың өрістетілуі және т.б. конституцияда
бекітілген құқықтық мемлекетті дамытудың ұстанымдары
бар. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Конс
титуциясында мемлекеттік құрылым әр түрлі жағынан
қарастырылады. Яғни, Қазақстан Республикасының 1995
ж. Конституциясының 1-бабында: «Қазақстан Рес
публикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық
және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады,
оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары»,– деп тұжырымдалған.
Демек, біздің Конституция құқықтық мемлекетті құру
үдерістеріне әмбебап тұрғыда жоспарлы түрде оңды
серпін беретін негізгі заң. Дәл осы қолданыстағы
Конституцияның негізінде еліміздің жаңа құқықтық негізі
құрылғанын және мемлекетті қазіргі заманға сай басқару
жүйесі қалыптасып, әрекет ете бастағанын үнемі есте
ұстаған жөн. Сондықтан Конституцияның құқықтық
мемлекетті құруда атқаратын жетекші рөлі мен қуатын
оны жүзеге асыру ісіне тек мемлекеттік органдардың
ғана емес, сондай-ақ, барлық азаматтық институттар мен
азаматтардың белсене араласуы нәтижесінде ғана толық
сезіне аламыз.
Мемлекеттің саяси жүйесі Конституцияда нақты көрініс
тапқан. Саяси жүйенің негізгі тұғыры – президенттік басқару
жүйесі Конституцияда алғаш рет заңдастырылған. Қазақ
стан Республикасы президенттік басқару нысанындағы
мемлекет болып жарияланған. Президентке елдің ішкі
және сыртқы саясаттарын анықтау міндеті жүктелген. Ол
мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс
істеуін және олардың халық алдындағы жауапкершілігін
қамтамасыз етеді. Президент заң шығарушы, атқару
шы, сот жүйелерінің бәріне бірдей қатынаста болады.
Бәрінің жұмысын үйлестіріп, мемлекеттік биліктің дұрыс
жүргізілуінің кепілі болып танылады.
Қазақстан Республикасы Президенті Негізгі Заңда
көрсетілген конституциялық нормаларға сәйкес ауқым
да жемісті жұмыс істеп отырғанына бүкіл ел куә. Елі
міздегі саяси тұрақтылық, орын алып отырған үлкен
қиындықтарға қарамастан макро экономикалық дең
гейдегі ілгерілеу, отандық өнеркәсіпті жандандыруға
шетел инвестицияларын көптеп тарту, шикізат көздерін
игеріп, жер асты байлықтарын экономиканы аяққа
тұрғызуға пайдалану, алыс-жақын шетелдермен оңды
қатынастар орнату, ұлттардың татулығын қамтамасыз
ету, еліміздің руханиятын, қорғанысын дамытуға күш
салу және басқа жүзеге асырылып жатқан сан-салалы
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қызметтер жүйесі құптауға әбден тұрарлық.
Президент ел халқына 2019 жылы өзінің жолдауын
жариялады. Ол құжатта алда тұрған дамуымыздың
басты бағыттары көрсеттілді.
Жаңа Конституция елімізде екі палаталы тұрақты
жұмыс істейтін Парламентті заңдастырды. Ол рес
публиканың заң шығарушы ең жоғарғы өкілетті органы.
Парламентіміздің жаңа демократиялық сипатта дамуына
конституциялық негіз қаланды. Парламент өз жұмысын
саясаттандыруға бейімдемей, экономикалық және саяси
реформаны елімізде жеделдетуге қажетті заңдарды
қабылдауды алдына негізгі мақсат етіп қойды.
Конституцияда Парламент депутаттарының құ
қықтары мен міндеттері нақтылап көрсетілген. Конс
титуциялық шеңберде әрбір депутаттың жемісті жұмыс
істеуіне толық негіз бар.
Парламент Елбасының ұсынысы бойынша Конститу
цияға өзгертулер мен толықтырулар енгізеді, республи
калық бюджетті бекітіп, оның орындауын қолдайды. Үкімет
басшысының бағдарламасын тыңдап, оны мақұлдайды
немесе қабылдамай тастайды. Соғыс және бітім мәселе
лелерін шешеді. Республиканың халықаралық шарттарын
қадағалай отырып бекітеді және олардың күшін жояды.
Республика Үкіметі Конституция белгілеп берген
өкілеттіліктерінің негізінде экономикалық-әлеуметтік
дамудың барысына басшылық жасап, ұйымдастыруға
жауапты.
Парламент депутаттары да атқарушы органға берілген
билік өкілеттіктері сияқты өкілеттіктерден құралақан емес.
Шындығына келгенде, Үкімет те Конституцияда көрсетілген
мөлшерде ғана өкілеттікке ие. Президенттің алдында есеп
береді, оның үнемі бақылау-назарында болады. Бюджет
жүйесі жөнінде Парламентке тікелей тәуелді.
Жаңа Конституцияда биліктің үшінші тармағы –
сот жүйесіне ерекше маңыз берілген. Елімізде құқықтық
реформа жүзеге асырылуда. Бұл салада жаңа Кон
ституцияға негізделіп қайта жасалған “Азаматтық кодекс”
пен “Қылмысты істер кодексінің” және де, т.б . заңдардың
қабылдануын ерекше атап өтуге болады.
Мемлекеттің республика деңгейінде ғана емес, жергілік
ті жерлердегі басқаруы мен өзін-өзі басқару тәртіптері де
Конституцияда айрықша дараланған. Жергілікті өзін-өзі
басқару – мемлекетте халықтың еркін білдіру арқылы билікті
қалыптастыру тәсілі. Әлемде жергілікті өзін-өзі басқару
– азаматтардың мемлекетпен байланысын, басқару ісіне
тура қатыстылығын қамтамасыз ететін институт ретінде
қарастырылуда. Осы орайда 1985 ж. 15 қазанда қабылданған
жергілікті өзін-өзі басқару туралы Еуропалық Хартияның
алғысөзінде: «жергілікті өзін-өзі басқару органдары кез
келген демократиялық құрылыстың ең басты негіз
дерінің бірі болады. Азаматтардың мемлекеттік істерді
жүргізуге қатысу құқығы демократиялық принциптерге
жатады»,– делінген. Бұл ретте Қазақстан Республикасы
ның Конституциясымен танылған және кепілдік берілген
жергілікті өзін-өзі басқару халықтың мүддесін негізге ала
отырып, тікелей немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдары
арқылы жергілікті мәні бар мәселелерді шешу жөніндегі
дербес қызмет ретінде айқындалады.
Облыс пен аудандарда, қала мен ауылда мемлекеттік
басқару өкілеттігін мәслихаттар, сондай-ақ, жергілікті атқа
рушы органдар жүзеге асырады. Мәслихаттарға Қазақстан
Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы
Заңында: «жергілікті өкілді орган (мәслихат) – облыстың
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) не
месе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) халқы
сайлайтын, халықтың еркін білдіретін және Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес оны іске асыру үшін
қажетті шараларды белгілейтін және олардың жүзеге
асырылуын бақылайтын сайланбалы орган»,– деген түсінік
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берілген. Сөйтіп, жергілікті өкілді органдар – мәслихаттар
тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністегі халықтың еркін
білдіреді және жалпы мемлекеттік мүдделерді ескере
отырып, оны іске асыруға қажетті шараларды белгілейді,
олардың жүзеге асырылуын бақылайды. Сондай-ақ,
азаматтарды қоғам істерін басқаруға қатысуға тартады әрі
олардың саяси құқығын елеулі түрде қамтамасыз етеді.
Конституцияда мемлекеттік билік жүйелерінің
құқықтары мен бостандықтары және міндеттері бе
кітіліп көрсетілген. Онда мұндай билік жүйелерінің
тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесі нақтыланған. Мысалы,
заң қабылдау билігіне (парламентке) қатысты теже
мелік әрі тепе-теңдік жүйесінде Президент кідірте тұру
вето құқығын қолданады. Сондай-ақ, атқарушы билікке
қатысты да тежемелік тепе-теңдікқұқығы бар. Мысалы,
үкіметке сенімсіздік білдіру ветосы және тағы басқа.
Ал, парламент тарапынан болатын тежемелерге атқару
органдардың жауапты қызметкерлерінің заң қабылдау
құрылымдары құрамына сайлануға, коммерциялық істер
мен айналысуға тыйым салу ветолары жатады.
Мемлекеттік органдар құқыққа бағынышты бола
тұрып, оның ұйғарымдарын бұза алмайды, кері
сінше, оны бұзғаны үшін немесе орындамағаны үшін
жауапты болады. Мемлекет қоғам мен жеке тұлғаның
бостандықтарын заңдар арқылы белгілей отырып, өзінің де
әрекет ету шегін бекітеді. Заңдар арқылы мемлекет өзінің
міндеттер жүйесін нақтылап, азаматтар және қоғамдық
ұйымдармен болатын қарым-қатынастарда әділеттік пен
тең құқықты қамтамасыз етуді жүзеге асыруы қажет.
Айта кетерлік маңызды жайт, үстіміздегі жылы елі
міздің барлық азаматтары басшылыққа алуға мін
детті Негізгі Заңы, Конституциямыздың қабылдан
ғанына 24 жыл толды. Бұл кезең тарих үшін жай ғана
статистикалық маңызы бар кезең болғанымен, Қазақстан
үшін түбегейлі жаңарулар жүзеге асырылған сындарлы
жылдар.

Қазақстан қоғамында құқықтық мемлекетті орнық
тырудың басты алғышарттары мен ұстанымдарын не
гіздеп, оны қамтамасыз етуде қоғамдық-саяси өмірге
демократиялық нысанды енгізу бірден бір дұрыс бағыт.
Осыған орай қазақстандық қоғам саяси жүйенің түрлі
салаларында демократиялық құқықтық құндылықтарды
орнықтырудың бастапқы кезеңінде әрі даму үстінде. Бұл
ретте Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті
Н.Ә.Назарбаев: «Қоғамымызды кезең-кезеңімен, бірақ
үздіксіз демократияландыру – біздің ұдайы ұстанатын
қағидамыз... Ең бастысы – ел өмірін демократияландыру
эволюциялық жолмен жүзеге асырылуы шарт».
РЕЗЮМЕ
В этой статье описывается роль права в политической
жизни общества и роль, которую он играет в
построении демократического, правового государства.
Роль конституции в системе политической власти
страны и конституционные права, свободы и задачи
политической власти будут обсуждаться.
***
This article describes the role of law in the political life
of society and the role it plays in building a democratic state
of law. The role of the constitution in the country’s political
power system and constitutional rights, freedoms and tasks
of political power will be discussed and discussed in detail.
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ҚОҒАМ САБАҚТАСТЫҒЫНДАҒЫ МЕНТАЛИТЕТТІҢ РӨЛІ
Руслан СЕМБАЕВ,
ҚазҰлтАгрУ-дың аға оқытушысы
Бүгінгі қоғам жаңа технология мен техниканың
шарықтаған шағы. Жер шарындағы адамзат атаулы
осынау бір тылсым дүниенің ашқан жаңалықтарына
тамсана қарай отырып, тұрмыс-тіршілігінің айырылмас
бөлшегі ретінде қолданып келе жатқандығын бәріміз
білеміз. Еңбектеген жастан, еңкейген кәріге дейін әлеуметтік
желі мен ғаламтордың нағыз құрбандарына айналғандай.
Кей кездері осы техниканың әсері шығар, адамдардың бірбіріне деген қарым-қатынасы өзгеріп, тым еліктеушілік пен
рухани дүниелердің әлсіреп бара жатқандығын байқаймыз.
Үлкенді үлкен, кішіге деген кісілігімізден алшақтап,
батыстық дәстүрдің бұрмаланған тұстарына жан дү
ниемізді бойлатып бара жатқандаймыз. Осы орайда, біз
қарастыруымыз тиіс белгілі бір ұғымдардың бар екендігін
ескере кеткеніміз жөн деп санаймын.
Бүгінгі Қазақстан қоғамында экономикалық, сая
си, әлеуметтік және рухани мәселелер жеткілікті.
Солардың бірі, меніңше ұлт менталитеті болуы ке
рек. Қоғамның даму бағыты, экономикалық және сая
си реформалардың пәрменділігі көп жағдайда ұлт
менталитетінің икемділігі мен қабілеттілігіне, жаңа құн
дылықтарды қабылдау мен талдау деңгейіне тікелей
байланысты болып отыр. Сонымен қатар, қоғамдық
қатынастар жүйесіндегі жүріп жатқан түбегейлі өзгерістер
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де өз кезегінде қазақ менталитетінің болмыс бітімі мен
табиғатына да айтарлықтай өзгерістер енгізуде.
Ұлт табиғаты, ұлт менталитеті – күрделі де жанжақты құбылыстардың бірі. Ұлттың болмысын тану,
оның тарихи тағдыры мен тағылымын анықтау – қоғамдық
ғылымдар үшін қиын да күрделі мәселе екендігін білеміз.
Бір қарағанда ұлт деп тегі бір, тілі, мәдениеті, салты
мен дәстүрі ортақ адамдардың қауымдастығын айтуға
болады. Ұлттардың тарихи тағдыры, өзара ықпалдасуы
мен байланысуы қоғам өмірінде жан-жақты көрініс алып
отыр. Ең бастысы – әр ұлттың, оның рухани мәдениетінің
бағалы, өзіндік қайталанбас құбылыс екенін ескеру. Оны
тек бір тілде сөйлейтін әлеуметтік топтардың бірлігі мен
қарама-қарсылығы деумен шектелу, оның терең дүние
танымдық тамырларын ескермеуге әкеледі екен. Мен
талитет пен мінез-құлық ұғымдары синоним сөздер емес
екендігін әрқашан есте ұстауымыз қажет. Ұлттық мі
нез-құлықтан менталитеттің ерекшелігі мынада, ұлттық
мінез-құлық ментальдықтың негізгі бөлігі ретінде өмір
сүрудің психологиялық-физиологиялық белгілерін өзіне
жинақтайды. Ал менталитет әрине ментальдықтан да
күрделі әлеуметтік сапалы жағдай болып саналады деп
айтуымызға болады.
Егер тамырына үңіліп қарасақ, менталитет не
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месе діл деген ұғымдардың анықтамасы, яғни
(лат. menta – жан құрылымы) – ойлаудың үлгісі, этнос
тың, әлеуметтік топтың, индивидтің жалпы рухани мінезқұлқы деп көрсетіледі. Сондай-ақ діл халықтың этникалық
бірлігі мен оның басқа ұлттық құрылымдардан ерекшелігін
тану болып табылады. Сол арқылы адамдардың жалпы
лама және нақты баға беруі, әлеуметтік ұстанымы әзінің
әлеуметтік бірлігіне және басқа да қауымдастықтарға
белсенді қарым-қатынасы пайда болады. Діл, ментали
тет – адамдардың белгілі бір қоғамдастығына тән, нақты
лы тарихи-мәдени ортада қалыптасқан мінез-құлықтар
дың және іс-әрекеттердің біркелкі сипатын білдіретін
ұғым. Діл мәдени бірегейленуімен және тұлғаның өзін-өзі
белгілі бір мәдени ортада сезіну деңгейімен байланысты.
Адам баласы тумысынан құндылықтар жүйесін, негізінен
алғанда (отбасылық, топтық, этностық, өркениеттік, т.б.),
көбінесе, бәз қалпында, сол күйінде қабылдайды. Осыған
келгенде, айтарым, ең алдымен, этностық сананың тұ
рақтылығын, дүниетанымының әмбебапты болатындығын
ескерген жөн. Себебі, діл «біз және біз емес» деген ажы
ратушы оппозицияға негізделеді. Ділді оған табиғаты
ұқсастау мәдени архетип пен ұлттық мінез-құлықтан ажырата
білген жөн. Өзгермелі ортада тұлғалық тұрақтылықты жүзеге
асыратын мәдени архетип тылсымдық, бейсаналы сипатты
иеленеді, ал таңбалардың, рәміздердің, мағыналардың
пайымдалған жүйесін құрайтын діл саналы талқыға түсіп
отырады. Ұлттық мінез-құлық мәдени архетиптермен бірге
адамдардың қайталанбалы, табиғи, этнопсихологиялық
ерекшеліктері арқылы көрініс табады. Діл әртүрлі адам
дардың дүниедегі заттар мен құбылыстарды біркелкі таң
балар мен рәміздер арқылы бейнелей алу қабілетімен
ерекшеленеді. Осы біркелкілік адами қоғамдастықтардың
ортақ табиғи-тарихи ортада қалыптасуымен де, мәдени
сабақтастық нышандарымен де тікелей байланысты
болады. Мысалы, еуразиялық Ұлы Даланы қоныстанған
көшпелі халықтар ұрпақтарының ділінде көптеген ортақ
белгілер бар деп қарастыруымызға болады.
Діл – әлем картинасын жасайтын және мәдени
дәстүр немесе қауымдастықтың бірлігін нығайтатын
жалпы рухани көңіл-күй, нанымдылық пен рух дағдысы,
ойдың біртұтас жиынтығы екендігін ескергеніміз аб
зал. Менталитет жеке және ұжымдық сананың өзіндік
ерекшелігі бар деңгейлерін сипаттайды: бұл орайда
менталитет – өзгеше ойлау типі іспеттес. Менталитет де
ген түсінікті, жалпы – табиғат және әлеуметтік жағдайлар
салдарынан туындайтын және адамның өмір әлемі тура
лы ұғым-танымын ашатын, жалпылық менталитет тер
минін жанның негізгі орталық метафизикалық мәнін
құндылықтар мен ақиқатты түпдерек ретінде қарасты
ра отырып, американ философы РЭмерсан (1856) енгіз
ді. Менталитет қоғамның мәдениеті, рухани өмірі бейне
ленгенде белгілі бір дәуірдің философиялық, діни, сая
си, эстетикалық теорияларында көрінетін метаұғым
деп көрсетіледі. Ғылыми-публицистикалық және саяси
әдебиеттерде діл туралы соңғы жылдары ғана айты
ла бастады. Сондықтан бұл ұғымды түсінуде кейде бір
мағыналылық жетіспей жатуы мүмкін деп ойлаймын.
Соған қарамастан, бір мәселенің басы ашық деп сеніммен
айтуға болады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамының әлеуметтік
прогреске жету үдерісінде бұқараның саяси ділінің шешуші
рөлін атқарады. Ділдің табиғатын түсіну үшін, алдымен
төмендегідей түсініктемелерге назар аударғанымыз
жөн. Біріншіден, діл жеке адамның немесе әлеуметтік топ
тың сана деңгейін көрсетеді, санамен тығыз байланыста
болады. Сонымен қоса ділдің санамен шектелмей, одан
тысқары жаткандарды да қамтитынын ұмытпау керек. Жеке
азаматтар ғана емес, ірі әлеуметтік топтар да бүкіл қоғам
осындай саяси сана деңгейіне пропорциялы белсенді немесе
пассивті болуы мүмкін. Саяси белсенділік жағдайында қоғам
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динамикалы дамиды, өз келешегін өзі жасай алады. Қоғам
өзінің дамуы кезінде түрлі сілкіністерге, дағдарыстарға
ұшырап отыруы мүмкін. Осындай төтенше жағдайларда
кейбір қоғамдар тығырықтан жол тауып шығады, енді
біреулері құрып кетуі мүмкін. Бұл қоғамның әрекетке және
ойлауға кабілеттілігіне байланысты. Ділдің келесі, үшінші
кыры – адамдардың дүниені белгілі бейнеде қабылдауы
мен сезінуінен, прогреске дайындыгынан, зауқынан көрініс
береді. Ділділік – индивидтің немесе топтың әрекетіндегі
ділдің көрінісін, демек, оның айшықтығын немесе
көмескілігін бейнелейді. Мысалы, бұқара демократиялық
құндылықтарды санасына жақсы сіңірген болса, онда ол саяси
мәдениетінің, құкықтық сауаттылығының жоғарылығымен
қоғам өміріне белсене араласады, үкіметтің қызметін
бақылауға алады, өз құқықтарын корғап қалады. Мұны
ділділіктің көрінісі деуге әбден болады. Бір ескеретіні, бұқара
ділділігін ұнамсыз жағынан да көрсетуі мүмкін. Мысалы, ол
саяси белсенді емес, өз құқықтарын қорғай алмайды, қо
ғамдық бірлестіктердің, өзге ұйымдасулардың жұмысына
қатыспайды, соның салдарынан қоғамда болып жатқан
саяси құбылыстардың мәнін түсінбейді, соның әсерінен
қамығады, жеңіледі, тұрақсызданады және рухани әлсірейді.
Демек, ділділіктің жоғарыда аталғандай, құпталатын көрінісі
сияқты, құпталмайтын, жағымсыз көрінісі де болады. Бір
халықтың саяси белсенділігі мен құқықтық сауаттылығын
көрсетуі ділділік болғаны сияқты, екінші халықтың саяси
бұйығылы мен құқықтық сауатсыздығын көрсетуі де ділді
лікке жатады. Өйткені екеуі де ділді (құпталатын немесе
құпталмайтын) айшықты көрсетіп түр. Ділділіктің елшемін
оның құпталатынына немесе құпталмайтынына қарап
бағалауға болмайды. Ділділік – бар немесе жоқ, көрініс беріп
тұр немесе көрініс беріп тұрған жоқ – сонысымен ділділік. Ал
құпталу немесе құпталмау – ділділіктің сапалық критериі. Ал
ділсіздік ұғымында мағына жоқ. Өйткені бұқара бар жерде
– жақсы немесе жаман болсын діл бар. Діл бар жерде, жақ
сы немесе жаман болсын, оның көрінісі бар. Бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланған мысалдарға қарайтын
болсақ, АҚШ халқының ділінің мынадай ерекшеліктерін бай
қауымызға болады: саясатқа белсенді араласады, Қоғамдық
психологияда белгілі деңгейде көрініс бергенімен, жоғарыда
аталған жағымсыз құбылыстарды ұлттық психологияға
жатқызуға болмайды. Ол – тарихтың белгілі бір кезеңінде
билік иелері жүргізген саясаттың салдары, демек, ділдегі
өзгерістер. Енді идеологиялық тәрбиенің бағытын өзгерту
арқылы ділдегі келеңсіздіктерді түбегейлі өзгертіп жіберуге
болады. Өткен ғасырдың отызыншы жылдарындағы жаппай
геноцид, зиялы қауымды қырғынға ұшырату бұқаралық
санаға арызқойлық пен жалақорлық психологияны ор
нықтырып кетті. Кадрларды іріктеу мен қызметке орна
ластырудағы әділетсіздіктер, жоғарыдағылардың төмен
дегілерді жеке басына берілгендік ұстанымымен таға
йындауы жағымпаздықтың өршуіне себеп болды. Жоғары
лауазымдарға кәсіпқойлығымен емес, пысықтығымен
немесе сыбайластықпен келіп алған, ұлттық мүддені көздеуді
білмейтін, ру мүддесімен күн кешіп жүргендер жойылып
бара жатқан рушылдықты қайта коздырады. Осылай түрлі
келеңсіз құбылыстардың бәрі өз себептерімен қоғамдық
санадан орын алып жатты. Бұл жерде ескерте кететін бір
жайт, патшалық Ресейге бағыныштылық және коммунистік
билік тұсында бұқаралық санаға ұялағанның бәрі тек қазаққа
ғана тән емес.
Сонымен ойымды қорыта келе, діл немесе мен
талитет бұл ұлттық сипатқа ие түсінік. Діл мен дінді,
салт пен дәстүрді тарих беттеріне шегедей қаққанда,
немесе бүгінгі қоғам өміріне нәтижелі ойластырғанымызда
біз болашақ ұрпақ үшін қамсыз өмір сүретіндей дәре
жеге жетеміз. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы, өзімізге
байланысты. Ата-баба рухымен келген құнды дүниелерімізді
бағалайық, жоғары көтеріп жүруге тырысайық!
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ҚАЗАҚСТАН КҮРДТЕРІНІҢ ЭТНОГЕНЕЗІ
Шара ИБРАШЕВА,
ҚазҰлтАгрУ-дың қауымдастырылған
профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты
Күрдтер – тарихи зерттеулер бойынша ΙΙ
мыңжылдықтың жаңа дәуіріне дейінгі кезеңнен
бастап өмір сүрген, Оңтүстік-Батыс Азия, Таяу
Шығыс елдері арасындағы ең ежелгі ірі эт
ностардың бірі [1, 161-б.].
Егер күрдтердің этногенезі мен КСРО-ның құ
рамына қалай келгені туралы айтсақ, Мовсес Хо
ренацидің (Моисей Хорейский) «Армения тарихы»
деп аталатын көне жазбаша естеліктері бойынша,
олар бұл аймақта б.э.д. V ғасырда пайда болған.
Одан бұрын б.э.д. VΙΙ ғасырда күрдтер Кавказдың
жергілікті халқы болған [2, 273-б.].
Күрд халқының этногенезі бұдан әлдеқайда ер
терек кезеңді қамтығанымен, алғаш рет «Күрді елі»
деген атау XΙΙ ғасырдан бастап аталады. Бастапқыда
бұл аймақ Таяу Шығыстың (Иранда) бас қаласы Ба
хар қаласының территориясы болған. Оның негізін
салушы – селжұқтар әулетінен шыққан Санжар. Про
винцияның құрамына бес ірі аймақ – Хамадан, Ди
навар, Керманшах, Шехризур, Санджар және Алани
аумағының бірдей аталатын он алты қаласы, елу елдімекені, Херсин қамалы, Вестам ауылы кірген [2, 110-б.].
Ежелгі күрд тайпаларының жалпы бөлігі Күрдіс
тан деген аймақта – Загрос тауының орталық және
солтүстік және Тигр мен Эфраттың жоғарғы жағында
шоғырланған. Қазіргі кезде бұл жерлер Түркия, Иран,
Ирак пен Сирияның иелігінде. Күрд этносы Еуропа мен
АҚШ, ең көп бөлігі Түркияның оңтүстік-шығысында өмір
сүріп жатыр. Ал, Ирандағы күрдтер батыс жағындағы –
Илам, Керманшах, Маку, Батыс Әзірбайжан, Хамадан
мен Зенжанда тұрады. Ирактағы аталған этнос өкілдері
«Ирак Күрдістаны» деген автономияны алып жатыр.
Сонымен қатар, Сириядағы күрдтер оның солтүстік
және солтүстік-шығыс жағында орналасқан, олар
бұл жердің тұрғындарының жалпы санының 15-20 %
құрайды. Бұл жер – «Сириялық Күрдістан» деген атпен
танымал. Күрдтердің өздері ол мекенді Рожава «Батыс
Күрдістан» («Күрдістанның» бір бөлшегі іспеттес) деп
атайды. Алғаш рет Күрдістанның «Күрдтер елі» деген
этнографиялық атауы XII ғасырда пайда болғанына
қарамастан, аталмыш этностың тарихы әлдеқайда
тереңде деп айтуға болады [3, 171-б.].
Алғашқыда бұл аймақ Таяу Шығыста орналасқан
еді. Орталығы – Бахар қаласы болған. Бахар қаласы
– бір жағынан шаһар, екінші қырынан ұлы қорған
қызметін атқарған. Алиштер қаласы зороастрлардың
жиналатын орталығы – Арухш немесе Ардехш; Бахар;
Заб өзені жағасындағы Хуфтиан қамалы, Дербенде Тәж
Хатун мен Дербенде Зеңге қалашықтары мен Дезбіл,
Динавар қалалары, Бехистан, Шехризур, Керманшах
(Кармансин) баурайындағы Сұлтан Абаде Жемжемал, Керенд пен Хошан, Кеңгевер (Қаср эль Лесус),
Мәхидешт (Мәхдешт), 50 елді мекен, Херсин қорғаны,
Вестам ауылы және XIII ғасырға дейін Күрдістан
құрамына Луристан (Иран) енген еді [4, 143-б.].
Тарихи деректер бойынша бұл кезеңде Күр
дістан – бір-біріне тәуелсіз бірнеше күрд княздігінен
тұрған. Жекелеген княздіктерді тайпа көсемі
әулетінен шыққан басшы басқаратын болған. Бірақ
олар көбіне Шәддәді, Мерваны, Аюби секілді күрд
династиясынан өрбіген феодал-принцтер еді. Та
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рихи деректерге жүгінсек, X-XII ғасырда Кавказ
аумағын Шәддәділер басқарған болуы керек деген
тұжырымдар бар. Ол Күр мен Аракс арасын жал
ғап жатқан атыраптың орталығы – Гәнж бен Двин
болатын. Аюби династиясынан «Крес жорығында»
мұсылман намысын қорғаған Салах ад-Дин көп жыл
бойы Мысырды билеген. Чалдыран шайқасынан
кейін Зохаб келісіміне (1514-1639 жылдар) сәйкес,
Күрдістанның территориясының географиялық тұтас
тығы бұзылды да, күрдтер тұратын территориялар
бөліске түсті. Ал, Түркия, Иран, Ирак пен Сирия
мемлекеттерінің өз шекарасын белгілеуі күрд хал
қының әлеуметтік-экономикалық және мәдени да
муына кері әсерін тигізді. Бұл оқиғалардың сал
дары, бүгінге дейін күрдтердің этникалық және гео
графиялық шекарасын әлі күнге дейін анықтай алма
уына себеп болды [5, 110-б.].
Ру-тайпалар мен көптеген конфедерациядан
тұратын Күрдістанда соңғы он жылда руаралық
қарым-қатынас әлсіреп, бұл тұтас ұлт боп ұйысуға
алып келді. Бұл жөнінде бастапқыда белгілі болған
мәліметтер бойынша, XVI ғасырдың аяғындағы «Ше
реф-наме» атты күрд жылнамасынан – горан, кельхор,
лур, құрманжы сияқты төрт ірі конфедерацияны айта
аламыз. Күрдістан бөліске түскеннен кейін тайпа ара
лық байланыс әлсіреуімен бірге, экономикалық ахуал
да нашарлады. Сондықтан, гәркі руының көсемдері
қыстау мен жайлауға көшіп-қонып жүргендіктен өзде
рін Иранның және Ирактың тұрғынымыз деп есепте
ген. Дәл сондай бір ауыр жағдайды күрдтердің шекек,
артоши секілді тайпалары да басынан өткерді [5, 75-б.].
Осылайша күрдтер Таяу Шығыста тарыдай
шашылды. Мысалы, күрдезидтердің өкілдері Ирак,
Сирия, Түркия мен Кавказда орналасса, олардың
басшысы Иракта тұрады. XIX ғасырдың басы мен
XX ғасырдың орта шенінде Күрдістанда күрдтермен
қатар көптеген ұлыстар тұрған. Олар көбінесе
ауылшаруашылықпен айналысқан, тау маңы мен
таудың жоғарғы жағында тұратындар еді. Сол кездері
күрдтермен бірге түрік, парсы, араб, түркімен, армян,
ассириялықтар, жебірейлер мекендегенмен, саны
жағынан аз болды. Иран Күрдістанының солтүс
тік-батыс жағындағы – Маку, Сейгмен таулары,
Котур шатқалы, Салмаса, Тергевера, Мергевера,
Резайе (Урмия) өзені маңында тұрған күрдтердің
ірі тайпаларына: желали, зилани, мылая, шекаки
хайдеранлу, хасаниа, бруки, сипкилерді (немесе
сипканли) жатқызамыз. Ал зерза, мукри ру одағы (бекзаде, дебокри, мамаш, мангур, пиран, геурык), сусани,
келбахи, арделяндар орталықта мықтап орныққан
болатын (Ушту, Мехабада, Бокана, Сердешта,
Секыза, Бане, Сенедеджа). Жаф, гуран, авроман,
балавенд, валатбегы, вандур, кальхани, дорадж,
кельхор, мериван, сенжабилер Иран Күрдістанының
оңтүстігінде орналасқан еді. Желали, мысырки, зи
лани, милани, сипки, бруки, шекаки, жаф, горанилер
Түркия, Иран, Ирак, Сирия мен Кавказда да болған.
Күрдістан аумағындағы әлеуметтік-экономикалық,
ауылшаруашылық, тарихи жағдайларға байланысты
этникалық құрамының қатты өзгеріске ұшырауына
байланысты күрд тайпаларының орналасқан мекені
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мен орнын анықтау қиындық туғызады. Күрдтердің
этникалық құрамының өзгеруі ішкі және сыртқы
факторлармен байланысты. Күрдтер өздерінің шы
ғу тегін сонау кардухтартан (гордиендер, кордуктар,
кирттар), кейбір ғалымдардың зерттеулері бойын
ша пактиліктерден (бокхтандықтар) тартатынын, ал
тілінде диалект сөздер көп болғанына қарамастан
ол солтүстік-батыс иран тілдік тобына (оның өзі
мидийліктермен өзектес) жатады [6, 98-б.].
Этнографиялық ауқымы жағынан, бөлшектел
ген шекаралары Ирак, Түркия, Иран, Сирия және
посткеңестік Кавказ өңірі деп аталатын өздерінің
тарихи отаны Күрдістанда үш мың жылдан астам
уақыт бойы тұрып келе жатыр. Күрд этносына
қатысты этносаяси тұрғыдан және мемлекет ретінде
өзін-өзі анықтау – Таяу-Шығыстың қазіргі кезге дейінгі
шешілмей отырған мәселесі.
Алайда, күрдтер жердің қай түкпірінде өмір
сүрмесін, олар өздерінің ұлттық мәдениетін, та
рихы мен салт-дәстүрін, тілін сақтай отырып, туған
жерлеріне деген ерекше сүйіспеншілікпен қарайды.
Олардың ішінде әлем тарихында өзіндік жарқын із
қалдырушы саяси қайраткерлер, көшбасшылар, да
рынды жазушылар мен ақындар бар.
Бүгінгі таңда Месопатамия (Қос өзен) аумағын
ежелден мекендеген күрдтердің Алдыңғы Азия
өркениетінің дамуына қосқан үлесін білетіндер көп
емес. Ежелгі шумер жазбалары бойынша б.э.д. екі
мың жыл бұрын, гутей, кутей немесе куртий тайпалары
Тигр өзенінің орта ағысы аймағын иемдегенген. Ис
ламға дейінгі дәуірде Ассириялықтар мен араб
тар бұл тайпаларды кардухалар немесе кир
тиялар деген атаумен атаған [7, 60-б.].
Сонымен қатар, бұл туралы ежелгі грек және рим
авторлары – Герадот, Птоломей, Плутарх, Ксенофонт,
т.б. еңбектерінде түрлі дәлелдер келтіріледі. Күрдтер
дің ата-бабаларының көне мәдени және кейінірек та
былған археологиялық ескерткіштердің барлығы да
мұның дәлелі бола алады. Яғни, Күрдістанда өркениет
шумерлерден де әлдеқайда ертерек дамыған. Бұл
кездейсоқ нәрсе емес. Материктің ішкі жағынан өтетін
аймақ Азия мен Еуропаны байланыстырған ірі сауда
жолы болған, сондықтан бұл жерде батыс пен шығыс
бағыттағы әскери жаугершіліктер болып отырған.
Көп ғасырлық салт-дәстүрге бай өздерінің мате
риалдық және рухани мәдениетін дамыта отырып,
күрдтер әлем мәдениетінің дамуына зор үлес қосты.
Күрдтер қазіргі таңда, иран тілді үнді еуропалық топ
тағы сол уақыттағы күрд тілінде сөйлейді [8, 26-б.].
Күрдтер өздерінің ежелден қалыптасқан тарихын
да, этностың өзіндік мәдениеті мен жазба әдебиетін
жасады. Аталмыш халықтың ежелгі дәуірден бастау
алатын әдеби ескерткіштерінің мың жылдан астам
тарихы бар. Сулеймани (Ирак) қаласынан VII ғасырға
сәйкес келетін күрді тілінде жазылған поэма үлгіле
рі табылған. XI ғасырда шығармашылығын паш еткен
күрді ақыны Әли Харири өмір сүрген. Оның артынан
көптеген танымал ақындар – Мелла Джезири (XII ғ.),
Факи Тайран (XIV ғ.), Мелае Батэ (XV ғ.) т.б. [9, 116-б.].
Ежелгі Күрдтердің отаны – Еуразиялық субма
териктің ортасында орналасқан, қайталанбас сұлу
табиғатымен ерекшеленген өлке болғандықтан,
бір-біріне қарама-қарсы күшті екі империя: Осман
және Сефевидтердің көзін тіккен ошағы болды. Күрді
әлемін екіге бөлген алауыздықтар мен бұл аймақтар
ғасырлар бойы осы соғысқа тартылды. 1514 жылғы
Чалдыран шайқасының нәтижесі жаңа күрд тарихына
нүкте қойғандай болды [10, 47-б.].
Ал 1923 жылы Күрдістан төрт мемлекетпен өзара
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бөліске түсті. Түркия, Иран, Ирак және Сирия. Бұл
бүгінгі күнге дейін өз күшін жойған жоқ.
Күрдтердің тарихи территориясының бесінші бө
лігі болып, осыған дейін екі жүз жыл бұрын Ресей
империясының шекарасына кірген аймақ. Бұл Қы
зыл Күрдістанның негізі еді. Алайда, оның да тағды
ры қайғылы аяқталған – Кавказ аумағындағы күрд
автономиясы [11, 112-б.].
1923 жылы шілде айының жетісінде Әзірбайжан
ОАК (Орталық Атқару Комитетінің) шешімі бойынша
күрдтер жинақы тұратын Кавказ аумағындағы аудан
дардың бірінен Күрд Автономиялық уезі құрылды,
оның құрамына Лачин, Кубадлин, Келбаджар,
Зангиланск
аудандары
және
Әзірбайжанның
орталығындағы қазіргі Лачин қаласы кірді. Сол
уақыттан бастап тұңғыш күрд мектебі ашылды,
оқулықтары мен газеттері басылып шықты. Ереван
мен Лачин қаласында күрд мектептеріне мұғалімдер
дайындайтын педагогикалық техникумдар ашылды,
күрд алфавиті жазылды. Осы жылдары ең алғаш
кеңестік күрдтердің қатарындағы мемлекеттік-партия
қызметкерлері мен жазушылар пайда болды. 1920
жылдары көрші КСРО елдерінде ұлтқа қатысты
мәселелер күрт шиеленісті, Таяу Шығыстағы өткір
сыртқы саясатта күрдтер ұсақталған ақша тәрізді
бірнеше елдің ортасында тағдыры талан-таражға
түсті. КСРО өзінің кеңестік дипломатиялық шығыс
саясатында күрдтерге опасыздық жасады. 1929 жы
лы автономия жойылды. Автономиясынан айрыл
ған күрдтер 1930-40 жылдары толығымен күйреудің
алдында тұрды. Мұның барысында, КСРО ның «кіші»
халықтарының бірі ретінде, күрдтерге мүлдем жат
сол кездегі оның одақтас республикаларының бірі
Қазақстан терриориясына күштеп жер аударды. Күрд
тер біртіндеп айналасындағы халықтармен ассими
ляцияға түсті [12, 56-б.].
Кеңестік күрдтердің тарихы бітпейтін жер ауда
румен байланысты болды. Күрдтерді күштеп қоныс
аудару әр ғасырдың бір тоқсаны сайын жүзеге асты.
Бүгінгі таңда біз зерттеп отырған этнос өкілдері,
бұрынғы КСРО-ның кең байтақ территориясының
мыңдаған ауылдары мен қалаларында тұрып жатыр.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»:

ұлттық құндылықтардың жалпыадамзаттық құндылықтарға ұласуы
Мөлдір СЕМБАЕВА,
ҚазҰлтАгроУ-дың оқытушысы
Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып,
қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп
жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Елбасы:
«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың
кемелденуін білдіреді. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз,
тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз,
бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда
мәңгі қалуға тиіс»,– деген болатын [1]. Елбасымыздың
Қазақстан халқына жасаған жолдауындағы осы бір
маңызды сөздер жадымызда ерекше сақталып қалды.
««Рухани жаңғыру» деген бастаманың негізінде біздің
еліміз үшін ең қасиеттісі, мемлекетіміздің егемендігін
білдіретін «Тәуелсіздік» ұғымы жатыр. Тәуелсіздік! Бұл
қасиетті ұғымды біз қастерлеп өстік. Алайда кейбір
адамдар осы бір астарында терең мағына, кемел ой
жатқан сөзді жеткілікті дәрежеде түсіне алмайтын
сияқты. Ата-бабамыз көне замандардан бері аңсап,
ер азамат аттан түспей, қолы қылыштан босамаған
жаугершілік уақытта сол еркіндікке жету үшін талай
қиындықты бастан өткерді. Баянды болашақ үшін,
келер ұрпақ азаттықтың арайлы таңын көре алсын
деген ізгі ниетпен ұшқан құстың қанаты талатын
осындай кең байтақ даланы ақ найзаның ұшымен, ақ
білектің күшімен қорғап, бізге мирас етіп қалдырды»
[2]. Сонымен қатар, батыр да дана бабаларымыз біздер
ге бай мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді де аманат
еткендігі шындық. Бүгініміз байлыққа, ертеңіміз береке
ге толы 21 ғасырда сол Дешті-Қыпшақты тұлпарының
тұяғымен дүбірлетіп, қазақтың кең даласын қақпақыл
ойнаған, алыспен ағайындасып, жақынмен жұғысып,
көршілерге құшағын кең ашып, өзінің достық пейілі мен
бейбітшілікті сүйгіш тілегін жасырмаған аталарымыздың
дархан мінезі біздің де бойымыздан табылып жатқандығы
қуантады. Сол сияқты бүкіл Түркі әлемінің ішінде де
абырой беделіміз жоғары, кәрі құрлық Еуропамен, алып
мұхиттың ар жағындағы адуынды мемлекет Америкамен
де саяси, экономикалық байланысымыз жылдан жыл
ға дамып жатыр. Азия халықтары мен әлемнің басқа
да елдерінен келген спортшылар Қазақстанда өткізіл
ген байрақты бәсекелерде бақ сынап, арасындағы
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпарын анықтап жатыр. Ал
кешегі бабаларымыздан мирас болып қалған ұлт
тық құндылықтарымыз өткенімізді өшірмеуге, тарих
ты ұмытпауға көмектеседі. Елбасы өзінің Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын
да: «Өткенін білмейтін адам, болашаққа да жоспар
құра алмайды деген қанатты сөз бар. Сондықтан
да осы бастан қазақтың бай мәдениетін, салтдәстүрін дәріптеуді күшейтіп, рухани жаңғыруды
жалғастыра беруіміз керек. Кейбір адамдар «рухани
жаңғыру» деген сөздің мағынасын басқаша түсініп,
оны ұлттық мәдениетіміз бен таным-түсінігімізді
алмастыру деп ойлап жүр»,– деп баса көрсеткен еді
[3]. Яғни атаның қанымен, ананың сүтімен бойымызға
сіңген салт-дәстүр, ырым-жоралғы, дін мен ділімізді
бұрмалап, өзге жұрттың дүниетанымы мен көзқарасын
қабылдау деп ұғынады. Әрине, бұл дұрыс емес. Мұндай
кереғар пікірлерді соңғы кездері пайда болған түрлі
діни ағымдардың жетегінде кеткен бауырларымыздан
еститін болдық. Рухани жаңғыру деген – ол өзіміздің
ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді күшейту, Ұлы
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даланы мекен еткен дана бабаларымыздың ұстанған
өмір жолы мен дүниетанымын, яғни философиясын
жете тану. Ең бастысы, осы құндылықтарды келе
шек ұрпақтың бойына сіңіріп, аманат ету. Осылайша,
ұрпақтар арасындағы сабақтастықты сақтай отырып,
өзіміздің ұлттық ерекшелігіміз бен болмысымызды
түлетеміз, яғни жаңғыртамыз. Сонымен бірге, руха
ни 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 сіңіре білу
жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін
алға қойып отыр. Сонымен қатар, қоғамның өзекті
мәселелерінің бірі, осы дамыған өркениет заманында
технологияны игеруімізге байланысты Елбасымыздың
сөзін мысал ретінде алғым келіп отыр. «Ата-баба
ларымыз жаңа, неғұрлым берік металдар өндіру ісін
дамытып, олардың жедел технологиялық ілгерілеуіне
жол ашты. Қазба жұмыстары барысында табылған
металл қорытатын пештер мен қолдан жасалған
əшекей бұйымдары, ежелгі дəуірдің тұрмыстық зат
тары мен қару-жарақтары бұл туралы тереңнен
сыр шертеді. Осының бəрі ежелгі замандарда біздің
жеріміздегі дала өркениеті технологиялық тұрғыдан
қаншалықты қарқынды дамығанын көрсетеді»,– дейді
[4]. Бұл бүгінгі дамып жатқан өркениетті қоғамдағы
қазақ ұлтының технологияны иегере алмауына шетелдік
білімді толық алмағындығынан емес, өзінде бар тарихты
еңсеріп, бойына сіңдіре алмай отырған мамандарға
қаратылған ескертпе деуге болады. Себебі, бізде «Қазақ
– көшпелі халық» деген өзгермейтін түсінік қалыптасқан.
Түсінік дұрыс, алайда көшпелі даланың мәдениеті мен
өзіндік даму стратегиясы, технологиясы жоқ деген сөз
емес.
Болашаққа бағдар ретінде Радиоэлектроника жә
не байланыс әскери-инженерлік институтының әрбір
профессор-оқытушылар құрамы, әскери қызметші
лері және осы оқу орнында білім алып жатқан жаста
рымыз Елбасының осы сөздерін өздерінің алға қой
ған өмірлік мақсаттарына енгізе отырып, еліміздің ру
хани тұрғыдан дамып, интеллектуалдық дәрежесінің
жоғарылауына үлесін қосады деген сенімдемін. Тәуелсіз
еліміздің болашағы – жастарымыздың интеллектуалды
көрсеткіштері олардың тек білім деңгейімен ғана емес,
сонымен бірге олардың ұлттық тәрбиесімен, рухани
жаңғыруымен де тікелей байланысты. Ұлттық кодтың
өзегін сақтай отырып, болашаққа қадам басуымыз қажет.
Білім – рухани жаңғырудың басты алғышарты. Өйткені, ой
жүйесі терең, алыстан пайымдап, тереңнен тамырланған
дүниетанымы кең адам ғана бәсекеге төтеп береді деген
ауқымды ұғымды білдіреді. Мен Елбасының осы сөздерін
толық қолдай отырып, рухани мәдениеттің дамуы үшін
тағылымды ұлттық тәрбиенің қайнарынан сусындап,
биік адами құндылықтардың кемелдену барысында
әрбір маман иесі кәсіби қызметін жоғары деңгейде жү
зеге асыруы қажеттілігін түсінемін. Елбасымыз рухани
жаңғыруға қатысты ұстанымдары әскери салада да, яғни
РЭжБӘИИ тарапынан бірауыздан қолдау тауып, ұлттың
кемелденіп дамуына әсер етуші ең маңызды фактор деп

Қазақ тарихы
№3 (180), наурыз, 2020

санаймын. Жастарымыз басымдық беретін межелердің
қатарында білім жүйесі әрдайым бірінші кезектегі орында
тұруы міндет деп есептеймін. Ұлттық жаңғыру дегеніміз –
ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның түпкі мақсаты
– ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде бейбітшілік пен
келісім үйлесе отырып, ұлттық береке, бірлік салтанат
құрған бәсекеге қабілетті, табысты ел болу. Сондықтан
рухани жаңғыру үдерісін дер кезінде қабылданған оң
шешім деп танимыз. Осы рухани жаңғырудың жүзеге
асырылуын біз және сіз болып, «Бір жағадан бас, бір
жеңнен қол шығарып» бірлікте орындауымыз аса қажет.
Бәсекеге қабілетті, әлемдік деңгейде танылған әрі
дамыған рухани кемел ел болу – Елбасының асыл арманы.
Ендеше, мемлекет басшысының жастарға соны серпін,
тың бастама ұсынуы келешекке қамданудың әрекеті
деп түсінеміз. Елбасы аталмыш тұғырнамасында
білім, ғылымға ерекше басымдық беріп отыр. «Терең
білім – тәуелсіздігіміздің тірегі», – деген Н.Ә.Назарбаев
«Мәңгілік ел» болуға қадам басқан тәуелсіз Қазақстанның
ендігі жаһандану алдында ұлт ретінде жойылып кетпеуі
үшін ұлттық кодын сақтаған, терең білімді, бәсекеге
қабілетті, ұлттық құндылықтарын бойына сіңірген ақылойы кемел тұлға болуына маңыз береді. Осы бағдарда
ол бабалар ұлағатымен астасып жатқан зерделі ойы
мен парасатты пайымын білдіреді: «Білімді, көзі
ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда
бар қасиет. Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс
жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің маңдайал
ды университеттерінде оқытып, дайындадық. Бұл
жұмыс өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының
басында қолға алынған «Болашақ» бағдарламасынан
басталды. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар
университеттер ашылды, зияткерлік мектептер жү
йесі қалыптасты. Басқа да көптеген іс тындырылды.
Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуға
тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себептері бар».
Осылайша мақалада айтылған әрбір ойдың астарында
терең мазмұн мен зерделі пікір жатыр.
Қорыта келгенде, бұл Елбасының ұтымды қа
ғидасы, халқына деген үндеу өсиеті деп білемін.
Ішкі руханиятымыз арқылы, сыртқы өзгерістерді жақсы
жағынан қабылдап, жаңғырудың даңғыл жолына тү
суге көшбасшымыз болашақ мына бізге дара жол
көрсетті. Рухани жаңғыруды біздің дамуымыздың ең

басты тұғырларының бірі деп есептеймін. Әр халық,
әр мемлекет ғасырлар бедерінде рухани жаңғырып,
жаңарып отырады. «Тәрбие бар жерде ғана сапалы
білім саналы ұрпақ болады» деген дана халқымыздың
мақал сөзіне сүйенсек, рухани жаңғыру мен жаңаруда
білім берудің рөлі зор. Тәрбиенің жалпы негізі руханиазаматтық құндылықтары болуы керек. Біз өзіміздің
ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай, ескере отырып, әлемде
болып жатқан жаңалықтарды қабылдай білуіміз керек.
Үштілділікті меңгерген адам ештеңеден ұтылмайды.
Біздің ендігі мақсатымыз тарихи ұлттық құндылықтарды
сақтай отырып, жаңарып жатқан жаңа дүниенің жағымды
жақтарын бойымызға сіңіріп, дамыған 30 елдің қатарына
ену. Тұңғыш Елбасымыз айтқандай: «Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты ұлттық кодты сақтай
білу». Себебі өткеніңді білмей болашақты болжау мүмкін
емес. Ендеше болашаққа бұлыңғырсыз аяқ басу үшін
тарихымызды жаңаша жандардыруымыз қажет және
дамыған елдердің көшін бастауымыз керек.
РЕЗЮМЕ
Духовное возрождение, основанное на нацио
нальном самосознаний – важный аспект в общес
твенной жизни каждой страны. Такие самые важ
ные человеческие качества могут зародиться и раз
виваться только в духовно развитом обществе.
***
Spiritual rebirth based on national identities is an
important aspect in the public life of each country.
Such most important human qualities can be born and
developed only in a spiritually developed society.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

внешнеполитической стратегии Республики Казахстан
Ботагөз КУППАЕВА,
Казахский национальный аграрный университет
2 марта 1992 года на 46-ой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
была единогласно одобрена резолюция 46/224 о
приеме Республики Казахстан в члены ООН. На
47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прохо
дившей осенью 1992 года, с первым докладом о
международной политике Казахстана выступил Пре
зидент Н.А.Назарбаев. Он отметил, что «современный
миропорядок уже трудно представить без ООН. С
этим уникальным международным институтом ми
ровое сообщество связывает многие надежды, глав
ные из которых – формирование надежного механизма
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надежной стабильности и безопасности» [1, с.86].
Организация по безопасности и сотрудни
честву в Европе (ОБСЕ). Развитие сотрудничества
с различными международными структурами без
опасности соответствует принципу многовекторной
политики Казахстана, отвечает интересам укреп
ления его национальной безопасности. На европейс
ком направлении это, прежде всего, ОБСЕ. Сфе
ра деятельности ОБСЕ простирается далеко за
пределы географически определенных границ Ев
ропы. Страны Центральной Азии, наряду с не ев
ропейскими государствами, вносят вклад в поддер
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жание безопасности на всем пространстве ОБСЕ.
Центральная Азия является своеобразным форпос
том Европы в противодействии таким новым угрозам,
как неконтролируемые миграционные потоки, рас
ширяющаяся торговля наркотиками, организованная
преступность, религиозный экстремизм и терроризм.
В этом смысле огромное значение имели решения
об открытии Центров ОБСЕ в странах Центральной
Азии. Казахстанский лидер привержен идее о том, что
центральную функцию новой модели европейской
безопасности в XXI веке должна выполнять ОБСЕ
и в этом ключе Казахстан будет сотрудничатьс этой
организацией. ОБСЕ обладает богатейшим опытом
становления и развития общеевропейского процесса,
опытом в налаживании диалога по укреплению
доверия, развитию отношений между государствами.
ОБСЕ являлась стабилизирующим институтом в пе
риод существования СССР, Восточной Европы. ОБСЕ
единственная универсальная организация европей
ских государств. ОБСЕ – это организация, руковод
ствующаяся принципами консенсуса, гарантирующего
права всех входящих в нее государств.
По мнению экспертов, в последние годы ОБСЕ все
больше занимается несвойственными ей надзорны
ми функциями. Организация чрезмерно увлеклась
изучением содержимого третьей – гуманитарной кор
зины. При этом ОБСЕ почтизабросила главное: воен
но-политическое и экономическое направление деятель
ности, ради которого она и создавалась государства
ми-участниками. В этом суть нынешнего кризиса ОБСЕ.
Организация выдохлась в плане инициатив. Председа
тельство Казахстана позволит выйти ОБСЕ из кризиса [2].
Председательство Казахстана в ОБСЕ это приз
нание реальных достижений в сфере построения де
мократического общества и либеральной рыночной
экономики. Это признание международного автори
тета Главы государства, обеспечивший межэтничес
кое и межконфессиональное согласие, политическую
стабильность в казахстанском обществе. Председа
тельство Казахстана станет важным фактором в пос
троении безопасной, стабильной и предсказуемой
Центральной Азии, сыграет одну из ключевых ролей в
развитии транзитно-транспортного диалога в рамках
ОБСЕ для стран, не имеющих выхода к морю, решении
экологических и многих других проблем региона. Казах
станский лидер в международном формате демон
стрирует принципы глобальной ответственности, отказ
от конфронтационных моделей, многовекторность фор
мирования режима доверия и стратегического диалога.
Совещание по взаимодействию и мерам до
верия в Азии (СВМДА). Впервые идея созыва СВМДА
была озвучена Главой государства в октябре 1992
года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Суть ее заключается в стремлении создать эффектив
ную и универсальную структуру по обеспечению безо
пасности на азиатском субконтиненте. СВМДА является
межгосударственным форумом для диалога, кон
сультаций, принятия решений и осуществления мер на
основе консенсуса в целях укрепления сотрудничества
путем выработки многосторонних подходов к обес
печению мира, безопасности и стабильности в Азии.
В рамках СВМДА по всем измерениям проводят
ся мероприятия: практические, обучающие, ознакоми
тельные и т. д. Так, в экономическом направлении сос
тоялись 3 бизнес-форума, посвященных вопросам
малого и среднего бизнеса (МСБ), который является
очень важным сектором экономики в Азии, потому что
именно МСБ обеспечивает ту стабильность, которая
необходима развивающимся странам. А в Азии как
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раз большинство составляют такие государства, за
исключением некоторых развитых. В работе бизнесфорумов участвовали как представители МСБ, так и
государственные чиновники из этой сферы. В ходе
прямого общения происходила презентация производств
и продукции, обсуждение общих вопросов и путей их
решения, обмен мнениями и главное – налаживание
прямых контактов между предпринимателями стран
СВМДА. Безусловно, достижением в экономическом
измерении СВМДА стало предложение о создании Де
лового совета.
В области борьбы с наркотрафиком проведены
обучающие семинары для специалистов различных
профилей, связанных с этой проблемой: правоохра
нительных и медицинских. Аналогичные мероприятия
состоялись и для представителей структур, участвующих
в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Примечательно,
что преподавателями и лекторами на этих встречах
были представители стран СВМДА, что способствовало
изучению материала на основе реальной ситуации в
азиатском регионе.
В человеческом измерении проведены фестива
ли, издан сборник сказок и преданий стран СВМДА,
был организован молодежный лагерь. Состоялись
также мероприятия по продвижению межцивилиза
ционного диалога, культурного сотрудничества, раз
вития демократических процессов в регионе. Особо
хотелось бы отметить, что в 2015 г.в Пекине состоя
лась первая учредительная конференция Молодежного
совета СВМДА. Молодежный совет, несомненно, будет
способствовать дальнейшему продвижению общего
процесса в этом важном измерении.
В 2009 году запустилась работа и в военно-по
литическом измерении – одной из самых чувстви
тельных областей для всех стран и организаций. Именно
атмосфера переговоров в рамках СВМДА позволила
достичь необходимого уровня доверия, что и дало
возможность приступить к обсуждению конкретных ме
роприятий в этой сфере. В январе 2013 года государствачлены согласились начать осуществление в военнополитическом измерении следующих четырех основных
мер, а именно: взаимные визиты представителей воен
ных ведомств и военных учебных заведений; взаимные
приглашения представителей вооруженных сил для
участия в национальных праздниках, культурных и
спортивных мероприятиях; обмен информацией о
биографиях высших военных руководителей; обмен
информацией о статусе присоединения или ратифи
кации многосторонних инструментов по контролю над
вооружениями и разоружению, а также конвенций о
космическом пространстве.
Таким образом, во всех измерениях проведено
несколько десятков мероприятий для стран СВМДА –
семинары, конференции, а также обучающие курсы,
фестивали, посещение военных.
В последнее время по инициативе Президента
Нурсултана Назарбаева участники СВМДА обсуждают
целесообразность дальнейшей институционализации
процесса – преобразования его в организацию. Важ
ную роль в этом сыграли 3-й и 4-й саммиты, в ходе
которых председательство приняла сначала Турецкая
Республика с 2010 по 2014 год, а сейчас, с 2014 по
2018 год, председателем является Китайская Народная
Республика.
Деятельность СВМДА ориентирована на будущее,
поэтому много внимания уделяется молодежи – ее
проблемам, желаниям, возможностям. В прошлом
году был создан Молодежный совет СВМДА, который
объединил представителей молодежных организаций
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стран-участниц, занимающих активную жизненную
позицию и полных решимости построить процветающую
Азию. Во имя будущего мира, согласия, безопасности и
благополучия во всем мире.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Среди региональных образований с участием Казах
стана одним из перспективных и действенных являет
ся Шанхайская организация сотрудничества. Член
ство в ШОС позволяет решать вопросы обеспечения
региональной безопасности путем совместной борьбы
с международным терроризмом, религиозным экстре
мизмом, национальным сепаратизмом, нелегальным обо
ротом наркотиков, оружияи нелегальной миграцией.
С самого началасвоего существования ШОС про
возгласила одной из главных своихзадач противодействие
так называемым «трем злам»: терроризму, сепаратизму и
религиозному экстремизму [3]. Трансформация «пятерки»
в ШОС произошла на саммите в Шанхае в июне 2001 г.,
в котором принял участие Узбекистан, обратившийся в
начале года с просьбой о присоединении к «Шанхайской
пятерке». По итогам встречи главы шести государств
подписали Декларацию о создании ШОС и Шанхайскую
конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом. В последнем документе были четко указаны
направления и формы борьбы с ними [4]. В рамках ШОС
имеется также ряд нерешенных вопросов, требующих
согласованных подходов со стороны участников ор
ганизации:
1. Существование экономических барьеров меж
ду странами – участницами ШОС. Одним из слабых
звеньев в рамках ШОС является таможенное, налоговое
законодательство. Одной из главных задач ШОС должно
стать создание благоприятных условий в области
внешней торговли и взаимных инвестиций, что требует
ускорения процессов гармонизации таможенного, та
рифного регулирования в странах-участницах.
2. Различный уровень экономического развития го
сударств ШОС. Различия в темпах рыночных преобра
зований, экономического развития стран ШОС приводят
к ограничению взаимного доступа промышленного,
торгового, финансового и страхового капитала на рынки
государств-партнеров, снижению экономических связей.
3. Низкая эффективность реализации основных про
грамм сотрудничества в рамках ШОС.
4. Не достаточно высокий уровень скоординиро
ванности действий, слабая информационная состав
ляющая проектов. Реализация совместных проектов
стран организации не осуществляется в полной сте

пени в связи со слабой скоординированностью дейс
твий участников Организации. Также необходимо соз
дать эффективные каналы распространения инфор
мации – это формирование WEB – сайта регионального
экономического сотрудничества, публикации инфор
мационно-аналитических материалов в СМИ [5].
Тем не менее, ШОС сформировалась как полно
ценная международная организация, как факторфор
мирования справедливой и эффективной архитектуры
международной безопасности.
Инициативы Нурсултана Назарбаева, озвученные в
рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в НьюЙорке.
Казахстанский лидер, как истинный стратег, мыс
лит масштабными пространственными и временными
категориями. Именно личное влияние Назарбаева
сыграли решающую роль в формировании казахстанской
внешней политики. Системообразующим принципом
внешнеполитической концепции стал принцип много
векторной политики. По мнению казахстанского руко
водителя, многовекторность означает «развитие дру
жественных и предсказуемых взаимоотношений со
всеми государствами, играющими существенную роль
в мировых делах и представляющие для нашей страны
практический интерес» [5]. Принцип многовекторности
полностью оправдал себя, позволив Казахстану эф
фективно отстаивать свои национальные интересы
и стать полноправным игроком на международной
арене. Первый Президент Казахстана вносит значи
тельный вклад в формирование новой архитектуры меж
дународных отношений, в укрепление региональной и
глобальной безопасности, в решение глобальных проб
лем и налаживание межцивилизационного диалога.
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«СТАРЫЕ КАРТЫ» – ЦЕННЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ
Галина КСЕНЖИК,
доктор исторических наук, профессор кафедры
история Казахстана и культура народов Казахстана
Казахского национального аграрного университета
Старинные карты не потеряли и никогда не
потеряют своего значения как уникальные до
кументы, в которых зафиксированы разнообразные
сведения на определённый момент времени.
Широкое использование картографических материалов,
являющимися памятниками исторической эпохи, в
сочетании с другими источниками в исторической науке
позволят исследователям истории Казахстана избежать
возможных ошибок при интерпретации исторических
малоисследованных фактов.
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Поиск картографических источников ХІХ – начала
ХХ века, производился в Российском государственном
архиве древних актов (РГАДА, г. Москва) в фондах: Ф.
192 и центрального межевого архива (Ф. 1356 и Ф. 1354),
где собраны большие коллекции картографических
документов по данному периоду. Уникальность
этих коллекций привлекает широкий круг читателей
от специалистов до студентов картографических,
географических и исторических специальностей вузов.
О масштабах исследований территории Казах
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стана в XVIII в. и первой половине XIX в. свидетельст
вует «Карта Северо-Западной части Средней Азии,
с показанием мест, которых положение определено
астрономически и пространство исследовано евро
пейцами». Карта составлена действительным чле
ном императорского русского императорского гео
графического общества Я.Ханыковым в 1854 г. На
данной карте указаны маршруты путешественников,
исследователей территории Казахстана: Флорио Бе
невени – 1725 г., Муравина – 1714 г., Томсона – 1741 г.,
Миллера – 1743 г., Форстера – 1784 г., Поспелова – 1800 г.,
Трюльера – 1806 – 1808 гг., Назарова – 1813–1814 гг., Генца
и Тафаева – 1815 г., Негри и Мендорфа – 1820 г., Фрезе
ра – 1822 г., Жемчужникова – 1823 г., Федорова – 1833 –
1837 гг., Хони – бергера и Демезона – 1834 г., И Виткевича
– 1836 г., Бларамберг и Бутенев – 1841 г., Конолли –
1841 г., Бларамберг и Романова – 1841 г., Никифорова
– 1841 г., Бутенева, Ханыкова и Лемана – 1841–1842 гг.;
Бларамберга – 1846 г.; Лемма – 1847 г. На карте отмечена
ставка хана Джангира, пути сообщения, населенные
пункты, переправы, астрономические пункты [1].
Таким образом, в списке, указаны более 40 за
рубежных и русских исследователей территории Ка
захстана нового времени, о некоторых в источни
коведении Казахстана имеется крайне мало сведений,
а при условии более детального изучении материалов
записок их путешествий, можно почерпнуть новую
информацию по истории нового времени Казахстана.
- «Карта киргизских степей областей Орен
бургских и Сибирских киргизов, Семипалатинской
и Туркестанской с пограничными частями СреднеАзиатских владений». Масштаб 1:4200000. Карто
графическое заведение А.Ильина. Без даты. На карте
указаны административные границы между областями
Оренбургских и Сибирских казахов Семипалатинской
и Туркестанской областями, населенные пункты, от
мечены военные пути сообщения, географические
объекты и т.д. [2].
- «Карта областей Уральской, Тургайской, Ак
молинской, Семипалатинской с Туркестанским ге
нерал-губернаторством». Масштаб 1:4200000. Кар
тографическое заведение А.Ильина. Без даты. Ориен
тировочно вторая половина XIX в. Имеется легенда
карты, указаны административные границы между об
ластями, площади областей, количество жителей в каж
дой области, уездные управления, населенные пункты,
пути сообщения, географические объекты и т.д. [3].
- «Карта южной пограничной полосы Азиатской
России (Тобольск – Акмолинск – Ч.3». Гравировка
выполнена подполковником Орловым, военными то
пографами Елитьевым и Чуклиным и военным ху
дожником Михайловым. Под общей редакцией пол
ковника Большева. Масштаб 40 верст в дюйме. Год
издания – 1890. Карта цветная, даны названия уро
чищ, зимовок, показаны военные пути сообщения, ка
раванные, почтовые; указаны: северная пограничная
линия, административные границы между областями и
уездами, расстояние между населенными пунктами по
военным дорогам; географические объекты, отмечены
голубым цветом, населенные объекты – черным цветом,
и т.д. [4].
- «Карта путей сообщений Азиатской России»
(раздел почтовые карты Российской империи). Изд.
МПС. Год издания – 1899. 1 лист. Масштаб 1:4200000.
Имеется легенда карты. На карте отмечены железные
дороги (открытые и строящиеся), длина железной
дороги между населенными пунктами, населённые
пункты, караванные, почтовые дороги, телеграфные
линии, административные границы, пристани, пески
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болота, рудники, заводы и т. д. [5].
- «Карта с обозначением месторождений полезных
ископаемых Казахстана». Л. 1. Литограф. Выполнена
на кальке. Масштаб 200верст в дюйме. Карта является
приложением к статье из серии карт «Поверхность и
недра» Субботина. Поверхность и недра карта полезных
ископаемых. Дата исполнения – 6/VI 1916 г. Имеется
легенда, на которой отмечены условные обозначения
месторасположения полезных ископаемых (каменного
угля, медной, свинцовой, железной, марганцевой руды),
указаны железные дороги существующие, строящиеся,
проектируемые и географические объекты [6].
- «План Иргиза. Межевой план Тургайской области
Иргизского уезда и города Иргиза и его выгонных
земель». Выполненный специалистом Коньковым от 21
июня 1891 за № 3799. Работа произведена землемером
1-ого разряда межевой канцелярии советником
Ухватовым. На плане отмечено, что «под усадьбами
Иргиза находилось – 1080 сажень, под городским садом
– 3 десятины 840 сажень, под огородами – 5 десятин,
под выгоном – 423 десятины 1800 сажень; под сенном
покосом – 120 сажень, для корма скота отведено – 10
десятин 2280 саж. В городе Иргиз имеется следующее
количество душ: дворян потомственных – 108,
духовенства – 1, потомственных почетных граждан
– 4, киргизов и мещан – 54, поселян и казаков – 83,
военных сословий – 166, запасных и отставных нижних
чинов с их семьями – 43, иностранных подданных – 94,
временно проживающих татар, крестьян, башкир
и киргиз – 66, запасных казаков – 11, а всего душ –
547». Межевой план заверен «от киргиз Кизильярской
волости первого аула Аминь Тбешканбаевым,
который по неграмотности приложил свою тамгу, от
киргиз 2 аула Берден Таибештбекбаевым, от киргиз
Аманкульской волости четвертого аула Кунгбай
Баймуратовыми т.д.» [7].
Таким образом, картографические документы
второй половины XVIII начала XX в. отличаются вы
соким качеством, имеют масштаб, градусную сетку,
ориентированы на север и в основе их лежат материалы
геодезических съемок, основанные на астрономических
опорных пунктах, но, тем не менее, все же часть сведений
базировалась еще на слабо проверенных источниках.
Благодаря успехам в области теории картографической
генерализации, к началу ХХ в. картографические
материалы территории Казахстана представляли собой
обобщенную образно-знаковую модель местности, тща
тельно продуманную составителем. «Старые карты»
позволят раскрыть многие «белые пятна» нашей
Отечественной истории, по-новому, более объек
тивно понять многие происходящие события и яв
ления геополитических процессов в Казахстане но
вого времени.
ТҮЙІН
XVIII – ХХ ғғ. басындағы Қазақстан тарихы бо
йынша тарихи куәлік ретінде картографиялық мате
риалдарды қарастыру ең алдымен жан-жақты де
ректанулық талдауға сүйенеді. Осы мәселеде «ескі
карталар» ең құнды деректер қатарына жатады және
көпэтникалық халықтың қалыптасуының эволюциясын
қадағалауға және Қазақстанның этникалық, әскерисаяси, әлеуметтік-экономикалық тарихының күрделі
мәселелерін дұрыс шешуге мүмкіндік береді.
***
Consideration of cartographic materials as historical
evidence on the history of Kazakhstan XVIII-early XX
centuries. based primarily on a comprehensive source
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analysis, «Old maps» are among the most valuable sources
and will trace the evolution of the formation of multi-ethnic
population and find the right solution to complex issues
of ethnic, military-political, socio-economic history of
Kazakhstan.
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СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В XIX ВЕКЕ:

основные этапы формирования и развития войска
Зауре АКТАМБЕРДИЕВА,
КазНАУ, ассоц. профессор,
Майя МЫРЗАБЕКОВА,
Анкарский университет Хаджи Байрам Вели,
PhD, преподаватель
Семиреченское казачье войско было создано в 1867
г. с задачей завоевания Жетысу, присоединения края
к России и его последующей военной колонизации.
Хотя «кавалерия – дорогой род войск», самодержавие
пошло на громадные финансовые и материальные
расходы, ибо «начало движения вглубь Средней
Азии, вызванного исторической необходимостью»,
требовало формирования самого южного казачьего
войска на подступах к Туркестану – «драгоценной
жемчужине в короне Русского Императора» [1, с. 144].
Центральная Азия неоднократно в своей мно
говековой истории становилась полем противобор
ства в т.н. «Большой игре» между мировыми и ре
гиональными державами, в особенности за обладание
таким уникальным транзитным перекрестком на сты
ке Туркестана, Китая и Казахской степи, как Жеты
су-Семиречье. Однако в крае российские интересы
натолкнулись на претензии Цинской империи и
экспансию чрезвычайно агрессивного Кокандского
ханства, захватившего обширные территории Южного
Казахстана от Ак-Мечети на Сырдарье до реки Или в
Жетысу.
Военно-политические и геостратегические интере
сы России в отношении Центральной Азии начали ясно
проявляться еще в начале XVIII века, когда Россия
стала превращаться в Евразийскую империю, активно
осваивать просторы Евразии. «История русского народа
с этой точки зрения есть история постепенного
освоения Евразии русским народом,.. и только под
этим углом зрения может быть должным образом
понято все своеобразие русского исторического
процесса»,– писал выдающийся российский историк
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Г.В.Вернадский [2, с. 30].
В колонизации огромных пространств Евразии
российское правительство большое внимание уде
ляло их завоеванию царскими войсками и казачьими
отрядами, а затем заселению крестьянами-пере
селенцами, преследуя при этом свои оборонные
и экономические цели. Еще император Павел 17
октября 1799 г. издал специальный указ «О населении
Сибирского края, прилегающего к границам Китай
ским», отставными солдатами, преступниками, под
лежащим к ссылке и крепостными крестьянами, от
даваемыми в рекруты [3, с. 71]. Такая же политика
проводилась и в Казахстане, в частности Жетысу, после
вхождения региона в состав России.
Российские военачальники, учитывая соседство
Китайской империи и Кокандского ханства, с первых
дней придавали большое значение укреплению обо
роноспособности нового края посредством заселения
его казаками и крестьянами. Так, командир Отдельного
Сибирского
корпуса
М.Н.Анненков,
касаясь
вопросов колонизации Семиречья, 21 октября 1853
г. писал из Омска в Военное Министерство: «Став
однажды твердою ногою на р. Или, мы должны иметь
там под рукою все средства не только поддержать
себя, но и местные племена, которые поступят в
нашу зависимость и тем самым приобретут право на
наше покровительство. Упрочение наше в том угле
столь важно, что должно почесть оное краеугольною
основой будущих наших отношений, видов и
предприятий к соседствующим владенииям Средней
Азии. Упрочение это возможно преимущественно чрез
оседлое водворение наше военным поселением... Я
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имею главнейшее в виду, что на сем фланге степи
должно почесть первым и юм усилением не столько
числа строевых казаков, сколько всей массы русского
населения, которое при общем в потребных случаях
ополчении могло бы противопоставить сильнейший
оплот неприязненным покушениям иноземцев и, ос
таваясь отчасти свободным от службы, развить
в стране земледелие и прочий промысел...» [4, с.
68| Но для реализации таких планов, прежде всего,
необходимо было прочно водвориться в Жетысу
посредством его военно-казачьей колонизации.
Военные деятели России второй половины XIX
века А.И.Барятинский и Д.А.Милютин на примере
Северного Кавказа разработали концепцию коло
низации вновь присоединенных земель: «По мере
того как наши передовые линии выдвигаются к горам
и стесняют враждебное горское население, борьба
с ним становится все упорнее и, следовательно,
водворяемое вновь казачье население должно быть
самостоятельнее, сильнее и воинственнее... и сос
тавлено из людей, привычных к оружию, которые
могут с успехом выдерживать борьбу с соседними
воинственными племенами» [5, с. 68]. Эта модель
военно-казачьей колонизации использовалась и в
Казахстане, только Казахстан, в отличие от Кавказа,
был страной не горной, а степной, что облегчало его
покорение.
Так, историк Семиреченского войска Н.В.Леде
нев писал, что колонизация казахской степи не мог
ла проводиться только крестьянами, непригодными
к воинской службе. Здесь требовался «воин-па
харь, всегда готовый к отпору», и казаки, по его
мнению, отвечали этим требованиям. В чужом краю
«мог справиться только сильный нравственно
и физический закаленный трудом доброволец,
увлекаем1,г* неотступной мечтой о лучшем будущем
на новых землях» [6, с. 1
Базой для колонизации Жетысу являлись войска
Отдельного сибирского корпуса в составе 24-й пехотной
дивизии (11 линейных батальонов), 30 гарнизонных
батальонов и Сибирское линейное казачье войско (9
полков и 3 конно-артиллерийские батареи, 9 резервных
команд, всего 20 тысяч человек).
Правовой базой для продвижения русских воен
ных линий к Жетысу являлась статья 316 Устава
о Сибирских казахах от 22 июня 1822 г., которая
гласила, что «сибирская линия в значении стражи
не составляет учреждения на всегдашние времена,
но по мере распространения порядка в занимаемых
киргизами землях стража сия подвигается вперед и,
наконец, должна кончип. постоянным утверждением
себя на действительной границе» [7, с. 109].
Документ этот обладал юридической силой толь
ко на территории казахов Среднего жуза и не рас
пространялся на территорию казахов Старшего
жуза, занимавшего Жетысу. Однако ввиду отсутствия
документов и четких границ между Россией, Китаем
и Кокандским Ханством в Жетысу, неопределен
ности подданства Старшего жуза право было на
стороне сильнейшего, того, кто первый занимал
территорию и установливал по своему усмотрению
«действительную государственную границу» в собс
твенных интересах. Северной границей Кокандско
го ханства в Жетысу считалась река Или, граница с
Китаем здесь вообще отсутствовала, поэтому Россия
считала себя вправе занимать территорию без чьейлибо власти и юрисдикции. По мнению И.Ф.Бабкова,
инициатором занятия Северного Жетысу, а затем
и всего Заилийского края, был генерал-губернатор
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Западной Сибири в 1853-1860 гг. генерал от инфантерии
Г.Х.Гасфорд, говоривший, что «Заилийский край – это
100 тыс. кв. верст территории, отличающийся
превосходным климатом и производительностью
почвы» [14, с. 55-56].
Первоначальное проникновение России в
Жетысу началось в 1831 г. после основания на
подступах к краю Аягузского внешнего приказа
с переменным гарнизоном сибирских казаков.
Ч.Ч.Валиханов в 1856 г., посетивший Аягузский приказ,
писал, что окрестности его являются одним из самых
лучших местностей Северного Семиречья по удачному
расположению, климату, природе и прекрасным лу
гам, лесом, с богатой кормовой и сенокосной тра
вой. «Недаром и преданиях киргиз воспевается бла
гословенное течение Аягуза», отмечал Валиханов,
подчеркивая, что «действительно Аягуз может
казаться раем» по сравнению с окружающими его
безводными степями, что берега реки были, «без
сомнения, местом постоянной кочевки киргиз в оны
дни, когда не было русских и их пикетов» [7, с. 229].
«Я очень люблю и восхищаюсь Аягузом»,– добавлял
он. Эта местность и стала опорным пунктом для
дальнейшей военно-казачьей колонизации Жетысу.
Первыми переселиться на постоянное мес
тожительство на Аягузе изъявили желание пять
семейств нижних чинов 8-го линейного батальона,
которые 16 апреля 1841 г. были зачислены в казаки
и возле укрепления. 5 декабря 1846 г. утверждается
новое положения о Сибирском линейном казачьем
войске, которое дало правовластям принудительно
переселять сибирских казаков по мере движения
границ империи вперед. Войско было разделено на
9 полковых округов, самый южный 9-й казачий полк
первым начал наступательное движение русских в
Жетысу.
Закрепление на Аягузе и Копале стало поворотным
пунктом в русской колонизации Жетысу, дальнейшем
продвижении в глубь края. По выражению императо
ра Николая I (1825-1855 гг.): «Где раз поднят русский
флаг, он спускаться не должен» [7, с. 292], российские
власти, ступив в Жетысу и оценив его громадное
военно-стратегическое значение, уже не собирались
из него уходить.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕ:
оның жаһандану жағдайындағы негізгі мәселелері
Гүлмира БАЙМҰРАТОВА,
Зәуреш ТАСТАНОВА,
ҚазҰлтАгрУ-дың Қазақстан тарихы және Қазақстан
халықтарының мәдениеті кафедрасының аға оқытушылары
Біз өмір сүріп отырған уақыттың басты ерекшелігі
– күн өткен сайын қарқындап бара жатқан жаһандану
үдерісі. Қазір барлық елдер мен мемлекеттер жаһандану
жағдайында өмір сүруге бейімделу үстінде. Біздің қоғам
да қаласын-қаламасын бұл үдерістен шет қала алмай
ды. Батыстың технологиялық жетістіктерін, өндірісті
ұйымдастыру мен ғылыми-техникалық мәдениетін қа
былдау әр адамның тыныс-тіршілігі мен күнкөрісіне
әсер етіп, қоғамдық өмірдің әлеуметтік-рухани негіздерін
жан-жақты өзгеріске ұшыратты. Халқымыздың атадан
балаға мирас болып келе жатқан кісілік, кішіпейілділік,
бауырмалдық, мейрімділік, ар-ұят сияқты дәстүрлі
құндылықтары батыстың тауар шығару, оны сатып, пай
да табу принципіндегі идеологиясының көлеңкесінде
қалып барады. Осы тұрғыдан қарағанда, білім беру мен
тәрбиенің заманауи мәселелерінің маңызы арта түсе
ді және Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың: «Қазіргі заманда
жастарға ақпараттық технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте
қажет»,–дегені бекер емес. Демек, еліміздің болашағы
– жастарымызға қазіргі уақыт талабына қарай жаңаша
дүниелік көзқарас тұрғысынан жаңаша ойлап, жаңа
уақыт талаптарына төтеп бере алатын, дер кезінде
шешім қабылдайтын, бәсекеге қабілетті, туған жерінің
жанашыр тұлғасын дайындауды міндеттеп отыр. Бұл
міндет «Білім туралы» Заңда да, білім беру жүйесінің
басты міндеті ғылым мен тәрбиенің жетістіктерімен
қатар, ұлттық рух пен жалпы азаматтық құндылықтар
негізінде жеке тұлғаны қалыптастырып, дамытуға жағ
дай жасау қажеттілігі айтылған. Сондықтан заман
талабына сай оқыту үдерісін жетілдіре отырып, қоғам
сұранысына сай жеке тұлға қалыптастыру мәселесі
бойынша инновациялық оқыту мен тәрбиенің маңызы
ерекше екендігі де түсінікті.
Ал жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие жұ
мысындағы бірінші курс студенттерінің жаңа әлеу
меттік ортаға бейімделуі ерекше орын алады. Жаңа
ортадағы орасан зор ақпараттар ағымы, жоғары оқу
ордасының кешегі оқушыға қоятын өзгеше талаптары,
мүлде жаңа жағдайға тап болуы, қала берді ауыл мен
қаланың арасындағы ерекшеліктер, «студент» ста
тусына ие болып, үйреншікті отбасынан алыстап кет
кен жастардың психикасына ғаламат салмақ екені
белгілі. Осы орайда, кешегі мектеп түлегін жаңа өмірге
қиындықсыз және жылдам бейімдеу мақсатында білім
ордаларындағы бүгінгі жаһандану талаптарына сәйкес
тендіру міндеті туындайды. Бұл міндеттер – ұстаздарға
жүктеледі. Әрбір ұстаз өз Отанын шексіз сүйетін,
білімді, іскер, адамгершілігі мол, парасатты, мәде
ниеті жан-жақты жетілген ұрпақ дайындауға міндетті.
Әр – ұстаз ізденімпаз ғалым, білімді маман, жақсы
психолог, еңбекқор, талантты тәрбиеші болуы керек.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауында: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші
кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады»,–
деп атап көрсеткен болатын. Ол үшін оқытушы өзі
оқытатын пәндердің ғылыми-әдістемелік деңгейін ғылыми
ұйымдастырғанда, яғни сабақта әртүрлі әдіс-тәсілді кешенді
жоспармен пайдаланғанда, оқу мен тәрбиеде инновациялық
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технологияларды шеберлікпен, шығармашылықпен дұрыс
қолдана білгенде ғана қолы жетеді.
Енді сол инновациялық оқыту мен тәрбие де
геніміз не деген сұрақ туындайды? Қазіргі барлық
дамыған елдер инновациялық идеялармен дүние жү
зін жаулап келеді. Өмірімізде дендеп келе жатқан, қол
данысқа кеңінен ене бастаған «инновация» терминіне
келетін болсақ, ол ағылшын тілінен аударғанда «жа
ңалық енгізу, жаңашылдық» деген ұғымды білдіреді. Ал
жаңашылдық қазіргі таңда білім беру саласының негізгі
шарттарының бірі болып отыр. Жаңашылдық әрине
тәжірибе көрсетіп отырғандай оқу-тәрбие жұмысының
тиімділігі мен сапасының артыруына септігін тигізеді.
Білім беру саласына «инновация» яғни жаңашылдық
орнатпай, қоғамның басқа салаларына жаңалықтарды
сәтті түрде енгізу қиынға соғады. Осыған байланысты
оқыту мен тәрбиедегі инновация көкейкесті мәселе
болып отыр. Себебі, Болон үдерісіне қосылған жоға
ры оқу орындарының басты мәселелерінің бірі де сту
денттерінің білім деңгейі мен мазмұнын теңестіру. Қа
зақстандық студенттер шетелдердегі жоғары оқу орын
дарында өтетін пәндерге сәйкес білім алуы тиіс. Онсыз
талапкерлер ғылымның соңғы жетістіктерін меңгере
алмайды. Сондықтан білім беру саласындағы инновация
– болашақ ұрпағымыздың терең де жан-жақты білім
алып, өмір көшінен қалмауы болып саналады.
Ал оқу мен тәрбие саласындағы инновация
немесе жаңашылдық дегеніміз – оқу үдерісіндегі түрлі
жаңа әдіс-тәсілдер мен оқыту ісінде алдыңғы қатарлы
озық іс-тәжірибелер, жаңа технологияларды пайдалану,
олардың ең тиімділерін сұрыптап қолдану. Ал енді білімді
қалай теңестіреміз, әлемдік озық білімді қайдан аламыз?
Әрине бұл олқылықтың орнын толтыратын Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен қабылданған
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында іске асырылып жатқан «Гуманитарлық білім.
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының алатын орны
ерекше болып отыр. Жобаның мақсаты – гуманитарлық
білімнің барлық бағыты бойынша жастарға жаңашыл
бағытта білім беру және білім саласындағы жаһандық
бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау.
Бұл – қоғамға беріліп отырған үлкен мүмкіндік. Өйткені
гуманитарлық білім салаларының ең озық оқулықтары
мен ғылыми еңбектерін мемлекеттік тілге аударып,
Қазақстанның жоғары оқу орындарына тегін таратып
беруді мақсат еткен еліміздегі бірден-бір жоба. Бұл
ғылым тілін қазақшаландырып қана қоймай, қоғамдағы
күрделі мәселелерді кешенді түрде шешуге мүмкіндік
береді. Жаңаша білім беру бағдарламасын енгізу және
жалпы білімді жоғары талаптарына сай ілгерілетуге
байланысты қолға алынып отырған «100 жаңа оқулық»
философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,
психология, тіл білімі, экономика, менеджмент, дінтану,
антропология, журналистика бағыттары бойынша бі
лім береді. Ең алдымен жастардың әлемдегі ең көп
сұранысқа ие оқулықтарға қол жеткізіп, соның ар
қасында сапалы, жаңашыл білім алуына мүмкіндік
береді. Онда бұрынғы-соңғы түрлі ғылыми тұжырымдар
мен көзқарастар айтылады, ешқайсысына басымдық
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берілмейді. Бұл оқырманның әрі қарай ізденуіне, сыни
ойлауына мүмкіндік береді.
Жаһандық инновациялы оқу-тәрбие дегеніміздің
өзі де дәл сол сыни ойлауға қабілеті бар ұрпақ емес
пе. Әлемнің білім беру жүйесінде де қолданылып
жүрген инновациялы технологиялар қатарына сын
тұрғысынан ойлауды дамыту алдыңғы қатарды тұр
ған технологиялардың бірі болып есептеледі. Инно
вациялық сын тұрғысынан ойлауды дамыту әдісі тұл
ғаның жан жақты жетілуіне бағытталған. Сыни ойлау
– адам өмірінің бір саласы. Сын тұрғысынан ойлауды
дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-түкпірінен
жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені
жүйеге келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит,
Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский
теорияларын басшылыққа алады. Ал Қазақстанда
Ш.Қаланованың, Ж.Қараевтың, Ш.Таубаеваның, Қ.Қаб
дықайыровтың, С.Лактионованың, М.Жанпейісованың,
Ә.Жүнісбек пен Қ.Нағымжанованың, С.Көшімбетованың,
т.б. ғалымдардың зерттеулерінде оқытудың жаңа
технологиялары жан-жақты қарастырылады. Мақсаты
барлық жастағы жастарға кез келген мазмұнға сыни
тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін
таңдауға саналы шешім қабылдауға үйрету. Сыни
ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі оқытудан
айырмашылығы – білімнің дайын күйінде берілмеуі.
Студенттің оқытушымен, және бір-бірімен еркін сөй
лесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға,
құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын із
дей отырып, қиындықты жеңуге баулитын тәсіл.
Студент – ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші.
Оқытушы – әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы бо
лады. Сондықтан студенттердің сыни қабілетін қалып
тастыру – оқытушының міндеті. Оны қалыптастыру үшін
оқытушы әдіс-тәсілдерді түрлендіріп басқа да инно
вациялы технологияларды қолданып отыру керек [1].
Қолданылып жүрген қай технология болмасын
оқытушы ең бірінші білімгердің танымдық әреке
тін жандандырып, білімді өзі алу мүмкіндігін
ұйымдастыру керек. Заманауй сабақтың дәстүрлі са
бақтан ерекшелігі де сонда. Қaзiргi тaңдa бiлiм беру
үдерiсiнде кеңiнен қолдaнылып жүрген көптеген инно
вaциялық оқыту әдістері бар. Нақтырақ тоқталсақ: проб
лемaлық оқыту, деңгейлеп оқыту, дәстүрлi оқыту, мо
дульдік оқыту, жоба технологиясы, ойын арқылы оқыту,
модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, дамыта
оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, өздігінен оқыту, сын
тұрғысынан ойлауды дамыту, оқытудың компьютерлік
технологиясы, бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту,
т.б. Кез келген инновациялық әдіспен сабақ беру
төрт сатылы кезеңде жүзеге асады. Олар: бірінші
кезең оқып меңгеру, екінші кезең тәжіриебеде қолдану,
үшінші кезең шығармашылық бағытта дамыту, және
төртінші кезең нәтиже. Сонымен қатар инновациялық
оқытуда төмендегідей нәтижелер алуға болады.
1. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін
терең ашуға көмектеседі.
2. Студенттердің барлығын сабаққа қатыстыруға
мүмкіндік туады.
3. Олардың әрқайсысының деңгейін анықтай алуға
болады.
4. Студенттердің көбін бағалауға мүмкіндік бар.
5. Студенттерді ізденіске баулып, өз бетімен
жұмыс істеуге үйретеді.
6.Студенттердің қабілеттері, ұйымшылдығы,
шығармашылық белсенділігі артады [2].
7. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығарма
шылығын шыңдауда, өзіне деген кәсіби сенімін қа
лыптастырады.
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Инновациялық оқыту студенттердің ғылыми-әдіс
темелік, оқыту-әдістемелік, ұйымдастырушылық се
бептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау, жаңа
буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, оқыту
үдерісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі
басшылыққа алу болады. Өйткені оқыту – тәрбиенің
негізі. Тәрбиелеу, оқыту – егіз ұғым. Оқыту арқылы тәр
биенің саналылығын, руханилығын, әсемділігін, әсер
лігін, адамгершілікке баулу жолын, еңбекшілдігін, т.б.
айқындап толықтыруға болады. Инновациялық тех
нология бойынша оқытудың әдістемелік жүйесін оқу
үдерісіне енгізу арқылы нәтижелі тәрбие алуға болады.
Оқумен тәрбие үдерісінің сапалы нәтижесінде жауап
кершілігі жоғары, болашағына сенімді, мақсатына жете
алатын тұлға қалыптастырады.
Шығыс даналығы «Мәселе – нені үйретуде емес,
қалай үйретуде» демей ме? Сондықтан сабақ беру
барысында ұстаз мынандай ой-пайымдауларды
назарда ұстаса:
1. Ең жақсы өткен сабақтың қай жерден, қалай
аяқталатынын күні бұрын білмейсің. Бұл сабақты
шәкірт пен ұстаздың бірлескен ізденісі деуге болады.
Сабақтың барлық жағдайын алдын ала жоспарлап қою
шәкірттің еркіндігіне шідер салумен бірдей.
2. Білімгерлері тым-тырыс отыратын ұстаздың
сабағынан, қажетті жерде шулата алған сабақ қызық.
3. Баланың қайғысы ұстаздың жақсы оқитын және
жаман оқитын бала деп бөлуінен басталады. Осыдан
баланың рухани дүниесі тек бағамен өлшенеді [3].
Міне осындай қағидаттарды ұстана отырып қо
рытындылайтын болсақ, қазақ халқының көрнекті қай
раткері Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – үйреншікті жәй ғана
шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер»,–
дегендей, әрқайсысымыз өз сабақтарымызды заман
ағымына қарай түрлендіріп, болашақ жастарымызыдың
ұлттық дүниетаным негізінде қалыптасқан өз қөзқарасы
қалыптасқан, әлеуметтік белсенділігі жоғары, отаншыл,
қандай ұлтпен болса да тең дәрежеде қатар тұратын
тұлғаларды тәрбиелеу мақсатында пайдалансақ мем
лекетіміздің өсіп-өркендеуіне қосқан үлесіміз болар еді.
Сондықтан ізденіске жетелейтін, ізденгенге көмекші
құрал болар инновациялық әдіс-тәсілдерді нәтижелі қол
данайық.
РЕЗЮМЕ
В статье дается обзор основных проблем образования
и воспитания в уловиях глобализации. Все развитые
страны покоряют мир инновационными идеями. Однако
роль педагога не просто внедрять и использовать
инновации, а стимулировать познавательную деятель
ность обучающегося и организовать доступ к знаниям,
независимо от используемых технологий.
***
The article gives an overview of the main problems of
education and upbringing in the conditions of globalization.
All developed countries conquer the world with innovative
ideas. However, the role of the teacher is not just to introduce
and use innovations, but to stimulate the cognitive activity of
the student and organize access to knowledge regardless of
the technologies used.
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тарихи таным және ғылыми зерттеу

ИСТОРИОГРАФИЯ НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
по дерматоглифическим данным

Сауле ШАЛГИНБАЕВА,
научный руководитель, ст. пpеподаватель,
Аида МОЛДАШОВА,
магистрант 2-го курса факультета истории, археологии и этнологии
Казахского национального университета им. аль-Фараби
Введение: У истоков этнической и расовой дер
матоглифики – науки о строении кожных узоров кисти
и стопы человеческих популяций – находится Франсис
Гальтон, выдающийся генетик, антрополог, математик
XIX века.
В настоящее время во всём мире глубоко и широко
проводятся исследования различных морфологических
антропологических показателей населения. Одними
из наиболее интересных и перспективных таких по
казателей являются кожные узоры на кистях и стопах.
Так как эти узоры являются наследуемыми, строго ин
дивидуальными и тесно связаны по своему проис
хождению с центральной нервной системой, отражая в
своей индивидуальности ее особенности. Кожные узоры
легко доступны для изучения, и, в большинстве своем,
не изменяются с возрастом.
Существует три основных типа пальцевых узоров
– высокой (завитки), средней (петли) и низкой (дуги)
степени сложности. Кожные узоры при корректном ме
тодическом подходе являются неоценимым источником
исторической и биологической информации.
Ключевые слова: дерматоглифика, корреляция,
индекс Камминса, завитки, дельтовый индекс, этнос, ан
тропология.
Дерматоглифика – это учение о кожных узорах,
вступила в последние десятилетия в эпоху бурного
развития. Изучаются различные аспекты этой науки –
преимущественно генетический, медико – генетический,
популяционно – генетический и другие, что связано с
высокой информативностью, элементов кожного релье
фа. В данной статье будет исследоваться историография
народов Восточной Европы по дерматоглифическим
данным.
Ряд советских публикаций по этнической дерма
тоглифике народов Восточной Европы начинается ста
тьей Семеновского П.С. в 1927 году, исследовавшего
пальцевые узоры у 22 тысяч русских народностей. На
сегодняшний день данная работа остается единствен
ной по количеству материала, относящегося к одному
народу. Дактилоскопическая характеристика русских в
целом этой публикацией совершенно исчерпывается и
выглядит таким образом:
Дуги

Петли

Завитки

6,15

61,73

32,12

12,60

11 000 женщин 8,44

64,27

27,29

11,88

11 000 мужчин

Дельтовый индекс

Семеновский П.С. отметил также большое
постоянство в распределении главных типов узоров
по пальцам среди расовых групп и сходство правой и
левой рук [1, с.52]. Результаты своих исследований
Семеновский П.С. изложил в сборнике, посвященной
итогам полевых работ НИИ и Музея антроплогии МГУ за
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1938-1939 гг. В данном сборнике приводятся цифровые
данные о пальцевых и частично – о ладонных узорах
у восьми групп русских и коми, а также у населения
Поволжья [2, с.83 ].
В 1957 году Гладкова Т.Д. опубликовала дермато
глифические данные о населении Поволжья, которое
заняло промежуточное положение между русскими
и монголами [3, с.96]. Далее были расмотрены коми
наряду с ивдельскими и вагильскими манси. Найдено,
что народы коми и манси по признакам дерматоглифики
ближе к тем народам, с которыми они объединяются
антропологическими типами [4, с.103].
С конца 60-х годов происходит наибольший поток
исследований дерматоглифики. Хить Г.Л. исследовала
пальцевые узоры у мужчин 20 этнотерриториальных
групп финнов, саамов, карелы, вепсы, население Прибал
тики, белорусы и русские Новгородской области. Из
данного исследования Хить Г.Л. были отмечены особен
ности черт у саамов Финляндии, свидетельствующие
о монголоидном компоненте в их составе. Здесь же
впервые статистически были показаны совпадения ре
зультатов соматологического и дерматоглифического
обследований популяций и реакция кожного рельефа
на восточную примесь по сравнению с соматическими
расовыми признаками. Своебразиекольских саамов
исталковано как проявление метисации с европейцами
[5, с.163 ].
Не менее интересное изучение 24 территориальных
мужских групп латышей и эстонцев представлена в
работах Денисова Р.Я., обнаружившая различие между
северными и южными латышами.
Опубликована Акимовой М.С. обширные данные по
кожному рельефу населении Башкирии. Установлены
различия между башкирами: юго-восточные более
монголоидные, чем северо-западные группы [6, с.220].
Наиболее крупные по масштабу работы были вы
полнены Долиновой Н.А., которая изучила 35 терри
ториальных групп, свыше 6000 тысяч человек, кроме
Украины и Молдавии. По результатам работ Долиновой
Н.А. было установлено, что русские однородны в отно
шении кожного рельефа и являются носителями наи
более европеоидного комплекса наряду с белорусами,
украинцами, коми и мордовой. Восточный компонент
заметно увеличен у мари, чувашей и башкир [7, с.68].
В совместной работе Хить Г.Л. и Долиновой Н.А.
исследованы ключевые признаки кожного рельефа у
восточных славян. Из данного исследования можно
сделать вывод, что признаки кожного рельефа у вос
точных славян коэффициенты их вариации меньше,
чем у европеоидов Восточной Европы в целом.
По результатам исследовании Хить Г.Л. и Долиновой
Н.А., можно сказать, что по комбинациям кожных приз
наков восточные славяне принадлежат к одному типу,
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для которого характерны: средненизкий дельтовый
индекс, средневысокий индекс Камминса, невысокий
процент содержания осевого проксимального трира
диуса ладони, средневысокая частота узоров на ги
потенаре.
В данной работе состояла систематизации всех
имеющихся сведений по дерматоглифике восточных
славян и народов Восточной Европы. Для суммарной
характеристики каждой этнической группы использованы
все опубликованные материалы.
Сложные факторы расообразования на протяжении
человеческой истории воздействовали параллельно
на обе системы биологически взаимонезависимых
признаков. Отсюда вытекает возможность реконструкции
основных этапов расообразования в масштабе всего
человечества, главным условием которой является
дерматоглифическое обследование с применением
унифицированной методики [8, с. 409].
АҢДАТПА
Қазіргі уақытта популяцияның әр түрлі морфоло
гиялық, антропологиялық көрсеткіштерін зерттеу бүкіл
әлемде терең және кеңінен жүргізілуде. Мұндай ин
дикаторлардың ең қызықты және перспективалы бел
гілері – қолдар мен аяқтардағы тері үлгілері. Бұл заң
дылықтар мұрагерлік, жеке-дара және олардың шығу
тегінде орталық жүйке жүйесіне тығыз байланысты
болғандықтан, оның өзіндік ерекшеліктерін көрсетеді.
Тері құрылымын зерттеу оңай, қол жетімді және ол
көбіне жасына байланысты өзгермейді.
Этникалық және нәсілдік дерматоглификаның бас
тау бұлағы – адам популяцияларының қылшығы мен
табанының тері үлгілерінің құрылымы туралы ғылым.
Оның негізін қалаған – XIX ғасырдағы көрнекті генетик,
антрополог, математик Фрэнсис Гальтон. Саусақ оюы
ның үш негізгі түрі бар – жоғары (бұйралар), орташа
(ілмектер) және төмен (доға) күрделілік дәрежелері.
Дұрыс методологиялық тәсілмен зерттелген тері үлгілері
–тарихи және биологиялық ақпараттың баға жетпес көзі.
Түйін сөздер: дерматоглифика, корреляция, Кам
минсиндексі, бұйралар, дельта индексі, этнос, антро
пология.

***
Currently, studies of various morphological anthro
pological indicators of the population are conducted deeply
and widely throughout the world. One of the most interesting
and promising such indicators are skin patterns on the
hands and feet. Since these patterns are inherited, strictly
individual and closely related in their origin to the central
nervous system, reflecting its features in its individuality.
Skin patterns are easily accessible for study, and, for the
most part, do not change with age.
At the origins of ethnic and racial dermatoglyphics - the
science of the structure of the skin patterns of the brush
and foot of human populations - is Francis Galton, an
outstanding geneticist, anthropologist, mathematician of the
19th century. There are three main types of finger patterns
- high (curls), medium (loops) and low (arcs) degrees of
complexity. Skin patterns with the correct methodological
approach are an invaluable source of historical and
biological information.
Keywords: dermatoglyphics, correlation, Cummins
index, curls, delta index, ethnos, anthropology.
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ШЫҒЫС ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕГІ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАР
(ХХ ғасырдың соңы)
Ерке ҚАРТАБАЕВА,
дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану
кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты
Нұрбол БОЛЫСБЕКОВ,
дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану
кафедрасының 2-курс магистранты
Еуропаны фашизмнен азат ету демократиялық
құрылысты бекітуге және антифашистік демокра
тиялық өзгерістерге жол ашты. Кеңес армиясының
неміс фашистерін осы елдердің аумағында талқандауы
Шығыс Еуропа елдерінің ішкі даму үдерісіне шешуші
әсер етті. Олар Кеңес Одағының бақылауында қалды.
1970-1980 жылдары дүниежүзілік экономи
калық дағдарыс кезеңінде және ғылыми техни
калық революцияның бастапқы кезінде индус
трияландыру үлгісінің дәрменсіздігі байқалды.
Тоталитарлық социализм Еуропа өркениеті дамуы
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ның табиғи-тарихи үдерісіне қайшы келді. Польшадағы,
ГДР-дегі 1953 жылғы көтеріліс және басқа елдердегі
ереуілдер, 1956 жылғы венгр көтерілісі және 1968
жылғы Прага көктемі атты қозғалыс КСРО және басқа
социалистік елдердің әскерлерімен басып-жаншылды
[1, 16-24-бб.].
Ғылыми-техникалық революцияның жаңа ке
зеңі социалистік лагерьдің барлық елдеріндегі
экономиканы қайта құруды талап етті. КСРО және
Шығыс Еуропа елдері ҒТР-дің даму қарқынына қосыла
алмады. Реформа мәселесі Венгриядағы көтерілістен
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кейін күн тәртібінен түспей келген болатын, бірақ оны
жүргізудің барлық әрекеттері ескерілмей, тұйықталып
қалды. 1970 жылдардың басында Польшада жұмыс
шылардың бірінші аса ірі көтерілісі болып өтті. 1981
жылы Польшада соғыс жағдайы енгізілді. Басқа
елдерде революция басқарушы партияның маңдайша
жазуын алмастыру әрекетімен, реформа жариялаудан
басталып, олардың саяси сахнадан кетуімен аяқталды.
Өкімет жаңа партиялар қолына өтті. Мемлекеттік
басқаруға жаңа жетекшілер: Чехословакияда драматург
Вацлав Гавел, Польшада кәсіподақ қайраткері Лех
Валенса, Болғарияда социолог Желе Желев келді.
Румынияда Чаушескудің диктатурасы 1989 жы
лы желтоқсандағы халық қозғалысы барысында құ
латылды. Шығыс Еуропаның бұрынғы социалистік ла
геріндегі барлық елдерде көппартиялық жүйе енгізілді,
әлеуметтік-экономикалық құрылыс пен саяси жүйені
өзгерту жолында терең реформалар жүзеге асыры
ла бастады. Реформалар мынадай бағыттарда жүргі
зілді: нарықтың жоспарлы реттеушілік рөлін және ба
ғаны ырықтандыруды қалпына келтіру, толық мағы
налы тауарлы ақша қатынасын орнату, меншік фор
маларын өзгерулер жеке меншікті мойындау, бұй
рыққа сүйенген әкімшілік жүйені жою, қысқарту. Бұрынғы
коммунистік партиялар саяси сахнадан ғайып болып
кеткен жоқ. Билікті жоғалтқанымен реформашыл қа
наттарына саяси күреске жаңа маңдайша жазуымен,
бағдарламаларымен қатысуына мүмкіндік берді.
Польшада біріккен жұмысшы партиясы өзін та
рататындығы туралы мәлімдеді, алайда социалістік
партия қайтадан өріс алды. Болгарияда солшыл күш
тердің демократиялық партиясы құрылды және т.б.
Солшыл саяси күштердің қайта құрылуының жалпы
үдерісі социал-демократтық бағыттағы күштердің жаңа
жетекшілеріне жол ашты. Осының салдарынан қоғамда
әлеуметтік қайшылықтар күшейді және сонымен қатар
әлеуметтік топтар мүдделерінің межелей бөлінуі бай
қалды. Қорыта айтқанда, саяси оппозицияның жеңі
сін анықтайтын форумдар тарап кетті.
Наразы халық 1994 жылы сайлауда бірқатар
мемлекеттерде өкімет басына социал-демократия
лық партияның орнына бұрынғы коммунистерді
әкелді. Алайда көп ұзамай саяси күштер өздерінің әлсіз
екендігін көрсетті: реформаны жалғастыру барысына
тек кедергі келтірді. Сондықтан 1996-1997 жылдары
Польшада, Болгарияда, Венгрияда, Румынияда жә
не бірқатар басқа елдерде социал демократиялық
топтар қайтадан жеңіліске ұшырап, өкімет басына
жаңа саяси күштер келді. Осы орайда Шығыс Еуропа
елдеріндегі саяси және экономикалық өзгерістердің
ерекшелігіне тоқталайық: 1990 жылдардағы оңды-солды
толқулар бұрынғы социалистік лагерьдегі барлық мем
лекеттердің бастан кешірген өтпелі кезеңін бейнеле
ді. Экономиканы ырықтандыру, нарықтық қатынасқа
өту салдарлары әртүрлі факторлардан көрінді. Польша
мен Венгрияда әлдеқайда ерте (1980 жылдар) басталған
реформалар ауыр жағдайды жеңілдетуге, тұрақтылыққа
өтуді жеделдетуге мүмкіндіктер берді. Польшада 1995
жылы құнсыздану бірден төмендеді, мемлекет еуропалық
деңгейге шықты. Сонымен қатар елде жұмыссыздық
сақталып (15%), әлеуметтік шиеленіс шешілмеді.
1996 жылы Польшада президент сайлауында солшыл
күштің өкілі жеңіске жетсе, ал парламент сайлауында
(1997 ж., қазанда) оңшылдар басым болды. Чехияда,
Словакияда және Венгрияда жерге жекеменшік қалға
нымен, кооперативтің жаңа формалары пайда бол
ды. Бұл аймақтың барлық елдері үшін ортақ күрделі
мәселе еді: капитал жоқ, жұмыс күші тапшы болды,
жердің аздығынан өндірілетін өнімді толтырудың бас
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қалай жолдары табылмады, несие алу көзі және ауыл
шаруашылық құрал-жабдықтары жетіспеді, ауылдағы
шағын және орта бизнес артта қалып қойды. Бұл ай
мақта ұлттық және этникалық қақтығыстармен қатар
ұлтшылдық көріністер де байқалды [2, 241-243-бб.].
Чехославакияда 1990 жылғы революциялық
үдерістер ұлттық қақтығыстарға ауысты. Бұрынғы
Югаславия бірнеше мемлекетке бөлінді. Егеиенді
Словакия, Босния, Герцеговина, Македония, Хорва
тия мемлекеттері құрылды. Югославияда Сербия мен
Черногория қалды. Боснияда халықтың діни құрамы
күрделі болды. 1991-1992 жылдары өзара қақтығыстар
басталды. Ол ұлттық алалаушылыққа және жаппай өлімжітімге алып келді. Өзара араздық, өзара тартыс тек бес
жыл өткен соң БҰҰ, ЕО, НАТО және бірқатар еуропа
лық мемлекеттердің, ішінде Ресей де бар, араласуымен
аяқталды. 1999–2000 жылдары Косоводағы албан
дар тағдыры дүниежүзі назарын аударды. Осы мәселеге
НАТО араласып, мұсылмандарды қудалау тоқтатылды.
Балқан түбегіндегі Сербия мен Хорватия ара
сындағы бақталас екі елдің сыртқы саясаттағы
бағытымен ұштасты. Ерте кезден бастап Хорва
тия жағы Германияға бет бұрса, Сербия жағы рес
сейлік бағытты қолдап отырады. Аталған текетірес
жағдай діни (конфессиялық) қайшылықтармен де
ушыға түсті. Сербтердің православиялық нанымы
на хорваттардың католиктік клерикалдық (лат. cleri
calis – шіркеу, шіркеулік) нанымы қарсы тұрды. Бұрын
Югославия жеріндегі мұсылмандар діни қауым деп
мойындалса, 1961 жылдан бастап Броз Титоның өкімі
бойынша мұсылмандарға ұлттық мәртебе берілді. Бұл
жағдай Босния және Герцеговина аймақтарындағы ис
лам топтарының қайта жандануына түрткі болды. Бұл
аймақтағы тұрғындар діни нышанға сәйкес үш этникалық
топқа бөлінеді: католиктер өздерін хорваттармыз (15%),
православтар сербтерміз (31%), ал исламшылдар
мұсылмандармыз (40%) деп бөлінеді. Біртұтас мем
лекеттің құрамындағы республикалар егемендік жо
лына түсті. Егемендік әрекеттерді жақтаған респуб
ликалардың алғашқы қатарында Словения мен Хор
ватия тұрды. Хорватиядағы үкімет басшылығына ге
нерал Ф.Туджман жетекшілік еткен Хорватия демок
ратиялық Достастығы атты партия келді. Сербиядағы
тәртіпті С.Милошевич бастаған ұйымдар бақылады.
1991 жылдың көктемінен бастап хорватиялық поли
ция топтары мен сербтердің қорғаныс жасақтарының
арасындағы қақтығыстар жиілей бастады [3.52 б.].
1991 жылдың желтоқсанында Хорватия аума
ғындағы сербтер Серб Крайна атты тәуелсіз Рес
публикасын жариялады. Хорватия мен Серб Край
на арасындағы әскери соғыс әрекеттер кең көлемді шай
қастарға ұласты. Бұл шайқастарға Югославия армиясының
тұрақты бөлімшелері жиі қатысатын болды. Бұл жағдайда
Батыс елдер өкілдері Хорватия әрекеттерін барынша
ақтап, кінәнің бәрін Сербия жағына жауып отырды. Сербия
әрекеттері оқшаулана қала беретін жағдай қалыптасты. 1992
жылдың наурызында Босния және Герцеговина тәуелсіз
дігін жариялады. 1992 жылдың сәуірінде сербтер мен
мұсылмандар арасындағы әскери қақтығыстар орын алды.
Бітімгершілік әскери топтарының болғанын ескермей,
Босния және Герцеговина аумағына Югославияның бас
қа аймақтарындағы сербтер топтары келсе, Таяу Шығыс
тағы мұсылман елдерінен мыңдаған моджахеттер топ
тары ағылды. Босния мен Герцеговина аумағындағы қақ
тығыстар үш түрлі сипатта: православтық, католиктік, мұ
сылмандық қырғындар кең өріс алды. БҰҰ-ның Қауіпсіздік
Кеңесі жағдайды ескеріп, Югославияға қарсы экономикалық
жазалау шараларын енгізуді жоспарлады.
1992 жылы Сербия мен Черногория елдері бір
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лесіп Одақтық Югославия Республикасын ұйым
дастырған болатын. АҚШ әкімшілігі БҰҰ-ның шешімін
күш қолдану жолымен орындауды барынша жақтады.
НАТО әскери әуе күштері серб әскерлері шоғырланған
аудандарға оқ атып, Босниядан Сербия әскерін дереу
шығаруды талап етті. Шиеленіскен саяси жағдайды тұ
рақтандыруға АҚШ дипломатиясы да кірісті. 1995 жыл
дың қараша айында Огайо штатындағы АҚШ әуе күш
терінің Дейтон базасында Босния сербтерінің жетекші
сі Ф.Туджман, Югославия Федерациясының басшысы
С.Милошевич, Босния мұсылмандарының жетекшісі
А.Изетбегович жанжалды реттеу шартына келісті. Дейтон
келісімі негізінде Босния және Герцеговина екі ұлттық
бөлшекке бөлінді: Мұсылмандық Хорваттық Федерация
және Сербия Республикасына. Бейбітшілік келісімді іс
ке асыратын көпұлтты әскери күштер құрылды. Аталған
әскери топтар НАТО басшылығына бағынып, Біріккен
Ұлттар Ұйымының мандатына ие болды.
Балқан түбегіндегі жанжалдар Босния мен
Герцеговина аумағындағы тартыспен аяқталмады.
1998 жылдан бастап Косово жеріндегі тартыстар
қайтадан шиеленісе түсті. Сербия полициясы мен
Косовоны азат ету армиясы атты топтың арасын
дағы ушығып кеткен қарулы шайқастарды басу үшін
Югославия үкіметінің әскери бөлімшелері Косово
жеріне өтті. Мыңдаған Косово тұрғындары көрші
лес Албания мен Македония елдеріне ауып, бос
қынға айналды. Сербия жағы Косово ауданының ав
тономиялық құқығын одан сайын кеңейтуге үзілді
кесілді қарсы болды. Бұл жердегі албандық тұрғындар
Федерациядан шығып жеке дербес мемлекет құруды
аңсады. Халықаралық ұйымдар қатысқан келіссөздер
нәтиже бермегеннен кейін АҚШ бастаған НАТО әскери
тобы бұл мәселені күш қолдану арқылы шешуге кірісті.
1999 жылы наурыз, сәуір, мамыр айлары бойы
Косово аумағы және Югославияның басқа да аудан
дарына үздіксіз бомба және ракеталар тасталды. Ко
соводағы Сербия әскерлері толық шығарылып, Албания
тұрғындары Косовоға жиілеп қайтып келе бастады. Ел
ішіне бітімгерлік мақсатпен халықаралық әскери топтар
енгізілді [4.].

1997 жылдың шілдесінде НАТО-ға кіруге бұ
рынғы Варшава Достастығының үш мемлекеті
Венгрия, Польша және Чехия шақырылды. Бұл
елдер НАТО құрамына 1999 жылы енгізілді. 2002 жылы
Болгария, Румыния, Словакия, Словения шақырылды.
Аталған 4 ел НАТО тобына 2003-2004 жылдары, ал
Албания мен Хорватия 2009 жылы сәуірде қабылданды.
НАТО құрамына енген Шығыс Еуропа елдері Еуропа
Одағының мүшелігіне өтуге мүмкіншілік алды. Кейінгі
кезде АҚШ-тың зымырандарға қарсы қорғаныс жүйесін
осы аймаққа орнату жоспары Ресейді қатты алаңдат
ты. Ал елдер ішіндегі қайшылықтар да жеткілікті. Ру
мынияда, Словакияда, Болгарияда, Польшада және
т.б. елдерде үкімет ауысты. Днестр бойындағы жанжал,
Украинадағы оқиғалар аймақтағы қауіпсіздікке өз әсерін
тигізді.
РЕЗЮМЕ
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в
послевоенный период назывались странами Восточной
Европы. Освобождение Европы от фашизма открытие
пути к укреплению демократического строительства и
антифашистским демократическим изменениям.
***
The countries of Central and South- Eastern Europe in
the post-war period were called the countries of Eastern
Europe. Freeing Europe from fascism opens the way to
strengthening democratic construction and anti- fascist
democratic chang.
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ШЫҢЖАҢ ӨЛКЕСІНДЕГІ КӨТЕРІЛІС ПЕН АЛАШ ИДЕЯСЫ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС
Қуанышбек ҚАРАЖАН,
тарих ғылымдарының докторы, профессор,
Назерке НАҒАШЫБАЙ,
Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық
университетінің 2-курс магистранты
Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыс тарихы
уақыт, мазмұн және көлем жағынан кең ауқымды,
әлі де болса толықтай зерттеп-зерделеуді қажет
ететін тақырып. Өйткені бүгінгі Егемендік жағдайында
халқымыз басынан кешірген түрлі тарихи кезеңдердегі
ұлт-азаттық қозғалысының мән-маңызы онан сайын
арта түсуде. Уақыт тұрғысынан ұлт-азаттық қозғалыстың
Ресей отаршылдығына байланысты XVIII ғасырдан бастау
алатын бертінгі кезеңі тіпті де мол тарихи құндылыққа ие.
Бірақ қазақ халқы қатысқан көтеріліс Ресей патшалығымен
шектелмейді. Себебі 1940 жылдан бастау алған
Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек
ұлттарының ұлт азаттық қозғалысы да отан тарихындағы

62

ұлт-азаттық қозғалыстардың жалғасы болып табылады.
Шыңжаңдағы 1940 жылы басталған көтеріліс ұлттардың
бостандық алуына, тәуелсіздікке ұмтылуынан болған
оқиға болса, көтерілістің басталуына себепке болған
біртұтас Алаш идеясы. 1917 жылы желтоқсан айының
5-13-і аралығында Орынбор қаласында екінші жалпы
қазақ съезі өткізіліп, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов,
Е.Омаров, С.Досжанов, М.Дулатов бастаған ұйым
дастырушы топ 10 мәселе көтереді. Соның бірі –
Алаш автономиясын жариялау еді. Ә.Бөкейханов
бастаған топ автономия жариялау әзір ертерек деген пікір
ұстанған. Екінші – Халел және Жанша Досмұхамедовтар
бастаған топ дереу автономия жариялау қажет деген

Қазақ тарихы
№3 (180), наурыз, 2020

пікірде болған. Ақыры Алаш автономиясын жариялау
туралы бір шешімге тоқтап, Алашорда үкіметін құрған.
Үкімет төрағалығына Әлихан Бөкейханов сайланып, 25
адамның құрамына үкімет мүшелерін тағайындаған.
Алаш автономиясын жариялау туралы шешім жалпы
қазақ ұлты үшін зор сілкініс бола біліп, көршілес Қытай
және Моңғолия жеріне тарихи себептермен көшіп кеткен
қазақ халқы да қуанышпен қарсы алды [6,57].
Кешікпей большевиктер билігі күшейіп кетуіне
байланысты Алаш автономиясының өрісі тарылды.
1918 жылдың наурыз айында Оралдан Халел және
Жанша Досмұхамедовтар Мәскеуге барып, Халық
комиссарлары кеңесінің төрағасы Ленин және ұлт істері
бойынша халық комиссары Сталинге жолығады. Бірақ
келіссөз нәтижесіз аяқталады.
Бүкілресейлік құрылтай жиналысы Алаш авто
номиясын мойындаудан бас тартқан.
Осындай қиын-қыстау жағдайдан кейін Алаш қай
раткерлері әртүрлі жолдар іздеген. Соның бірі ше
телдегі қазақтармен байланыс жасап, оларды Алаш
шаңырағының астына біріктіру ісі болатын. 1917 жыл
дың бейресми дерегі бойынша Ресейге бағынышты
өлкелерде 5 млн 400 мың қазақ тұрған. Ал шетелде
қазақтар Қытай мен Моңғол елдерінде ғана бар еді. Осы
тұста Қытай елінде 150 мыңға тарта қазақ болса, Моңғол
елінде 20 мыңның шамасында екен.
1918 жылдың жазында Қытай елін бетке алып Алаш
көсемі Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Са
дық Аманжолов, Райымжан Мәрсеков жолға шығады.
Олар Ақсуат өлкесін басып өтіп, Шәуешек қаласына
барады. Кезінде Семей қаласында тұрып, осында қоныс
аударған көпес Рамазан Шәнішевтің үйіне түседі. Елді
жинап келген мақсаттарын айтады.
Шәуешекке келген Алаш өкілдерін қазақтың ауқатты
байы Құсайын өзі ертіп, Үрімжіге апарады. Оларды Шынжаң
өлкесінің билеушісі Ян Зын Шин қабылдайды. Сөйтіп, 1918
жылы 24 көкек күні Шәуешек қаласында кіші құрылтай
өткізілген болатын. Ондағы басты мақсаты:
1.«Алашорда» үкіметінің Шығыстағы эмиграциялық
бөлімін ашу.
2.Босып барған ел мен жергілікті қазақтардың басын
қосып, Алашорда мемлекетінің азаматтары ретінде
қытай үкіметіне ресми тіркету.
3.Оларды жерге қолтықтаса орналастырып, дербес
автономиялық басқару жүйесін құру болатын [5].
Бірақ бұл құрылтай нәтижесіз аяқталады. Себебі
қытайда империялық билік құласа да, үстемдігін
жоймаған болатын және Шәуешек қаласында баяғыдан
келе жатқан орыс консулы болған. Осы консул Кеңес
үкіметінің мүддесіне ойысқан болуы керек. Сондықтан
да Алаш арыстарының сапарына шектеу қойылған. Тіпті
арыстардың қандай шаруамен келгенін де біліп отырған.
Тез қайтуға мәжбүрлеген. Алаш арыстарының осы
сапары кезінде бірге жүрген, дидарласқан адамдардың
көбі артынан атылған, асылған.
Бұдан біз 1937-1938 жылдардағы жаппай жазалау
науқаны Қытайдағы қазақтарды да айналып өтпегенін
аңғарамыз. Себебі КСРО мен Қытай өзара байланыс
орната отырып, «Голощекиндік қудалау» бойынша
жазалауға ұшыраған адамдар тізімін Шыңжаңдағы КСРО
консулы қарап, іздестіру жұмыстарын жүргізіп отырған
болатын. Бірақ та Алаш идеясы өзіндік үлесін халық
санасына сіңіре білді. Ұлттық газеттер мен мектептердің,
мәдени ойын-сауық отауларының ашылуы ұлттық сананы
оятып, ақыр соңында ұлт-азаттық қозғалысына алып
келді. Ұлт-азаттық күрес қаһармандары мен жауынгерлері
осы біртұтас Алаш идеясы үшін қолына қару алды.
Жауымен жағаласты, жараланып, қаза тапты [1,12].
Шығыс Түркістан қазақтарының XX ғасырдың 40-шы
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жылдарындағы бостандық жолындағы түрлі көтерілістері
де жалпы ұлтқа тән ұлт-азаттық қозғалыстың бір бөлігі.
XIX ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап Қытай
қазақтары өздері қоныстанып отырған қоныстарымен
қоса Цин билігіне қараса да, өздерін жалпы қазақ
жұртының бір бөлігі ретінде сезініп келді. Бүған
дейін олар Ресей мен Қытай арасында шекара бөлісі
болғанынан да хабарсыз еді. Сөйтіп, отаршылдық,
бодандық деген ұғымды біреу ерте, біреу кеш түсінді.
Жер мәселесі екіұдай күйге түскенде барып, қарсы
лық білдіріп отырды. Соның бір мысалы ретінде Шығыс
Түркістан қазақтарының XX ғасырдың 40-шы жыл
дарындағы ұлт-азаттық күресін айтуға болады.
Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі бұл көтерліс Іле, Тар
бағатай және Алтай аймақтарында болған қазақ, ұйғыр
және басқа халықтардың ұлт-азаттық көтерілісі. Шыңжаң
генерал-губернаторы Шың Шысай (Шэн Шицай) 1939
жылдан бастап жергілікті халықтарға қарсы қатаң саясат
жүргізе бастады. Ол қазақ зиялыларын, ел басқарған
беделді азаматтарды жазықсыз тұтқындап, түрмеге жапты.
Қазақ шаруалары қолындағы аңшылық мылтықтарды
зорлықпен тартып алып, үкіметке он мың бас сәйгүлік
жинап беруді бұйырды. Осындай шектен асқан қорлық
пен зорлыққа ызаланған халық стихиялы түрде үкіметке
қарсы көтерілді. 1940 ж. ақпанда Алтай аймағының Көк
тоғай ауданында Рысхан Ноғайбайұлы, Есімқан Иман
байұлы бастаған жергілікті қазақтардың көтерілісі бас
талды. 5 жылға созылған бұл көтеріліс өзінің көздеген
мақсатына жете отырып, Шыңжаң жерінде 1944 жылы
Шығыс Түркістан Республикасы жарияланды [2,77].
Біртұтас алаш идеясы негізінде бес ұстанымды мақсат
еткен қазақ, қырғыз, ұйғыр, өзбек халықтары бастаған
қытай үстемдігінен өз мүдделерін қорғау үшін болған ұлтазаттық көтеріліс, жеңіске жете отырып, өзінің шарттарын
қоя білді. Алайда, қос коммунистік бағытта отырған екі ел
тарапынан саяси қысым көрсетіліп, 1946 жылы Шығыс
Түркістан Республикасы өмір сүруін тоқтатты. Республика
құлағаннан соң, зиялы топты жазалау науқанына қарсы
тұрып, ұлт амандығы үшін қазақ халқы Ауғанстан,
Пәкістан, Түркия, Германия жерлеріне өтіп кетті. Алты
адам Шығыс Түркістанның «Халық батыры» атағын алды
(Оспан, Ғани, Акбар, Фатих, Дәлелхан, Қалибек) [3,333].
Көтеріліс өзінің ауқымдылығымен АҚШ, Еуропа, Ресей,
Жапония, Қытай тарихында елеулі орын алады. Шығыс
Түркістандағы ұлт көтерілісі алаш идеясымен сабақтаса
отырып, қазақ тарихы көтерілісінің заңды жалғасы. Алаш
Орда автономиясын құру өз нәтижесін бере алмағанымен,
алаш идеясы өз тарихи маңызын жойған емес.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается освободительная борьба на
основе идеи Алаша казахской нации в Синьцзяне.
***
The article discusses the liberation struggle based on the
idea of Alash of the Kazakh nation in Xinjiang.
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БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫНЫҢ РӨЛІ
К.СӘРСЕНБАЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік
педагогикалық институтының аға оқытушысы,
экономика ғылымдарының магистрі,
Г.ҚОҚАШОВА,
Арқалық политехникалық колледжі экономика пәнінің оқытушысы
Бұл мақалада, білім берудің жаңа парадигмасы, оқы
тушының кәсіби құзыреттілігі жайында, кейс әдістерін,
геймификация әдістерін «Кәсіпкерлік қызмет негіздері»
пәнінде қолданудың тәсілдері көрсетіліп, баяндалған.
Заманауи білім кеңестігінде «гейм» ойын арқылы жет
кізу әдіс-тәсілдері кеңінен қолданылады. Сол себепті,
мақаланың басты мақсаты – білім алушылардың гейми
фикация арқылы жаңа заманның ағымына бейімделіп,
жаңа көзқарастары қалыптастыру.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге
қабілетті маман дайындау. Нарық жағдайындағы оқыту
шыға қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім
беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдіс
темелік жұмыстағы шеберлігі.
Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүние
де өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің дең
гейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді
халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей,
жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие
мен білім беру-бүгінгі күннің басты талабы. Соған орай,
білім беру парадигмасы өзгеруде. Оқытудың жаңа
технологиялары енгізілуде. Жаңа білім парадигмасы
бірінші орынға баланың білім, білік дағдысымен қатар,
оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр.
Парадигма «не үшін тәрбиелеу керек, оқушыларды
қандай мақсатқа дайындау керек, не үшін өмір
сүреміз» деген сұрақтарға жауап береді. Қазіргі уа
қытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – бала
ның тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту тех
нологияларын тұрақтандыруға ұмтылуда.
Шындығында оқытушының алдында білім алу
шыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауап
кершілік тұрады. Әрбір білім алушыны оқытып тәр
биелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шы
ғармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл оқы
тушы керек. Білім алушылардың колледжде табысты
оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы оқытушының
қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін
терең түсіндік. Оқытушы білім алушылар үшін қандай да
бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, сондайақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйым
дастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға
болуы керек. Жаңа заман оқытушысынан күнделікті
білім алушылармен қарым-қатынас барысында әрбір
жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және
шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп отыр.
Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі
жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жанжақты, жаңа педагогикалық инновациялық технология
ларды меңгерген болуы керек. Себебі, XXI ғасыр ғы
лым мен техниканың көз ілеспес жылдамдық пен даму
заманы, сондықтан уақыт талабына сай білімді де па
расатты, жан дүниесі кемелденген, намысшыл ұрпақ
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тәрбиелеу басты мақсат болып отыр [1].
Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және
оқу-тәрбие үдерісінде айтарлықтай өзгерістер бо
лып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық
үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды факто
рының бірі оқытушының кәсіби шеберлігі. Солай бола
тұра «кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық,
әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды
ғана емес, педагогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсі
би құндылықтары да жатады. Білім мазмұнын жаңарту
тікелей шығармашылық ізденістегі оқытушының кәсіби
шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге
тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе
есебінде қолдануы керек»,– деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мә
селесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің
шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таң
да пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы та
қырыпты толық қамтитын, оны білім алушыға жеткізе
алатын, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іс
керлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, білім
алушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып
дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытында
ғы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Оның не
гізі оқытушылардың өз сабақтарында түрлі әдістерді
қолдана білуі. Сондықтан да әр сабаққа әр түрлі тиімді
әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, білім алушылардың
білім сапасын арттыру ең басты мәселе [2].
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім
мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау
жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді.
Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп Үнді халқы
ның тарихи тұлғасы Махатма Гандидің: «Егер сен бо
лашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті
уақытында жаса»,– деген ілімін негізге ала отырып,
білім алушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, білім алу
шыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы
отырмыз.
Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқа
рудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар
мен нормаларды және тиімді педагогикалық техно
логияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мә
дениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туын
дап отыр.
Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтардың оқу қа
жеттіліктері нақты білімнің мәнін түсінуге, соның нә
тижесінде өзіндік іс-әрекетке енуге және жеке өміріндегі
тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қа
лыптасады. Осы заманғы мұғалім оқуға үлкен потен
циалдық мүмкіндіктермен келеді. Осы орайда, тамыз
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айында «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен «Кә
сіпкерлік қызмет негіздері» атты біліктілікті көтеру кур
сы өті. Бұл курсты оқытудың басты мақсаты – білім
алушыларға кәсіпкерлік машықтарды дамыту, қаржылық
сауаттылықты арттыру. Олар өмірлік қиындықтар мен
тәуекелдерді неғұрлым ерте танып, алдын алса екен
деген ой.
Бағдарламаның негізі кәсіпкерлік негіздерін
оқытуда халықаралық тәжірибеге зерделеніп жаса
лынған. Бағдарлама интерактивті болып, геймифи
кацияға негізделген әрі бизнес кейстерді (Project based
learning) меңгеруге бағытталған. Атап айтқанда білім
алушылар 40% теория, 15% кейстер, 45% ойын арқылы
жаттығуларды орындайды.
Кейс әдісі дегеніміз – нақтылы практикалық істер
ді талдауда, зерттеу ісін жүргізуде қолданылады.
Білім алушылардың оқуға қызығушылықтарын артты
рады және тұлғаның келешек маман ретінде қалып
тасуына ықпал етеді. Мұнда оқытушыда сол әдіске
байланысты өзінің өмірдегі жағдаяттарды талдау мен
бағалауға байланысты қабілетін де көрсетеді және
жетілдіреді. Яғни екі тараптан да ойлау мен шығар
машылық қабілеттері еркін ашылады.
Адами капиталды дамыту бойынша елімізде қолға
алынып отырған ірі бастамалар да геймификацияны
қолдануда. Геймификация дегеніміз – ақпаратты
ойын арқылы жеткізу әдісі [3].
Бұл «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» пәні геймифи
кацияға негізделген, яғни білім алушылар ойын түр
лері арқылы кәсіпкерлік негіздерін үйренеді. Сабақ
барысында геймификацияны қолданған кезде қызығу
шылықты арттырады, ынталандырады, білім беру ке
ңістігінде бәсекелестікті арттырады. Геймификация
процесінде білім алушылар белсенді, бұл өз кезегінде
білімді тиімді меңгеруге және білімді нығайтуға ықпал
етеді. Тіпті күрделі тақырыптың өзін де білім алушылар
қызықты әрі жеңіл түрде қабылдайды.
Неге геймификация әдісін қолдандым? Өйткені, кә
сіпкерлік – тарих не математика пәні емес, кәсіпкерлікке
практика мен еңбек, қимыл-қозғалыс арқылы баулуға
болады. Онлайн әрі офлайн режимінде ойын түрлерінде
пайдалануға болады. Пәнді оқытуда онлайн әрі офлайн
режимінде ойын түрлерін пайдаланбасақ, олардың на
зарын кітап, жазу, дәстүрлі дәріс оқумен аулау қиын.
Олардың ынтасы парыз бен дұрыстыққа емес, жарысу
мен марапатқа негізделген. Мұндай сана жаңа деңгей,
жаңа машыққа икемді келеді, жаңа жаттығулар жасап,
рекорд жаңартуға бейім. Сондықтан осы ерекшелік
терді ескере отырып, әлем бағдарламашылары білім
жобаларын, тіпті жұмыс түрлерін ойынға негіздейді.
«Мен еш уақытта өз оқушыларыма ешнәрсе үй
ретпеймін, тек қана олардың оқуы үшін жағдай
жасаймын»,– деп, Альберт Эйнштейн айтқандай, бұл
бағдарламаның басты мақсаты – сабақты жаңа әдістәсілдерді қолдана отырып, дәстүрлі сабақтан өзгеше
етіп өткізу.
Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту
үдерісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнын
қамтамасыз ету міндеті тұр.
Бүгінде отандық білім беру мен бизнес саласы
арасындағы әріптестік байланыс күшейіп келеді.
Оған ел экономикасының дамуына қажетті мамандықтар
даярлаудың себепкер екенін ескерсек, бұл арнадағы
жұмыстар өз ретімен орындалуда. Бұл бағыттағы жүйелі
жасалған жұмыстар екінші жағынан аймақтық бәсекені
арттырары сөзсіз [4].
Қазақстанның әлеуметті-экономикалық даму мақ
сатын жүзеге асыруда кәсіптік білім беретін оқу
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орындарында бәсекелестікке қабілеті бар болашақ
мамандарға әртүрлі өндірістік салаларға даярлау
деңгейі білім беру жағдайларымен анықталады. Қазіргі
таңда жан-жақты маман даярлау олардың әлеуметтік,
кәсіптік, өздік жұмыс жасай алу қабілеттерін дамыту
мен белгіленеді. Себебі, әлеуметтік сала экономикасын
дамыту осы болашақ мамандардан төмендегідей шарт
тардың орындалуын талап етеді.
- жүйелі ойлауды;
- құқықтық ақпараттық мәдениетті;
- кәсіпкерлік мәдениетті;
- өзін-өзі тануды;
- басқаларға ұсынуды;
- өз қызметін білімді талдауды;
- жаңа білімді;
- кейбір өндірістік жағдайларда өз бетімен дұрыс
шешім қабылдауды;
- бәсекелестікті және өмір талаптарына сай
қызмет етуді;
- әр іске жауапкершілікпен қарауды;
- нәтижеге бағытталған істерді жасауды [5].
Егеменді еліміздің болашақ тұлғасын тәрбиелеу
мен білім беру жолында – жаңашылдыққа жаны
құмар, ізденімпаз, бәсекеге қабілетті, дені сау бі
лім алушының бейнесін жасауға өз үлесімді қо
сып, үйреніп алған білімімді іс-тәжірибе арқылы
білім алушыларға үйретуге бар күш жігерімді са
луға тырысамыз. Жаңаша форматтағы сабақтар өт
кізу арқылы білім алушылардың сабаққа деген қызы
ғушылықтарын одан әрі дами түсетініне көзім жетті. Үй
рете отырып, үйренуге дағдылану; бағыт-бағдар беруде
түрлі амал-тәсілдерді қолдана білетін деңгейге жету;
оқытушы – білім алушы – ата-ана арасындағы қарымқатынастың ынтымақтастығын құра алатындай жағдайға
жету – бұл біздің негізгі мақсатымыз.
РЕЗЮМЕ
В данной статье отражены и изложены новые па
радигмы образования, профессиональные компетен
ции преподавателя, способы применения кейс-мето
дов, методов геймификации по дисциплине «Основы
предпринимательской деятельности». В современной
образовательной программе широко используются ме
тоды и приемы передача через игру «гейм».
Ключевые слова: Бизнес – идея, Бизнес – модель,
методы кейса, Ресурсы Геймификаций, Предпринима
тельство.
***
This article reflects and describes new paradigms of
education, professional competence of the teacher, ways of
using case-methods, gamification methods in the discipline
«Fundamentals of business». In the modern educational
program widely used methods and techniques of delivery
through the game.
Key words:Business – idea, Business – model, case
methods, Gamification Resource, Entrepreneurship.
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«КӨРКЕМ ЕҢБЕК» ПӘНІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ
тиімділігі мен әдістері

Сымбат ҚАППАР,
Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық
университеті кәсіптік оқыту мамандығының
2-курс магистранты, ғылыми жетекшісі
п.ғ.к, профессор: Дәрменова Р.А.
Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің
деңгейіне көтерілудің тиімді жолы – білім беру
саласын толықтай ақпараттандыру. Қазақстан Рес
публикасының «Білім туралы» Заңында білім беру
жүйесін ақпараттандыру осы саладағы мемлекеттік
саясат негізінде анықталынып, осы жүйедегі басты
міндеттердің біріне айналып отыр. «Қазақстан –
2030» стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлт
тық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның
білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне
кіріктірумен сипатталады. Осы орайда жалпы білім
беру бағдарламасының басты бағыты – әрбір оқу
шыға нәтижеге бағытталған білім беру, дәстүрлі
мәдениеттің негіздерін үйрету, оқушыға қолайлы
жағдай жасау болса, мектепте жүргізілетін көркем
еңбек пәнінің басты міндеті – жас ұрпақты келешекте
кеңінен тараған кәсіптерді меңгеруіне көмектесу.
К.Д.Ушинский: «Ескі бір сарынды сабақтардан гөрі,
жаңа талапқа сай инновациялық технологиялар
ды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ
тартымды, тиімді болары сөзсіз»,– деген. Қазiргi
кезде нақты айқын болып отырған жайт, бiз білім
алып отырған жоғары оқу орындарында қажеттi
жəне пайдалы бiлiм ала отырып, адам оны үнемi
толықтырып отыруға тура келедi; сондықтан да қазiргi
педагогикалық жəне қоғамдық-саяси əдебиеттерде
«кредиттік түрде білім алу», «мамандықты үздіксіз
жетiлдiру», «электрондық кітапхана», «электрондық
оқулық» ұғымдары кездесетiнi тегiн емес.
Оқыту үдерісін ақпараттандыру үдерісі мұғалімдер
мен оқушылардың қызығушылығын, шығармашылық
ізденісін, электронды оқулықтарды жасау технология
ларын және оларды іс-тәжірибеде қолдану әдістерін
игеруге ұмтылысын тудыруда. Электронды оқулықтың
ерекшелігі модульдікке сәйкестігі, жоғары мобиль
ділігі мен оқуға, үйренуге икемділігі.
Электрондық оқулық – ғылыми-педагогикалық
құрал, дидактикалық әдіс-тәсілдер мен ақпараттық
технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе.
Электрондық оқулық тек қана оқушы үшін емес,
мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы
да болып табылады.
Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдер
ден шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу
бағытында құруды талап етеді. Компьютер және
ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан
оқыту үдерісі оқушының жаңаша ойлау қабілетін
қалыптастырады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам
аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалып
тастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын
жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық
технологиялардың тиімділігі жоғары болмақ.
Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану
соңғы уақытта мектептегі білім беру жүйесінде ма
ңызды бағыттардың бірі. Білім саласындағы кез кел
ген пәннің жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес
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қосары анық. Мектептегі көркем еңбек пәні – басқа
пәндерге ұқсамайтын, өзіндік атқаратын қызметі мен
тәлім-тәрбиелік мүмкіндігі зор пән. Көркем еңбек пә
нінің базалық мазмұны оқушылардың болашақ кә
сіптерін анықтау қабілеттерін дамытады, өздерін та
нып білулеріне, болашақ кәсіби мамандығының әле
мін зерделеуіне, әр түрлі кәсіби салалар бойынша
қабілеттіліктерін, біліктіліліктерін шыңдауға мүмкіндік
жасайды.
«Көркем еңбек» пәнінде электронды оқу
лықты пайдаланудың ерекшеліктері. Қазіргі кез
де компьютердің аппараттық жəне бағдарламалық
қамтамасыз етуі үлкен деңгейлерге жетті. Олардың
негізінде баспа оқулықтарының алдында бірнеше
артықшылықтары бар электронды оқулықты жүзеге
асыруға болады. Бұл артықшылықтар электронды
оқулықта мультимедиа, гипертекст, интерактивтілік
қолдануға негізделді [2].
Мультимедиа – бұл əр түрлі формада (мəтін,
график, дауыс, бейне, анимация) көрсетілген ақ
паратты біріктіруге жəне олармен интерактивті ре
жимде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін компьютердің
аппараттық жəне бағдарламалық құрал кешені.
Қарапайым оқулықта барлық ақпарат мəтін жə
не график түрінде көрсетіледі. Электронды оқулықта
барлық мультимедиалық технологияларды тиімді
қолдануға болады.
1.Электронды оқулық мəтінін түрлі-түсті ерекше
ленген шрифтімен (жартылай қалың, курсив, асты
сызылған) жазуға болады. Арнайы символдарды,
пиктограммаларды көптеген əр түрлі əліпбилерді (ки
риллица, латиница жəне т.б.) қолданумен матема
тикалық формулаларды жəне мəтіндерді бір тұтас
тыққа қалыптастыру мүмкіндігі бар.
2.Әр түрлі графикалық бейнелерді (суреттерді,
фотоларды, кестелерді, гистограммалар мен үш өл
шемді бейнелерді) жеңіл құруға болады. Осының
барлығын қозғалысқа келтіруге болады.
3.Нақты ақпарат, сурет, басқару батырмалары
блогына жəне т.б. қатынау барысында жаңа дауыстық
бейнелерді немесе дауыс сигналдарын қолдануға
болады. Автономды режимде дауыстық клиптарды
қоюға, динамикалық процестерді дауыстауға болады.
4.Білім беру қажеттілігіне дайындалып, магнитті
тасымалдаушыларда жəне фотопленкада сақталған
бейнематериал, бейнебаяндарды қолдануға болады.
1) Мультимедиалық технологиялар анимация
ларды, суреттерді «шығаруға», мəтінді жəне оқулық
тың басқа да объектілерін қолдануға мүмкіндік бере
ді. Бұл технология эксперименталды жұмыстарды
визуалды түрде көрсетуге, қауіпті тəжірибелерді жүр
гізуге мүмкіндік береді.
2) Электрондық оқулықтың құндылығы. Элек
трондық оқулықтың ең басты құндылығы – жай
оқулықтағы қамтамасыз етілмеген жоғары дəрежедегі
көрнектілік мүмкіндігі.
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3) Электрондық оқулықтың құндылығын белгілей
отырып, мынаны ескеру керек: электрондық оқу
лық материалды өте ұқыпты, оны маңызды ерек
шелікпен үйренуге мəжбүр етеді. Электрондық оқу
лықты құру кезіндегі ең маныздысы, ол оқытудың
активизациясында қорытылады, үлкен көлемді
символдарды бейнелерді құруға мүмкіндік туады,
олар конспектінiң тірегі болады. Сонымен қатар
ол бейнелер анимациялық болуы мүмкін, жай
кітапті құрғанда ондай мүмкіндік жоқ. Қозғалатын
(анимациялық) бейнелердің барлығы оқушының
жанында тұрақты «тірі» оқытушы бар сияқты елес
құрылады, оқып-үйрену процесінде «бірге болу»
кезеңі пайда болады, ол да материалды меңгеруді
оңайлатады [3].
Электрондық анықтамалардан сән журналында
ғы немесе кітаптағы ақпаратқа қарағанда әлдеқай
да көп мағлұмат алуға болады. Электрондық анық
тамалықтар керек ақпаратты тез тауып алуға
көмектеседі. Осыған сәйкес қазіргі білім беру жү
йесінің ерекшеліктерін-оның іргелілігі, алдын алу
сипаты және осыларға қол жеткізу мүмкіндіктері
жатады. Білім беру жүйесін ақпараттандырудың ба
ғыттарының бірі ақпараттық-коммуникациялық тех
нологияларды білім беру саласына енгізу жұмыс
тары болып саналады. Сондықтан білім беруді ақ
параттандырудың тағы бір басты бағыттарының
бірі оқушылардың интернет жүйесінде жұмыс істей
білуіне жағдай жасау. Интернетті пайдалану арқылы
оқушылар өздеріне керекті мәліметтер алу арқылы
білімін жетілдіре түсетіні сөзсіз. Заман ағымына
қарай күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылары
мен теледидарды, компьютерді қолдану айтарлықтай
нәтиже беруде. Кез келген сабақта электрондық
оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық бел
сенділігін арттырып қоймай, логикалық ойлау жүйесін
қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне
жағдай жасайды. Дәстүрлі оқулықты оның электронды
нұсқасына оңай айналдыруға болады. Бұл нұсқаның
жетістігі оның компьютер жадында сақтау мүмкіндігі
және компьютерлік желілер арқылы таратуға болады.
Электрондық оқулықтарды өз дәрежесінде қолдануды
үйренген оқушылар зерттеуге құштар, өзі белсенді
жеке жұмыс істей алады. Оқытушының жұмысын
жеңілдетіп, оқушыны жалқаулықтан құтқарады. Элек
трондық оқулықтың бағалық-нәтижелік бөлігі тес
тер арқылы жүзеге асады. Тест сұрақтарына жауап
бергеннен кейін оқушы диаграмма түрінде өзінің
білім деңгейін көре алады. Оқытудың компьютер
лік технологиясының оқыту үдерісінде кеңінен енуі
оқушылардың өзіндік және шығармашылық белсен
ділігін дамыта отырып, электрондық оқулық көме
гімен олардың өзіндік жұмыс түрлерін орындауға
баулиды. Әрбір оқушы электрондық оқулық бойын
ша таңдалған тақырып негізінде тапсырмалар, ани
мациялық практика тапсырмаларымен жұмыс жа
сауға дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы
түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка
тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине мұғалімнің
тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі
әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің
көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа
деген баланың құштарлығы оянады деп есептеймін.
Электрондық оқулықтар болашақ мұғалiмдерге
үлкен ақпараттық бiлiм алқабына жол көрсетедi.
Еңбек тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар көзі.
Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер
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шеберлігін меңгерту арқылы ұрпақты адамгершілік
рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған
теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны
өмірімен, өзінің іс-әрекетімен байланыстыра білгенде
ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады. Көркем еңбек
пәні арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, әде
мілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің не
гізгі ұстанымыз: «Сөзден – іске көшу». Еңбек тәр
биесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер
шеберлігін меңгеру арқылы жас ұрпақты адам
гершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа ала оты
рып жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әртүрлі тігіл
ген бұйымдарды зерттей отырып, баға берумен
келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық,
этикалық және т. б. Бағалы қасиеттерін өз бойларына
қалыптастырады. Көркем еңбек пәнінде оқушылардың
іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, шеберлікке
деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз.
Оқушылар отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді
еңбегіне қатысады. Баланың бойындағы сапалық
қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қор
ғауы, ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қа
зіргі кезде білім беру кеңістігінде инновациялық үде
рістердің бағыттарының бірі – мектепке бағдарлау
болып табылады. Оқушылардың қызығушылықтары,
қабілеттері толық ескеріліп, сол қажеттілікке сай
тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Қорытындылай келе, ұлт мақтанышы, педагог
Ахмет Байтұрсыновтың “Басқадан кем болмас үшін
біз білімді, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға
оқу керек. Бай болуға кәсіп керек”,– дегендей, заман
талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде,
болашақ кәсіп түрін таңдап, кемел келешектің
мықты маман иесі болуына әрбір ұстаз, мемлекет
алдындағы абыройлы міндет. Сондықтан қазіргі
заманда жастарға ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі
жаңа білім беру өте қажет. Жас ұрпаққа білім беру
жолында ақпараттық технологияны оқу үдерісінде
оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы
зор.
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БАЗАР ЖЫРАУ МЕН Т.ІЗТІЛЕУОВ ШЫҒАРМАЛАРЫ:
әдеби бейне мен бейнелілік мәселелері
Күнімжан ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА (Кудайбергенова),
гуманитарлық ғылымдар магистрі, PhD, 2-курс
Әдебиеттану ғылымында бейне, бейнелілік,
кейіп, сурет деген ұғымды образ сөзі алмас
тырады. Ойды көркемдеу, көріктеу тәсілі, тіл сурет
керлігімен қатар көркем шығармадағы образдылық
болып жіктеледі. Академик З.Қабдолов: «Көркем
бейне, яки, әдеби қаһарман дейік, я болмаса шығарма
геройы не кейіпкері немесе персонажы дейік, бәрібір
осылардың бәрі – бір-ақ ұғым образ. Бейнелеу об
раздылық болса, бейне образ», – дейді [1.436].
А.Байтұрсынов: «Сөз өнерінен жасалып шығатын
нәрсенің жалпы аты – сөз. Ол аты қысқартылып
көбінесе шығарма деп аталады»,– дейді [2.137]. Сыр
сүлейлері поэзиясындағы соны сөз – образдылық,
бейнелі сөйлемдер, ақындардың көзқарастарын
танытатын ақыл, нақыл сөздері мен толғау-терме
мәселелері ойлау жүйесінің күрделі тапқырлығын
дәлелдейді.
Әдебиет зерттеуші ғалымдар әдеби туынды
ның көркемдік кестесіне, суреткер шеберлігіне,
сөзбен сомдаған тұлғаның табиғатына қатысты
құнды пікірлер қозғайды. З.Қабдолов: «образ» ұғы
мын екі мағынада алып түсіндіреді. Біріншісі – көркем
бейне, екіншісі – суретті сөз ретінде талдайды.
Аты алты Алашқа әйгілі болған Базар жы
рау мен Тұрмағамбет Ізтілеуов сынды жыр дүл
дүлдері шығармашылығында келер ұрпақты
адалдық пен имандылыққа, парасаттылық пен
зиялылыққа тәрбиеледі. Тағылымдық маңызы
бар, ұлтымызды өмірге көзқарасын қалыптастырып,
рухани ойлау дәрежесін биікке көтеруге, ұрпақ тәр
биесін көздеген Базар жырау мен Тұрмағамбет шы
ғармашылығындағы әдеби бейне мен бейнелілік
туралы ой қозғаудың атқаратын қызметі де ерекше.
Көркем ойды жеткізуде Т.Ізтілеуов пен Базар
жыраудың өзіндік поэтикалық жүйесі қалыптас
қан, өзіне тән сипатын анық байқауға болады.
Сұлу сурет жасауға бейімділік – өлең тіліне өң беруге
тән қасиет.
З.Ахметов: «Өлең сөз сезімге толы, мейлінше
әсерлі, көркем, бейнелі болып келеді. Өлең тілінің
бейнелі, көркем, кестелі болып келуі поэзиядағы
ой-сезімінің әсерлі көркемдігін, бейнелілігін, сұлу
лығын танытады»,– деген [2.212]. Осы орайда
Тұрмағамбет пен Базар жыраудың ақындық құдіретін
көрсететін көркемдеу тәсілі, суреткерлік шеберлігі,
көркемдік бейнелеу құралдары поэтик образға бай.
Соған қарағанда бұл екі өнер тарланы халықтың тіл
байлығын жете меңгерген нағыз шебердің өзі екенін
халықтың теңеулер, ауыстырулар, салыстырулар,
балама сөздердің небір анықтағыштарынан көрінеді.
Базар жырау – қазақ поэзиясының тарихын
дағы ауызша дәстүрлі шайырлық – ақындық
әдебиетіміздің аралығында екеуіне де ортақ
ірі тұлға. Демек, Базар – жыраулық поэзияның ірі
өкілі, сонымен қатар, ХІХ ғасырдың ІІ жартысында
классикалық шығыс әдебиеті дәстүріндегі шайырлық
жазба ақындық мектептің де басында тұр.
Тілі бай, образдау тәсілі алуан түрлі «Дүниені
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қудық екіленіп» атты толғауында ол тікелей заман
қайшылығын жырлап, өзгеше бір арманға салынады.
Заман түлкі, біз тазы болдық, соның бәрінен де
ешнәрсе шықпады, – дейді. Мәселен,
		
Дүниені қудық екіленіп,
		
Ұстамаққа кектеніп.
		
Алдыңнан қашқан түлкідей,
		
Дүние қызық көрінді,
		
Соқпаққа қудық серменіп,
		
Адастырып із тастап,
		
Түспеді қолға қуғанмен,
		
Неше түрлі түрленіп.
		
Дүние – киік, адам – ит,
		
Қуа – қуа ізденіп,– деп келеді.
Жырау алдынан дүниеге құмарлықты қашқан түлкі,
дүние – киік, адам – ит деп пенденің сыр-сипаты,
мінез-құлқы мен іс-әрекеттеріне тоқталып суреттеген.
«Дүние – киік, адам – ит» деген метафора тәсілімен
жасалған сурет, екі нәрсені дүние мен адамды қатар
қойып, балаған. Сол арқылы оқырманға үшінші бір
нәрсенің суреті белгілі болып тұр. Сөйтіп нақты
сурет жасаған. Базар жырау әдеби бейне жасауда
баяғы бабалар дәуірінен келе жатқан ауыз әдебиетін
көркемдеген. Көркем бейне жасауға қажет өмірлік
дүниелерді жинақтап, әдеби бейнелерді типтендіріп,
оның прототипін табуға ұмтылады.
Мен едім аптықпаған, алқынбаған,
Орынсыз қалың топта талпынбаған,
Жиырма бес заулап бастап өтті-ау, қайран,
Тоқсанда сары аяздай сартылдаған,–
деп «Қалың топ, сары аяздай» сияқты тапқыр
теңеумен тың эпитеттермен өрнектер жасайды.
«Базар – ойға берік, сөзге жүйрік, талғампаз
суреткер. Ол көркем сөз – тілдің күш-құдіреті мен
өмірлік мәнін терең түсініп, оны адам санасын
өзгертіп, тәрбиелеу үшін таптырмас құрал ретін
де пайдаланған»,– деп баға берген М.Жармұхаме
дов [4.352].
Зерттеуші ғалымның сөзімен айтқанда көркем
сөздің асқан шебері әдеби бейне жасауда кестелі
өрнектер жасай білген. Халық даналығын терең
меңгерген. Оның толғауларында халықтың мақалмәтелдерімен қатар қанатты сөздер мол. Күнделікті
қолданылатын нақылдарды әдеби бейне жасауға
түрлендіріп отырады. Мәселен,
Өнбейтін даудың ізінен,
Өспейтін жігіт қуалар.
Әр кемелге, бір зауал.
Қырық жыл қырғын болғанмен,
Ажалы жетпей ер өлмес, т.б. Базар жырауда ғана
ұшырайтын айшықты сөз үлгілері де мол.
Бақ тайса, айналдырар ерді қырсық. Тағдыр – құ
йын, адам – қаңбақ.
Жыраудың шығыс сюжетін пайдалана отырып
жазған «Әмина қыз», «Айна-тарақ», «Ахмет Жүсіп»
тәрізді дастандары бар.
Бұл дастандарында ертегілік сарынды тың мәлі
меттермен беріп, әдеби бейне жасаған. «Әмина
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қыз» дастанында саудагер мен оның жарының, яғ
ни, кейіпкер образын ашады. Базар даралап берген
саудагер әйелінің қанышер екенін бетіне басады.
Жігітті дуалы сумен дуалап итке айналдырып жібе
реді. Бір мейірімді наубайшыны паналаған ит, бір
емші қыздың көмегімен адам қалпына келеді. Сол
қызға үйленіп бақытты өмір сүреді. Әминаны бай
талға айналдырып жібереді. Жыраудың әдеби ке
йіпкер жасаудағы шеберлігі дастандағы Әмина, кү
йеуі, наубайшы, емші қыздар арқылы сөз кестесін
салып, тағылымдылық ой тастайды. Дастан соңында
байталға айналған қызды патшаға сыйға тартып, жігіт
басына азаттық алады.
Жыраудың ойы ұшқыр, қанатты сөздер түйдектүйдек төгіліп, бейнелілікпен толыға түседі. «Құмарын
тартқан алқаның» атты толғауында:
Алмас қылыш сыналмас,
Айқасқан жерден аршындап,
Қиялай тартып шаппаса,
Ақ берен мылтық сыналмас,
Сағалай көздеп сұрмерген,
Асырымын атпаса, –
немесе мына жолдардағы:
Жігіттің басын кемітер,
Жаман туса баласы.
Әйелі шайпау ер болса,
Жабырқап көңілің ашылмас, –
деп асқақатата шырқап, сыршыл мінезбен арман
шыл қиялға берілетін жырау өзінің бастау бұлағын
Асанқайғы, Досмамбет, Қазтуған, Шалкиіз, Бұхар
жыраулардан алғанға ұқсатады. Өсиет, үлгі-өнегеге
құрылған толғауларында түгелдей мақал-мәтелдер
мен өріліп отырады.
Толғаулары шығарламалары арқылы өлең
өміріне әдеби бейне мен бейнелілікті молынан
енгізе отырып, Базар жыраудың суреткерлік тұр
ғыдан қазақ өлеңіне қосқан үлкен үлесі бар.
Демек, Базар шығарламалары сазды әуен, сыр
лы мұңымен бірге эпикалық қарқын, бейнелікке бай.
Әрине, Базар жырау туындылары өз кезі үшін де,
кейінгі ұрпақ үшін де көркем шығарма ретінде та
нылады. Әдебиет тарихына үлкен үлес болып қосыл
ған Базар шығармалары өз дәуірінің перзенті, көр
кем бейне мен бейнелік әдебиетінің құдіретті күшін
немесе өмірді танытады. Өмір құбылысынан өзінің
дүниетанымы мен көз қарас тұрғысынан таралап,
суреткерлік шеберлігі мен көркем дүние жасаған.
Суреткердің өмір шындығын жинақтау әрекетін
Базар жырау адам мінезін даралаумен ұштастырған.
Ол жігіт күнде ертең келер базар,
Көреді әркімдер де салса назар.
Алдырып құзырыңа тексеріп көр,
Неліктен малға сонша береді азар [5.200].
Дастан басталарда автор жігітті осылай таныс
тырады да, жары Әминаны
Әуелі келген кезде дұрыс болды,
Содан соң ас ішпейтін бір іс болды,
Өзгеріп күннен күнге қылығы асып,
Мәнісі бұрынғыдан бұрыс болды, – дейді.
Бұл үзіндідегі жігіт пен қыз образы нақты бейне,
яғни, жанды, әсері дара-дара сипатталған образ. Ке
йіпкерлердің мінез-құлқы, тұрмыс-тіршілігі, мақсаты
бейнеленіп, көркем образ жасалған. Базар жырау
толғауынан өткен адамның даралық және ортақ
түр-тұлғасы, сөзі, жүріс-тұрысы, әдеби жинақталған.
Әрқайсысының типтік характері, типтік орталары –
бұл әдеби бейненің даралық сипатын ашып тұр.
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Дастанның тәрбиелік рөлі арқылы көркемдік көз
қарасы да аңғарылады. Автор адамның тұрмыс-тір
шілігін суреттеу арқылы кейіпкер мінезін көрсеткен.
Әдеби бейнеде қаламгер ойын жинақтап, соған
сай көркем бейне жасаған. Авторлық позицияға бай
ланысты жігітті халықтық қаһарманға айналдырған.
Кейіпкер мінезін, ішкі болмысын әр түрлі тәсілмен
жасап, мінездейді. Жігіттің күйініш сезімдерін сурет
теп, монолог арқылы баяндайды да, патшамен сөйле
суін диалогқа құрап отырып суреттеген.
Әмина қыз бен жігіттің сырт келбетін «портретін»
әдеби бейнені ашу үшін қолданған, сол себепті
әдеби бейне мен бейнелік адам баласына ортақ құ
былыстардан бастап өмірдің ерекшеліктеріне сәйкес
образ тұлғалауда қажеттілігін пайдаланған. Кейіп
кер сөз арқылы жасалатын образ және автордың
баяндауы дастанда диалог арқылы берілген. Патша
мен жігіт арасындағы болған оқиғаны суретеу арқылы
көркем бейне жасаған.
–Есіттім, – деді патша сіздің жайды,
Сен, неге, ойламадың бір Құдайды?
Соншама азар беріп айуанға,
Кім саған істе деді осындайды?
–Бұл сырды айтпа деп ем өлгенімше,
Амал жоқ, қоймадың айтпасыма,
Тыңдаңыз мен сөйлейін көргенімше,
Жасымнан жетім болып қалмады есім,
Неше жыл таңдап жүріп бір қызды алдым,
Жолына мал-жанымды пида қылып.
Түрліше сезімдер мен характерлерді суреттеу
арқылы көркем бейне жасаған.
«Әмина қыз» – дастанында Базар әділдік, адал
дық, қарапайымдылық сияқты адамзат құндылықта
рын дәріптеп, тәрбиелік тағылым қалдырған.
Базар жырауды өзіне ұстаз санап, оның та
лантына тәнті болған шәкірттерінің бірі – Т.Із
тілеуов. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінде өзіндік
орны бар Т.Ізтілеуовтің арнау өлеңдерінен бастап,
толғау, мысал, дастандары көркем әдеби бейнелікке
толы. Өсиетттік ғибратқа толы жырларында өзіндік
беті, стилі айқын көрінеді.
Оның ақындық поэзиясы өзіндік поэтик образға
бай. Қазақ тілінің небір шұрайлы сөздерін әдеби
бейне жасауда орынды қолдана білген. Тұрмағамбет
поэзиясының түрі, стилі, тілінде сөздің көркемдік құ
нын пайдалана отырып, өзінше жаңа әдеби бейне
жасап, бейнелілікке негіздеген.
Базар мен Тұрмағамбет шығармашылығында ха
лық ауыз әдебиеті дәстүрінің қалыптасқан бедері бар.
Десек те, екі суреткер де сөз қадірін терең түсіне
тін, талғампаз талант, жаңашыл жыр елінің өкілі деп
бағалаймыз.
Ұлттық ойлау жүйесі, ұлттық дәстүрдің та
мырын анықтау мәселесіне келгенде сол халық
тың салт-дәсүрі, әдет-ғұрпына назар аударған жөн.
Ұлттық сөз өнеріміздің ұлылығы мен көркем
мағынасын түсіну үшін әдеби бейне мен бейнелілік
мәселесіне көңіл бөлеміз. Т.Ізтілеуов поэзиясының
көркемдік жүйесін құрайтын негізгі желілердің бірі –
фольклорлық шығармалардағыдай сұлулық сипаты,
аттың сыны, батыр тұлғасы, патша отауын суреттеу.
Даналыққа толы нақылдар мен бата-тілектерді ор
нымен әдемі қолданып, суретті сөз жасайды.
Табиғаттың көркем сұлулығын сұлу қызға те
ңеу, табиғатты адам өмірімен байланыстыра су
реттеп, образды тұрғыда жырлайды. Мәселен,
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Күмістей сымға тартқан саусақтарың,
Сүйріктей суға шашқан бәрі мүсін, –
деп судың кескінін суретті бейнелі сөздермен пі
шіндейді. Ақын арудың бетін, көзін, қасын, мұрнын,
шашын, тісін суреттеп әдеби бейне жасайды.
1.Күндей ақ шығып келе жатқан түсің.
2.Сәулесі ақ бетіңнің жерге түскен.
3.Көзің – гауһар, маржан – тісің,
Маржандай тізіліп тұр отыз тісің.
4.Жарқын жүз, түлкі тамақ, құралай көз.
Адам образын ашуда ақын бейнелі суреттегіш
сөздерді ұтымды қолданған.
«Күндей, маржандай» – теңеу, «ақ бетің, жарқын
жүз, түлкі тамақ» – эпитет, «көзің – гауһар, маржан
тісің» – метафора. Тілдің көркемдегіш құралдары
мен адамның өзгеше белгілерін аңғартып, сұлулық
бейнесін жасаған.
Тұрмағамбет қазақтың мақал-мәтелдерін қолда
на отырып, көркем бейнені жасаған. «Тұтқын қыз»
дастанында: «Жол табам жалғыз өзім дегендер
дің, Өшпесе өсірмейді оның бойын», «Ердің өзіне
қарама, ісіне қара», «Өлімнен ұят күшті» сияқты
мақал-мәтелдерді дастандағы басты кейіпкердің
бірі Самұрық құстың жаратылыс заңына қарсылық
көрсетіп, өзімшілдік бейнесін ашу үшін қолданған.
Өзім білем дегендердің ісі бірге, баспайтынын,
адамгершілік, гуманистік мұрат жолындағы күресті
жыр етуді суреттеу мақсаты болғанын айту жөн.
Дастандағы Сүлеймен патша, Самұрық құс, Патша
қызы мен сүйген жігіті Шаһзада бейнесін жасауда
аңыздық сюжетті романтикалық әдіспен кейіпкерлерін
бірден үлкен жолындағы тартыс жолдарына әкеп
тірейді.
Сүлеймен патшаның жүгірген аң мен құсты жинап,
жиын өткізуі жаратылыс заңына ешкім қарсы тұра
алмайтынын айтады. Пайғамбардың айтқанын екі ет
пейтін құстардың сұлтаны Самұрық қарсы болады.
Сол кезде Жәбірейіл келіп: «Батыс патшасының
әйелі қыз, шығыс патшасының әйелі ұл туады. Сол
екеуінен кейін некеленбей тұрып, халыққа пайдалы
ұл туылады, қолыңнан келсе екеуін қоспа»,– депті.
Самұрық жаңа туған қызды ұрлап, әкеліп аралдағы
ұясында өсіреді. Бірнеше жыл өткен соң Шығыс
патшасының баласы серуендеп жүріп, кеме суға
кетеді де, жалғыз өзі аман қалады. Сол жерде қызбен
кездесіп, патша қызды алдыруға бұйрық береді.
Сандыққа жасырынған жігіт пен қызды патшаға әкел
генде ішінен қыз, жігіт және жаңа туылған сәби шулап
жатады.
Дастандағы тұтқын қыз – жан сұлулығы, махаббат
мөлдірлігі, достыққа берік, арманына жетуге ұмтыл
ған бейне ретінде суреттелген. Ал Самұрық құс – өзім
шіл, менмен тұлға. Патша алдында әшкереленген
Самұрық Қап тауына ұшып кетеді, содан кейін кө
рінбепті.
Тұрмағамбет патша, қыз, жігіт образын күрделі
образ дәрежесіне жеткізбеген. Әйтсе де, қоғамды
өзіндік орны бар, өмір жолы, адалдықты сезінумен
басталған нанымды жағдайлардағы харакер айшық
тарын аша көрсетуге ұмтылған.
Автор кейіпкерін бірден үлкен өмір жолындағы
тартыс жолдарына әкеп тірейді. Бірінші тосқауыл
қызды Самұрықтың ұрлап кетуі, жігітпен кездесуі. Қыз
үшін ең ауыр жүк білдірмей жігітті патшаға жеткізу,
сеніміне ие болу.
Тұрмағамбет мысал өлеңдерінде образдылық,
бейнелеу және кейіпкердің іс-әрекетін бейнелеу
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тәсілін жиі қолданған. Өмірді образ арқылы ойлауы,
танып, бейнелеп беруде маңызды ой салады, рухани
нәр береді.
Базар жырау мен Тұрмағамбет шығармаларында
ғы ойды көркемдеу, көріктеу тәсілі тіл суреткерлігі
жазу стилін, ақындардың ойлау жүйесінің тапқырлы
ғын байқатады. Өлең өрнегінде өзіндік кесте салған
Базар мен Тұрмағамбет сөздің әрі мен ажарын,
ырғағы мен дыбыс үйлесімі мен адам бейнесін
жасап, ұлттық сөз өнеріміздің образдық жүйесімен
ұғым – түсініктерге тыныс, соны серпін берген. Біз
дің мақсат бейнелі сөз табиғатына және оның си
қырлы сырларын анықтауға күш салдық. Бүгінгі күні
халқымыздың рухани қазынасына айналып отырған
Базар жырау Оңдасұлы мен Тұрмағамбет Ізтілеуұлы
шығармаларындағы әдеби бейнелілік көрінісін терең
зерделеу басты назарда болмақ.
РЕЗЮМЕ
В произведениях Базар жырау и Турмагамбета
представлено изложение мыслей, стиль письма
поэтов, быстрота их мышления. В поэзии Базар
жырау и Турмагамбета показана красота и значение
слова, особенности и тембр звучания, воспет образ
человека, систематизированы понятия искусства
национального слова.
Нашей целью являлось приложить все усилия
для раскрытия тайн и волшебства поэтического
слова великих сказителей. Необходимо обратить
особое внимание на художественные обороты речи
в произведениях Базар жырау Ондасулы и Турма
гамбета Изтилеуулы, являющихся истинно народным
достоянием.
***
In works Bykarof poet and Tyrmaganbet is presented
exposition of ideas, style of letter of poets, quickness of
their thinking. In a poetry Bykar of poet and Turmaganbeta
beauty and value of word, features and sounding timbre
are shown, character of man is glorified, the concepts of
art of national word are systematized.
Our aim was to attach all efforts for opening of secrets
and magic of poetic word of great сказителей.
It is necessary to watch out for artistic turns of speech
in works Market poet Ondasyli and Tyrmaganbeta
Iztileyli, being truly national property.
Keywords: Literature, is a culture, figure, spirituality,
faith, language, heritage, philosopher, ideology, lecture.
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Қызылорда қаласы.
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ХVII-XVІІІ Ғасырлардағы ЖАПОНИЯ
Айгерім ҚАБЫШЕВА,
Қазақ Ұлттық хареография академиясы
мектеп-колледжінің тарих пәні мұғалімі
Тақырыбы:

ХVII-XVІІІ ғғ. Жапония (жаңа сабақ,Google art & culture және Google Планета қосымшалары арқылы
виртуалды саяхат сабағы).

Мақсаты:

ХVII-XVІІІ ғғ. Жапония мемлекетінің тарихын түсіндіре отырып, бұл мемлекеттің қоғамдық-әлеуметтік
жағдайын, саясатының өзіндік ерекшеліктерін түсінулеріне жағдай туғызу.
Жапониядағы тарихи орындарға виртуалды саяхат жасау арқылы оқушыларды сол елдің тарихымен
жақынырақ таныстыру.

Міндеттері:

-XVI ғасырдағы Жапонияның әлеуметтік жағдайымен таныстыру;
-Токугава сегунаты кезінде жапон халықтарының қандай топтарға бөлінгендігін және оның себебін
бірлесе талдау; -Билеушілердің жүргізген саясаты мен сол кездегі діннің рөлі және оның атқарған қызметі
туралы тақырып мазмұнын оқушыларға кеңірек ашып түсіндіру.

Күтілетін нәтиже

-топтық жұмыс арқылы оқушылар өзіндік ізденіске бағытталады, шығармашылықпен жұмыс істеу
дағдылары артады;
-мемлекеттің тарихын талдау арқылы еркін ойлау, өз көзқарасын жеткізе, дәлелдей білу, өзгені тыңдай,
тұжырым жасай білу қабілеттері жетіледі;
-әр оқушы билеушілерге өз бағасын береді, өзіндік пайымын жасайды;
-виртуалды саяхат барысында сол елдің тарихи орындарын жақынырақ көріп, танып, алған әсері бойынша
ой-толғау (эссе) жазады.

Түйінді түсініктер

Токугава сегунаты, «тірі құдай», синтоизм діні, «си-но-ко-се», «сословиелік жүйе», «жабық есік»,
«шығыстық король», «батыстық техника», буддизм, синкретизм, конфуцилік, т.б.
Сабақтың өту барысы

Сабақ кезеңдері

Мұғалімнің әрекеті

Тапсырма мазмұны

Оқушының әрекеті

І Кіріспе: (оқу бағдарла
масын анықтау: балалар
нені оқып-үйренеді және
сабақта жоспарланған жұ
мыс формаларының нәти
жесінде қандай әрекет
терді игереді).
Модуль: жаңа әдіс-тәсілдер.
Әдісі: топқа бөлу тренингі.
Уақыты: 3 мин.

Оқушылармен
амандасу, түгелдеу, сабаққа
қатысын қадағалау. Бүгінгі
сабақтың мақсат,
міндеттерін қою.
Уақыты: 2 минут
Оқушыларды
топқа бөлу.

«Мен сенің бойыңнан мына қа
сиеттерді көргім келеді...» (тап
қырлық, білімділік, шығармашыл
дық, саналылық) тренингі арқылы
топқа бөлемін. (Оқушылар мұ
ғалімнің қолындағы адамның әр
түрлі қасиеттері жазылған парақ
шаларды суыру арқылы топқа
бөлінеді, қасиеттері бірдей оқу
шылар бір топқа жайғасады).

Сабаққа даярла
нады, жинақтала
ды, жаңа сабаққа
ден қояды.

Модуль: Бағалау.
Әдісі: өзара
бағалау.
ІІ Тұсаукесер
(сабақ басталмас
бұрын оқушылар нені
білетіндіктерін
анықтау).
Уақыты: 6 мин.
ІІІ Негізгі сабақ.
Модуль: Сыни
тұрғыдан ойлау,
диалогтық, блум
өлшемдері. Әдісі:
жұпта сұхбаттасу,
«Оқытудағы
серіктестермен
әңгімелесу» тәсілі»,
зерттеушілік әңгіме.
Уақыты: 6 мин.
Модуль: АКТ: интербелсенді тақта.
Модуль: Сыни тұрғ.
ойлау, диалогтық.
Әдісі: зерттеушілік
әңгіме.

Әр топқа баға
лау парағын та
рату. Тақырыпты қысқаша түсіндіргеннен кейін, әр топқа Блум
өлшемдерінің әр
деңгейіне сай келетін сұрақтар
беремін.

Алдын-ала бағалау парақтары ұсы
нылады. Оқушылар өзара бағалау
әдісімен жұмыстанады. Жұптық, топ
тық жұмыс. І тапсырма: Сұрақтар:
1. Жапониядағы феодалдық құры
лыстың ерекшелігі қандай? /білу/.
2.Неге XI-XIII ғғ. Жапонияда импе
ратор билігі әлсіреп, сегундар билігі
күшейді? 3. Сеэн, дайме, самурай, сегун сөздерінің мәнін түсіндіріңдер.

Жұпқа, топқа бөлу арқылы
оқушыларға тапсырмалар бе
ру, талдау, жинақтау.
Google art & culture Әлем ел
деріндегі тарихи орындар
мен музейлерге виртуалды
саяхат жасауға мүмкіндік бе
ретін интернет-платформа
сы арқылы Жапония елінің
ежелгі Киото қаласының та
рихы орындарына виртуалды
саяхат жасаймыз.
Оқушыларды шығармашылықпен жұмыс істеуге баулу.
Оқушылардың жұмыстарын
қадағалау, жетекшілік
жасау.
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Бағалау Ресурстар

Оқу құралдары.
Карта.

Топқа бөлінеді,
топ ережелерін
бекітеді.

Өзара критериал-
ды бағалау өлшемдерімен танысады. Жұптасып, топтасып
жұмыс істейді, әр
оқушы өз ойын
қосады, бірігіп ат
қарған жұмыс нә
тижесін көрсетеді.

ІІ тапсырма: 1. ХVII ғ. Жапонияның
картасын пайдалана отырып, саясиәлеуметтік жағдайында қандай өзгерістер
орын алды? /қолдану/. 2. Токугава сегу
натының сыртқы саясатына өзіндік талдау
жасаңдар. /талдау/. 3. Жапониядағы
діндер мен олардың атқарған қызметі
сендердің ойларыңша қандай болды? /
талдау/.
ІІІ тапсырма: 5. ХVII-XVІІІ ғғ. Жапония
мемлекетінің тарихының маңызды ке
зеңдерін түйінді сөздермен немесе сөй
лемдермен мазмұнды қылып жеткізу? /
жинақтау/. 6. Жапонияның Киото қаласына
виртуалды саяхаттау барысында қандай
әсер алдыңдар?/бағалау/. Мен Киотода
болғанда...» тақырыбында эссе жазу.

Бағалау.
Сабақта
бағалау
критерийлері дайындалады.
Әр топ өзара бірінбірі бағалап
отырады.

Дәптерлеріне
жазады.
Тапсырма
бойынша
жұмыстанады.

Бағалау
парағы.
Интербелсенді
тақта,
тақырыпқа
сай слайд
материалдары.

Әр топ
оқушылары
өзара
бағалап отырады.

Маркер,
түрлітүсті
қағаз,
қалам,
желім.
Google
art &
culture.
Google.
Планета
қосымшалары.
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ІҮ Сабақты қорытындылау (оқушы
ларды бағалау).

Бүгінгі сабақты қорытын
дылау, оқушыларды
бағалау, үйге тапсырма
беріледі.
Уақыты: 5 минут.

Кері байланыс
(рефлексия).

Бүгін мен не үйрендім?
Маған не ұнады/ұнамады?
Жаңа сабақ бойынша
сұрақ немесе пікірің...

Әр топ оқушыларын өзара
бағалау парағы арқылы бағалату
(қалыптастырушы баға).

Рефлексия
жазу.

Үйге:
ХVIIXVІІІ ғғ.
Жапония.

Оқу
құралдары.

Нұр-Сұлтан қаласы.

ҚАЗАҚ АКСР-НІҢ ҚҰРЫЛУЫ
Бақытжан АҚДӨҢОВ,
Үшағаш негізгі орта мектебінің тарих пәні мұғалімі
Сабақтың
тақырыбы

Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасы құрылуының тарихи маңызы
неде?

Оқу мақсаттары

8.3.1.6 Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға беру;
8.1.2.1 қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдау.

Ойлау дағдысы

Білу, түсіну, қолдану.

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар: Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасының құрылуы туралы
айтады.
Басым бөлігі: Қазақ АКСР-нің астаналарын картадан көрсетіп, қазақ зиялыларының ұлттық
территорияны межелеудегі рөлін талдайды.
Кейбірі: Қазақ АКСР-нің құрылуының тарихи маңызына баға береді.

Бағалау критерийі

-Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасының құрылу барысындағы оқиғаларды кестеге
жазады.
-Қазақ АКСР-нің астаналарын картадан көрсетіп, уақыттарын анықтайды.
-Қазақтың жер аумағы мәселесінің шешілуіне үлес қосқан ұлт зиялыларын анықтайды.
-Қазақ АКСР-нің құрылуының тарихи маңызын анықтайды.

Тілдік мақсаттар

Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасының құрылуы туралы қысқаша бейне жазба
тыңдаған кезде тыңдалым дағдысы, алған ақпараттарын кестеге түсірген кезде жазылым
дағдысы жүзеге асады.
Оқушылар мәтін берілген кезде жеке жұмыстанады, нәтижесінде оқылым дағдысы, топпен
талдаған кезде айтылым дағдысы көрінеді.
Пәнге тән лексика мен терминология:
Тапсырмаларды орындаған кезде оқушылар Автономия, Қазақ АКСР-і, Ревком, декрет,
декларация, сьезд, межелеу ұғымдарын қолданады.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
ҚазРевком мақсаты...
Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасының құрылуының маңызы...
Большевиктердің Орынбор қаласын Қазақ АКСР-і астанасы етіп жариялауына қандай
жағдайлар әсер етті?
1924 жылғы межелеу неліктен жүргізілді, оның барысында Қазақстан аумағы қаншалықты
ұлғайды?
Дерекке сүйене отырып тоқталсақ...
Біздің анықтағанымыз...
Біздің тобымыздың ойынша....

Құндылықтарға
баулу

Патриотизм, көшбасшылық, төзімділік, бостандық, танымдық, ынтымақтастық, ашықтық
құндылықтары қалыптасады.

Пәнаралық
байланыс

География, музыка.

Алдыңғы білім

Қазақстандағы ұлттық автономиялар.

Сабақ барысы
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Сабақ кезеңі

Сабақтың басы.
7 минут

Сабақтың ортасы
26 минут

Сабақтың соңы
7 минут.

Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу. Оқушыларды пазл әдісі арқылы топқа бөлемін.
Бастапқы ынталандырушы материал.
«Кинометафора» әдісі. Оқушыларға сұрақтар бейнежазба бойынша
қойылады.
-Не көрдің? -Не білдің? -Не сезіндің? -Не ойлайсың?
Бүкіл сынып бейнежазбаны көріп, қойылған сұрақтарға жауап берген
соң кестеменжеке жұмыстанады. (тыңдалым, айтылым).
Бейне жазба бойынша қойылған сұрақтарға оқушылар нақты
ақпараттар берген кезде, «жарайсың», «керемет» және «талпын» деген
сөздерді қолдану арқылы қолпаштап отырамын.
Қалыптастырушы бағалау: «Мадақтау» әдісі.

Ресурстар
Қазақстан тарихы
оқулығы.
Авторлары:
З.Е.Қабылдинов,
М.Д.Шаймерденова,
Е.М.Куркеев.
Алматы, «Атамұра»
2019 ж.
Қаз. тарихы
мультимедиялық
оқыту бағдарламасы
8-сынып. Алматы
2018 ж.

Зерттеу мен талдау. Жеке жұмыс.
Барлық оқушылар берілген мәтінді жеке оқиды.
Жұптық жұмыс. Қарқыны жоғары оқушыларды қарқыны төмен оқу
шылармен біріктіріп, жұмыстандырамын.
Топтық жұмыс. Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасы құры
луының тарихи маңызын анықтау, яғни тақырыптың мазмұнын ашу үшін
топтарға бөлдім.
1-топ. Қазақ АКСР-ін құруға дайындық шаралары. Қазақ АКСР-інің
құрылуы.
Дескриптор: -«Қырғыз (қазақ) өлкесін басқару жөніндегі революциялық
Комитеттің (Қазревком)» құрылған мерзімін анықтап, басшысы мен
мүшелерін атайды.
-«Қырғыз (Қазақ) Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасын
құру туралы» Декрет жарияланған мерзімді атайды.
-Қазақ АКСР-інің 1920 жылғы дерек бойынша жер аумағы қанша бол
ғанын анықтап, картадан көрсетеді.
«Баспалдақ» арқылы өзін-өзі бағалау: дескриптор негізінде оқушы
баспалдаққа өзінің қай деңгейде екенін көрсетеді
2-топқа да осы тектес тапсымалар беріледі. Қазақ жерлерінің Қазақ
АКСР-і құрамына біріктірілуі.
Өзара бағалау: «Екі жұлдыз, бір ұсыныс».
Тапсырма. Деректі оқып, сұрақтарға жауап беріңіз.
1920 жылы 26 тамызда Кеңес өкіметі – Бүкілресейлік атқару комитеті
мен РКФСР Халық Комиссарлар Комитеті – Ресей федерациясының
құрамында, астанасы Орынбор қаласында болатын «Қырғыз (Қазақ)
Автономиялы Кеңестiк Социалистiк Республикасын құру туралы» Дек
рет жариялады. Декрет Қазақстан аумағын анықтады. Қазақ АКСРiндегi басқару органдары – депутаттардың жергiлiктi Кеңестерi, Ор
талық Атқару Комитеті мен Халық Комиссарлары Кеңесi болатынын
белгiледi. Әскери iстердi басқару үшiн Қазақ Әскери Комиссариаты
ұйымдастырылды. 1920 жылы 4–12 қазан аралығында Орынборда Қа
зақ АКСРi Кеңестерiнiң Құрылтай съезi болып өттi. Бұл күн – 1920 жыл
дың 4 қазаны қазақ автономиясының туған күнi болып саналды. Съезде
«Қазақ АКСР-i еңбекшiлерi құқықтарының декларациясы» қабылданды.
«File» әдісі арқылы мәтінді оқып талдайды:
«F» – Мәтіннен негізгі фактілерді анықтайды.
«I» – Мәтіннің негізгі идеясын анықтайды.
«L» – Мәтінде көтерілген негізгі мәселені анықтайды.
«E» – Көтерілген мәселелерді өзіндік көзқарасымен талдайды.
Дескриптор: Білім алушы.
- Мәтіннен негізгі фактлерді анықтайды;
- Мәтіннің негізгі идеясын анықтайды;
- Мәтінде көтерілген негізгі мәселені анықтайды;
- Көтерілген мәселелерді өзіндік көзқарасымен талдайды.
Өзара бағалау: «Бағдаршам» арқылы.
Сабақтың соңында оқушыларға жасалынған рефлексия:
Бүкіл сыныптық жұмыс. «Шеңбер» әдісі арқылы оқушылар бүгінгі сабақ
барысында не білгенін айтып шығады. Нәтижесінде оқушылар бірінбірінің білімдерін толықтырады және өз қателерін түзейді.
Өзін-өзі бағалау: «Менің көңіл күйімнің» баспалдағы.
Кері байланыс: Бүгін мен ... білдім. Маған ... қызық болды. Маған ...қиын
болды.
Үйге тапсырма: Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасы құры
луының тарихи маңызы неде?

Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Үшағаш ауылы.
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ҚЫРЫМ СОҒЫСЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫ
Сандуғаш ШӘДИЕВА,
№26 жалпы білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы.
Сабақ тақырыбы

Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды?

Тарихи концепт

Себеп-салдар.

Оқу мақсаттары

7.3.2.2 - XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау.

Сабақ мақсаты

«Қырым соғысының себептері мен салдары қандай?» деген сұрақты зерттеуге жағдай жасау.

Бағалау
критерийлері

-Оқушы Қырым соғысының себептері мен салдарын анықтайды;
-XIX ғасырдың ортасында Қырым соғысына байланысты халықаралық қатынастардың
табиғатындағы өзгерістер туралы қорытынды жасайды.

Тілдік дағдылар

Оқушылар істей алады: Соғыстың негізгі себептерін анықтап, мәтіннен ақпарат алады (оқу және
жазу дағдылары); оларды жұппен талқылап, білімнің маңыздылығы туралы қорытынды жасау
(сөйдеу және тыңдау дағдылары).
Қырым соғысының себептері мен зардаптары туралы шағын зерттеу жүргізу. Бұл тапсырманы неге
қиын (қызықты) деп түсіндіре алады;
Пәндік лексика мен терминология: Кавказ, Қырым, Православие христиан шіркеуі, Севастополь,
Панорамалық мұражай, Викторияның ордені.
Диалогқа / жазуға қажетті тіркестер:
Соғыстың негізгі себептері...............................
Соғыстың негізгі мақсаттары .............................. болды.
Қырым соғысы ............................. көрсетті.
Бұл соғыстың салдары ең маңызды, себебі ..............................

Сабақта
қамтылатын
құндылықтар

Ғаламдық азаматтық идеяны түсіну және қабылдау арқылы біз бір әлемнің бір бөлігі болып
табыламыз және әлемде болып жатқан оқиғалар үшін әрқайсымыздың жауапкершілігіміз бар.
Ынтымақтастық дағдыларын үйрету арқылы жүзеге асырылады
сабақтың барлық сатыларында оқушыларды бір-бірімен және оқытушымен өзара іс-қимыл жасау.

Пәнаралық
байланыс.

География.

Осыған дейін
меңгерілген білім

Берілген бөлім 6 сыныпқа арналған Дүниежүзі тарихы курсының 3А тарауында өткен ІІ Осман, І
Петр биліктерінің ерекшеліктері туралы мәліметтерді қамтитын, сонымен қатар, 7.1.С тарауында
ІІ Екатеринаның Ресейде билік еткен кезеңіне қатысты ақпараттармен байланысты. Осы тарау
мемлекеттік және әлеуметтік құрылыс тақырыбы бойынша пәндік лексикалық қорды бекітуге
бағытталған.
Сабақ барысы

Жоспарланатын
уақыт.
Сабақтың басы.
7 минут.

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен сәлемдесу.
Оқушыларды түгелдеу.
Топқа бөлу.
Шаттық шеңберін құру.
Үй тапсырмасын сандықшаға жасырылған сұрақтар арқылы сұралады.

Ресурстар
Сандар жазылған
таратпа.
Түрлі-түсті қағаздар.

Сабақтың
тақырыбына
кіріспе.
5 минут.

Оқушыларға сабақтың тақырыбын айтамын, оқу тақырыптың тарихи
тұжырымдамасы – «себеп-салдары».
Оқу мақсатына және тақырыпқа негізделе отырып сабақтың мақсаты
қалыптастырылады:
- Қырым соғысының себептері мен салдарын және XIX ғасырдың ортасында халықаралық қатынастар сипатындағы өзгерістерді анықтау.

Тақырыпты сипаттайтын
слайдтар, оқу
мақсаттары, бағалау
критерийлері және
сабақтың мақсаты.

Сабақтың ортасы.
Топта жұмыс істеу.
25 мин.

Кітаптағы мәтінмен жұмыс.
Кім тапқыр: пазл әдісі арқылы суреттегі тұлғаның тарихтағы орнын,
еңбегін айтады.
Жылдарды тізбектеу ойыны арқылы әр жылдардағы оқиғаларды
тізбектейді.

Кітап.
Намык Кемал II Махмұт
Мұстафа Решидтің
суреттері.
Стикер.

Сабақтың соңы.
3 мин.

Рефлексия.
Үй жұмысы: Қырым соғысы жайында эссе жазу.

Алматы қаласы.
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БАТЫР БАУЫРЖАН ӨНЕГЕСІ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ ҮЛГІСІ
(Таңдаулы пән. 9-сынып)

Мәдина КҮЛЕНОВА,
Б.Садықов атындағы жалпы орта
мектептің тарих пәні мұғалімі, құрастырушы
2020 -2020 оқу жылы. Бағдарлама құрылымы:
1.Түсінік хат.
2.Мақсаты мен міндеттері.
3.Күтілетін нәтижелер.
4.Тақырып жоспарының мазмұны.
5.Күнтізбелік жоспар.
6.Пайдаланылған әдебиеттер.
Түсінік хат. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақа
ласында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи
кезеңдерге жан-жақты баға бере отырып, «Рухани
жаңғыру» арқылы болашаққа деген өзінің парасатты
пікірлерімен көзқарасын білдірген. «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласында «Әрбір өлкенің халқына
суықта пана ыстықта сая болған, есімдері ел есінде
сақталған біртуар перзенттері бар... Еліне еңбегі
сіңген замандастарымыздың жетістіктеріне назар
аудара қолдап-құрметтеудің түрлі жолдарын табу
керек. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс»,–
деген. Сондай-ақ, Екі дәуір түйіскен өліара шақта
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар
арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи
мүмкіндігі беріліп отыр. Рухани жаңару арқылы әлемді
мойындатар табысты ел болу жолында білім, ғылымға
ерекше басымдық беріп отыр.
«Батыр Бауыржан өнегесі-қазақстандық патрио
тизм үлгісі» оқу құралында қамтылған тапсырмалар
Бауыржан батырдың нақыл сөздері, өлеңдері, ба
тыр туралы жазылған авторлардың естеліктері мен
өлеңдері арқылы азаматтық тұлғасын тануға лайық
талып іріктелген. Оқушылардың Қазақстан тарихын
игеруге, ұлы тұлғаның өмірімен еңбегі, жетістіктері мен
ерлігі туралы білімін кеңейтуге тиімді құрастырылған.
Сонымен қатар оқушылар батырдың үлгілі өмірінен
тәрбие алып, болашақта Қазақстан Республикасының
туын биікке ұстап, беделін асқақтатуға бағытталған.
Бағдарлама патриоттық қасиеттері бар және аза
маттық борышын ойдағыдай орындауға қабілетті
тұлғаны дамытуға бағытталған.
Батыр бабаларымыз аттың жалында, түйенің қомында
күн кеше жүріп, ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен
Алтаймен Каспий аралығындағы ұлан-ғайыр атырапты,
Ұлы Даланы көздің қарашығындай қорғап, бізге мұраға
қалдырды. Соның арқасында бүгінде тәуелсіз мем
лекет құрып, келешекке нық қадам басып келеміз. Ұл
тымыздың даңқты перзенті, халқымыздың қаһарман
ұлы Бауыржан Момышұлы: «Ел дегенде еміреніп, жұрт
дегенде жүгініп қызмет еткін»,– деген. Бұл дүниеде
біздің бірғана Отанымыз бар. Ол – тәуелсіз Қазақстан.
Баһадүр Баукең қасиетті Отанымызға қалтқысыз қызмет
етудің тамаша үлгісін өз ісімен толықтай паш ете білген
азамат. Ал, ұлт мақтанышының әдеби шығармалары
ұрпақты отаншылдық рухта тәрбиелейтін тағылымды
дүниелер.
Қазақ даласы қай заманда да дарынды, ақылды
адамдардан кенде қалған емес. Адамзат тарихының
әр ғасырында өз дәуіріне лайықты кемеңгер адамдар
өмір сүрген. Олар тек өзі үшін ғана емес, халқы үшін
өмір кешкендіктен тарихтан еш уақытта өшпес орнын
иемденген. Ұлылардың жүріп өткен жолдары, оған қоса
солардың айтқан өсиеттері мен істеген істері рухани
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тәрбиеге толы.
Бағдарламаның сипаты: адамзат тарихы әр дә
уірде, әр кезеңде өздерінің ой-парасатымен, білік-бі
лімімен, кемеңгерлік болмысымен, берісі ұлт дамуына,
әрісі әлемдік құндылықтарымыздың молаюына орасан
үлес қосқан тұғыры биік ұлы тұлға.
Оның ішінде Қазақстанның мемлекет болып қа
лыптасуына тарихи қайраткердің қосқан үлесі мол. Тарих
толқынында есімі елге танымал болған қайраткердің
өмірі және шығармашылығы алға жетелейді, тәрбие
береді.
Ұлттың ұрпағы – өмірі «ашылмаған аралдай» сана
латын батырын бұрынғыдан бетер тани түсуге аңсары
ауып, шөліркеп отырғаны және ақиқат.
Мақсаты: -ХХ ғасырда өмір сүрген һас батырдың
өмір жолымен таныстыру;
- Жауынгер жазушы, Совет Одағының Батыры, аты
аңызға айналған ұлы тұлғаның тарихтағы орнын көрсету;
- Б.Момышұлы жайлы әдебиеттер және жаңа де
ректермен таныстыру;
- оқушыларды түрлі тарихи құжаттарды жан-жақты
талдай білуге, өз ой-пікірін ашық айтуға үйрету, оқу
шылардың ой-өрісін дамыту;
- жас жеткіншектердің Отаны мен халық алдында
жауапкершілікті сезінетін азаматтық позициясын қа
лыптастыру;
- еліне қызмет етуге дайын, Отансүйгіш, қазақ хал
қының тарихы мен мәдениетін құрметтейтін белсенді
азамат тәрбиелеу;
- Тәуелсіз Қазақстан тарихында өзіндік өшпес із
қалдырған асыл тұлғамен таныстыру, олардың жарқын
істерін өскелең ұрпаққа үлгі ету.
Міндеттері: 1. Оқушыларды түркі халықтарының
әскери әдебиетіне негіз салған жауынгер – жазушы
Б.Момышұлының мемлекеттік және ғылыми-шығар
машылық қызметі арқылы отаншылдық қасиеттерге
баулу және тәрбиелеу.
2. Оқушылар бойында тәуелсіздік, ел, жер, ұлттық
болмыс, ұлттық таным, ұлттық намыс, ұлттық сана кате
горияларын Алаш тұлғалары тарихы арнасында қалып
тастыру.
3. Оқушылардың «Батыр Бауыржан өнегесі – қа
зақстандық патриотизмнің үлгісі» курсы бойынша ұлы
тұлғаның бойындағы асыл қасиеттерді дербес тал
дай білу біліктілігін дамыту, тарихи фактілерге, құбы
лыстарға дербес көзқарас білдіру бейімін жетілдіру
және тақырыптық негізде түйінді тұжырымдар жасауды
қалыптастыру.
4.Оқушылардың аты аңызға айналған қазақтың һас
батыры Бауыржанға қатысты деректермен жұмыс істей
білу және осы саладағы білімін шығармашылықпен да
мыту дағдысын арттыру.
5. Ізденімпаздық қабілеттерін жетілдіру, тұлғалық
әлеуметтену үдерісіне ықпал ету.
6. Мемлекеттік қайраткерлік қызметін қадірлейтін
және елдік дәстүр құндылықтарын жете түсінетін
саналылық келбетін дамыту.
7. Курсты оқытуда мынадай оқу пәндерімен пән
аралық байланыс жүзеге асады:
1) «Дүниежүзі тарихы» және «Қазақстан тарихы»:
Қазақстан тарихы – дүниежүзі тарихының құрамдас бө
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лігі; көршілес мемлекеттердің тарихымен байланысты
қарастырылатын ортақ мәселелердің болуы;
2) «Қазақ әдебиетімен»: ХХ ғасырдағы саясита
рихи оқиғаларды бейнелеген әскери-жазушы Б.Момыш
ұлының шығармалары;
3) Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбында
«Батыр Бауыржан өнегесі – қазақстандық патрио
тизмнің үлгісі» курсын оқытуда оқытушы мынадай жал
пы педагогикалық қағидаларды ұстануы тиіс:
1. Қоғамтану мен тарих пәнін жете меңгеріп, басқа да
гуманитарлық пәндерден (әдебиет, тіл, өнер, география,
т.б. пәнаралық байланыс) қабілетті болу;
2. Оқушымен дербес жұмыс істеу үшін оқушылар
дың қызығушылығын арттыратын, «мамандандыратын»
(мемлекет және қоғам қайраткерлері, мемлекетшілдік
ізденіс тарихы, шығармашылық, мәдениет және т.б.) оқу
материалына қосымша элементтерді қосу;
3. Оқушыларды нәтижелі және белсенді жұмыс түр
леріне тартатын ізденіс форматтарын (семинар, тре
нинг, дөңгелек үстел, баспасөз конференциясы, рөлдік
ойындар, пікірсайыс, т.б.) тірек ету;
4. Деректерді, оқиғаларды, құбылыстарды, тұлға
ларды тарихи пайымдау мен бағалауды қалыптастыра
тын өзіндік жұмыс түрлерін ұйымдастыру.
Оқу жүктемесінің көлемі: 9-сыныпта аптасына 1
сағат, оқу жылында – 34 сағат.
Күтілетін нәтижелер: - өмірде кездесетін қандай
болмасын мәселені шешер кезінде үнемі ойларында
Б.Момышұлының бейнесі тұратындай жағдай. Тарих,
алғашқы әскери дайындық пәндері және тәрбие сағат
тарын жүргізуде көп көмегін тигізеді.
- әлем тарихы бойынша ұлы тұлғаның қосқан үлесін
бағалай біледі.
Тақырып жоспарының мазмұны: Бағдарлама бо
йынша 9-сыныпқа арналған оқу бағдарламасы сабақ
тары 34 сағатқа есептелген.
Оқу жүктемесінің көлемі: аптасына – 1 сағат, оқу

жылында – 34 сағат.
Жалпы 5 тараудан тұрады. Кіріспе – 2 сағат.
І тарау: Қанмайдан – 5 сағат.
1.Б.Момышұлы әскери қызметте 1930-1955 жж.
2.Б.Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста.
3.Б.Момышұлының әскери тактикасы.
4.Б.Момышұлы даңқты жауынгер.
ІІ тарау: Соғыстан соң – 5 сағат.
Б.Момышұлының әскери әдеби шығармалары.
ІІІ тарау: Бауыржан туралы естеліктер мен өлеңдер
– 16 сағат.
Ә.Нұршайықовтың: «Ақиқатпен аңыз», А.Бектің
«Волоколам тас жолы», З.Ахметованың «Шуақты күн
дер».
«Қазақтың Бауыржаны». Деректі фильм.
«Естелікке толы ғүмыры». Фото альбом, т.б.
IV тарау: «Өзге елге арман – өз еліне мақтан болған
ұлы тұлға» – 2 сағат.
Б.Момышұлы шетелде. «Бауыржан батыр» кітабы
ағылшын, неміс, итальян грек, фин, араб тілдеріне ау
дарылған.
Польшада «Бауыржан батыр» атты Александр Бек
тің кітабы «Абай жолы» романы сияқты инсценировка
жасап, сахнаға қойылды.
«Бауыржан Момышұлының соғыс тактикасы» деген
оқу пәні АҚШ, Израиль еліндегі әскери оқу орындарында
оқытылады және сол пәннен емтихан тапсырады.
Финляндияда Бауыржанның әскери тактикасын
әскери академияда арнаулы сабақ ретінде өтеді.
Кубаның әскери мектептерінде де Бауыржанның
соғыстағы әдіс-тәсілдері бойынша дәріс беріледі.
Москвада Б.Момышұлы атынан мектеп ашылды, т.б.
Қорытынды: Бауыржанның шендерімен марапат
тары».
Бауыржан Момышұлы құрметіне берілетін ма
рапаттар: «Бауыржан Момышұлы» Құрмет белгісі, «Ба
тыр шапағаты» медалі.

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
№

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

1

Кіріспе. Б.Момышұлының балалық шағы.

1

2

Дана тұлға, дара тұлға.

1

3

Б.Момышұлы әскери қызметте 1930-1955 жж.

1

Баяндау

6

Б.Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста.

1

Өзіндік жұмыс

7

Б.Момышұлының әскери тактикасы.

1

Іздеу-зерттеу

8

Б.Момышұлы даңқты жауынгер.

1

Дөңгелек үстел

Әңгімелеу

Қанмайдан

Б.Момышұлы қазақ әдебиеті тарихында тұңғыш әскери әдебиеттің негізін салушы
9

Б.Момышұлы жазушы.

1

конспект

10

Ұшқан ұя повесінің жазылу тарихы.

2

қосымша

11

Қанмен жазылған кітап.

1

деректермен

12

Москва үшін шайқас.

1

жұмыс

Қарулас серіктерінің Бауыржан туралы естеліктері мен өлеңдері
13

Ә.Нұршайықовтың: Ақиқатпен аңыз. «Мен
қалай дивизия командирі болдым».

1

Іздеу-зерттеу

14

Б.Момышұлы мен А.Бектің шығармашылық байланысы
«Волоколам тас жолы».

1

Шығармашылық

15

Бауыржан батыр. А.Бек.

1

жұмыс

16

З.Ахметова «Шуақты күндер».

1

жұмыс
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17

Б.Момышұлы мінезінің қай жақтары сізге ұнайды,
қай жағы ұнамайды.

18

«Қазақтың Бауыржаны».

19

Қол бастаған батыр.

1

өлең

20

От шашқан жанарында.

1

өлең

21

Елдік пен өрлік.

1

өлең

22

Шерағаның батасы.

1

өлең

23

Елдік пен өрлік.

1

өлең

24

Естелікке толы ғұмыры. Фото альбом.

1

Деректермен жұмыс

25

Батыр ағам Бауыржан.

1

26

Бауыржанды жоқтау.

1

өлең

27

Б.Момышұлы шетелде.

1

іздеу

28

Куба әсерлері.

1

зерттеу

1

Дебат сабақ
Деректі фильм

Өзге елге арман–өз еліне мақтан болған тұлға.

Қорытынды
29

Б.Момышұлының шендері мен марапаттары.

2

іздеу

30

Б.Момышұлы атынан берілетін «Батыр шапағаты» медалі: Мұрат Сауранбаев.
«Б.Момышұлы» Құрмет белгісі.

1

зерттеу

31

Б.Момышұлы қазіргі қазақтың сарбаздарына үлгі бола ала ма?

1

Дебат сабақ

32

Қорытынды сабақ.

1

ӘДЕБИЕТТЕР

1.Б.Момышұлы. «Ұшқан ұя» Алматы. «Жазушы». 1975 ж.
№1603.2.А.Бек. «Арпалыс» Алматы. 1977 ж. №979.
3.А.Ормантай. «Мәңгі тірі Момышұлы» Алматы. «Қазақ
парат» 2000 ж. №84.
4.З.Ахметова. «Шуақты күндер».
5.Ә.Нұршайықов. «Ақиқат пен аңыз».
6.Жұлдыздар отбасы журналы. 2009 ж.
7.Нысанбаев Ә. «Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы».
Алматы «Жазушы».
8.Б.Момышұлы. «Қанмен жазылған кітап».
9.А.Бек. «Ақиқат пен аңыз».

10. М.Кәтімхан. Б.Момышұлы мен А.Бектің шығармашылық
байланысы.Қазақ газеті.2010 ж. 21 қазан.
11.Қаһарман Б.Момышұлы. Фотоальбом 2008 ж. Алматы.
«Өнер» баспасы.
12.Қазақстан Ұлттық энциклопедия.І том. Ал. 1999 ж. 203 б.
13.Ақиқат журналы №2 2010 ж.
14.Талапкер 2010 ж. мамыр №9.
15. «Жас Алаш» №37 8.05.2007 ж.
16.Егемен Қазақстан 2000 ж. 03.10. «Рух пен намыстың төресі».

Түркістан облысы,
Түлкібас ауданы,
Т.Рысқұлов ауылы.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРХЕОЛОГТАРДЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Жадыра ИСКАКОВА,
Т.Жүргенов атындағы №136 мектеп-лицейінің тарих пәні мұғалімі
Сабақтың тақырыбы

Археологтар Қазақстан жерінен тас дәуіріне жататын қандай олжа тапты?

Оқу мақсаттары

5.2.3.1 – Қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу.

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар: Қазақстанның археологтары кімдер екенін біледі, Қазақстан жеріндегі
тарихи орындарды анықтайды.

Сабақ нәтижесі

Басым бөлігі: Қазақстан ғалымдарының археологиялық жаңалықтарын сипаттайды.
Кейбірі: Археологиялық жаңалықтардың тарихқа қосқан үлестеріне қорытынды жасайды.

Бағалау критерийі
Тілдік мақсаттар

Қазақстан ғалымдарының археологиялық жаңалықтарын кімдер және қашан ашқанын біледі.
Археологиялық жаңалықтар арқылы тарихи оқиғаның маңызын түсінеді.
Оқушылар: Видеоролик, мәтінмен жұмыс, терминдермен жұмыс жүргізеді, кесте толтырады.
Негізгі сөздер мен тіркестер: Археолог, Беғазы-Дәндібай, Бесшатыр, Шілікті, Үңгір.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
1.Археология дегеніміз не?
2.Қандай археологтарды білесің?
3.Қазақстан жеріндегі ашылған археологиялық орындардың атауы.
Жазылым бойынша ұсыныстар: Қазақстан жеріндегі ашылған археологиялық орындардың
атауы... Қазақстанның атақты археологы... оның еңбектері...
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Құндылыққа баулу:

Жеріне, ұлтына деген ұлтжандылық сезімі артады. Тарихи ескерткіштерге құрметпен қарайды.

Пән/ар. байланыс:

Дүниетану. Тас дәуірі.

Алдыңғы оқу

Алғашқы адамдар жайлы біледі.
Сабақ барысы

Сабақтың кезеңдері
Сабақ басы
5 мин

Сабақтың ортасы
32 мин

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Дереккөздер

Ой қозғау. 1-тапсырма: «Бұрыштар» тәсілі. Ұжымдық жұмыс.
Шарты: Мұғалім оқушыларға сұрақ ұсынып, 4 жауабын 4 бұрышқа орналастырады.
Оқушы таңдаған жауабын топта дәлелдейді. 1.Археология дегеніміз не? 2.Қазақстан
археологтарын атау. 3.Қазақстан жерінде ашылған археологиялық орындардың атауы.
4.Ескерткіштердің табылған жерлері. Бағалау: мадақтау арқылы.
2-тапсырма. Топтық жұмыс. «Джигсо» әдісі.
Шарты: мәтінді оқып, елші екінші топқа түсіндіреді.
1-топ. Қазақстан археологиясы жайлы не білеміз? 2-топ. Қазақстан археологтарының
ашқан жаңалықтары. 3-топ. Қазақстан жеріндегі тарихи ескерткіштер табылған жерлер.
Бағалау: екі жұлдыз, бір ұсыныс. Сергіту (аяқ-қол қимылдары). Биле-биле.
3-тапсырма. Картамен жұмыс, жеке жұмыс.
Шарты: кескін карта беріледі, тарихи ескерткіштер орнын картаға түсіреді.
Бағалау: дайын жауап парағы.
4-тапсырма. Стоп кадр тәсілі, жұптық жұмыс.
Шарты: бейнефильмнің бір сәтімен жұмыс, кадрды тоқтатып сұрақ қою арқылы
оқушыларды диалогқа тарту.
Бағалау: бармақ арқылы. 5-тапсырма, жеке жұмыс. Тас дәуіріне жататын
ескерткіштерді атап, түсінік беру. -Тас дәуіріне жататын ескерткіштерді сурет арқылы
анықтаңыз. -Қазақстан жеріндегі ашылған археологиялық жаңалықтарды атаңыздар.

Оқулық, маркер,
плакат, кескін
карталар.
Кескін карта.

Бейне ролик.
Дәптермен
жұмыс.

Сабақ соңы. 3 мин.

«Блоб ағашы» әдісі арқылы.

Рефлексия.
Қорытынды.

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің
сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз.

Қосымша ақпарат

Қызылорда қаласы.

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК
Фарида МҰХАМЕТЖАНОВА,
М.П.Русаков атындағы №2 мектеп-интернаттың
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Адам құқығы мен бостандығы.
9.3.4.1. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екі жақты пікірді
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу;
мақсаттары.
9.4.4.2. Салалас құрмалас сөйлемдерді ажырата білу, түрлендіру.
- Мәселені талдау, екі жақты пікірді талқылау; - Көтерілген мәселе бойынша өз пікірін негіздеп
Сабақтың
мақсаты
эссе жазу; - Ыңғайлас салалас сөйлемдерді қатыстыру арқылы ойын жеткізу.
- Мәтіндегі көтерілген мәселелерді анықтайды; - Екі жақты мәселені талқылайды;
Бағалау
- Ыңғайлас салаластың жасалуын түсінеді; - Пікірге қатысты өз ойын дәлелдеп эссе жазады;
критерийі
- Ыңғайлас салалас сөйлемді қатыстырады.
Оқушылар орындай алады: негізгі ақпаратты анықтайды, нақыл сөздерді өмірлік мәселелермен
байланыстырады. Пәнге қатысты термин: Рухани жаңғыру, Ұлттық код. Түбі – түркі, мінезі – жылқы,
Тілдік
ұлты – қазақ, рухы – азат Ұлы дала ұрпақтары. Талқылауға арналған сұрақтар: Жаңғыру дегеніміз не?
мақсаттар
Табысты болудың ең іргелі факторын атаңыз? Елбасы тарапынан білім беру саласына қандай міндеттер
жүктелді? Патриотизм неден басталады?
Құнд/ға баулу
Туған жерге деген сүйіспеншілік.
Пән/ар байланыс
Өзін-өзі тану.
Алдыңғы білім
Cалалас құрмалас сөйлем туралы жалпы түсінігі бар. Туған жер туралы мақал-мәтелдерді біледі.
Сабақ барысы
Сабақ кезеңі.
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері.
Ресурс.
1.Ұйымдастыру кезеңі. «Ой шақыру». Оқушылар шеңбер бойымен тұрып: «Туған жеріңді Оқулық:
қандай мақтаныш сөздермен айтар едің?» деген сұраққа бір-бір сөйлеммен жауап беріп Қазақ тілі,
шығады. Мысалы: - Менің туған жерім, кең байтақ! -Менің туған жерім – жер жаннаты! т.с.с. 9-сынып
Сабақтың басы.
Алдыңғы білімге кері байланыс: «Мақалды жалғастыр» ойыны. Сабақтың тақырыбы Арман ПВ
8 минут.
мен мақсаты айтылады. Жақсы балалар, туған жерлерің туралы өте тамаша пікірлер, баспасы,
мақал-мәтелдер айттыңдар. Ендеше бүгін осы тақырыпты байланыстырып, «Туған жерге 2019.туың тік» тақырыбында мәселені талқылаймыз, эссе дайындаймыз.
Б.100-103
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Сабақтың ортасы.
26 минут.

Жаңа мәтінмен танысу кезеңі.
Жазылым алды тапсырма. Мұғалімнің оқуында мәтінді тыңдайды.
Туған жерге туың тік.
«Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекерге айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен
басталады. Сондықтан мен «Туған жерге туың тік» бағдарламасын қолға алуды ұсынамын»,–
дегені жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуде бүгінгі заман талабынан туындаған ұсыныс
дер едім. Әсіресе, шетелден жұмақ іздеп кетіп жатқан жастарға ой сала отырып, туған жер,
Отан, ата-ана алдындағы парыз бен қарызды жастардың бойына сіңіріп, санасына сілкініс
әкелетін қадам деп ойлаймын. Ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен
қорғап, бүгінгі ұрпағына аман-есен жеткізген атамекенге адалдық идеясы деп қабылдадым.
Риза Молдашева.
«Ойсергек» әдісі. Мәтіндегі мәселелерді анықтауға қатысты сұрақ-жауапты ұйымдастыру.
Жаңғыру дегеніміз не? Табысты болудың ең іргелі факторын атаңыз?
Елбасы тарапынан білім беру саласына қандай міндеттер жүктелді?
Патриотизм неден басталады?
Бағалау критерийі:
Дескриптор:
Мәтіндегі көтерілген
Сұрақ-жауап арқылы
мәселелерді анықтайды;
мәтіндегі мәселелерді түсінеді.
ҚБ. «Түсініксіз тармақ».
Тапсырма №1. «Төрт бұрыш» әдісі.
«Ұлттық код дегеніміздің өзі туған тіл, салт-дәстүр, ел тарихы десек, осы рухани
құндылықтарымызды жоғалтпау арқылы ғана өркениетке толыққанды жетуге мүмкіндігіміз
бар» деген пікірге «Келісемін», «Толықтай келісемін», «Келіспеймін», «Мүлдем келіспеймін»
деп жазылған төрт бұрышқа бөлініп, өз пікірлерін, ойларын жинақтап дәптерге жазу.
Бағалау критерийі
Дескриптор
- Екі жақты мәселені талқылайды.
-Пікір білдіреді; -Ойларын түйіндеп жазады.
ҚБ: «Бір сөйлеммен түйіндеу». Тілдік бағдар. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем
туралы түсінік беру. Жалғаулықты, жалғаулықсыз салаласқа тоқталу. Мәтіннен ыңғайлас
салалас құрмалас сөйлемдерді табыңыз, түрін ажыратыңыз.
Бағалау критерийі
Дескриптор
- Ыңғайлас салаластың
Ыңғайлас салаластың жасалуын түсінеді.
жасалуын түсінеді;
Жалғаулықты, жалғаулықсыз ыңғайласты ажыратады.
Тапсырма №2. «Түбі – түркі, мінезі – жылқы, ұлты – қазақ, рухы – азат Ұлы дала ұрпақтары»
тақырыбы бойынша өз ойыңызды дәлелдеп эссе жазыңыз, ыңғайлас салалас құрмалас
сөйлемдерді қолданыңыз.
Бағалау критерийі
-Пікірге қатысты өз ойын
дәлелдеп эссе жазады.

Дескриптор
-Эссе құрылымын сақтайды;
-Өз пікірін дәлелмен негіздейді;
-Ыңғайлас салалас сөйлемдерді қолданады.
«Автор орындығы» әдісімен жазған эсселерін өз қалауларымен оқиды.
ҚБ. «Түзетулер».
Сабақтың соңы.
6 минут.
Қосымша ақпарат

https://
adebiportal.
kz/kz/news/
view/3311

https://
adebiportal.kz/
kz/news/
view/3311

Рефлексия. Сабақ қалай өткені туралы «СМС» жазу.
Үй тапсырмасы: Мәтіндегі ыңғайлас салалас құрмаластың жалғаулықты түрін
жалғаулықсыз, жалғаулықсыз түрін жалғаулықты етіп түрлендіріп жазу.
«Туған жерге туың тік». https://adebiportal.kz/kz/news/view/3311
Саралау

Бағалау

Мәтіндегі мәселені түсіну мақсатында сұрақтар беріліп, диалогтық
саралау жүргізіледі. Топтау арқылы саралау «Төрт бұрыш» әдісі арқылы
мәселені талдауда жүзеге асады. Эссе арқылы нәтиже арқылы саралау
жасалады.

«Түсініксіз тармақ».
«Бір сөйлеммен
түйіндеу». «Түзе
тулер».

Денсаулық және
қауіпсіздік. АКТ-мен
байланыс

Рефлексия. Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері орындалды ма?
Бүгін оқушылар не үйренді?
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма? (тапсырмалар сәйкес болды
ма?) Уақытты қалай пайдаландым?
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге?
Қорытынды бағалау. Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) 1: 2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты) 1: 2:

Балқаш қаласы.
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АСТАНА – ӘСЕМ ҚАЛА
Фарида ҚЫЛЫШБАЕВА,
№123 Қ.А.Яссауи атындағы мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Сабақ тақырыбы:
Сабақтың
мақсаты:

Бөлім: Астана – мәдениет пен өнер орталығы. Астана – әсем қала.
6.Т/А4 ауызекі және ресми стиль мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру.
6.ӘТНЗ неологизм, термин, диалект сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу.

Тілдік
мақсаттар

Негізгі сөздер мен тіркестер: Астана, Бәйтерек, Ханшатыр.
Сөйлем құруға арналған тілдік бірліктер: неологизм, термин, диалект сөздер

Құнды/ққа баулу

Елімізді қорғауға, құрметтеуге тәрбиелеу.

Бағалау
критерийлері

Мәтін мазмұнын түсіну. Ой қорытынды шығару. Тақырыпқа байланысты неологизм, термин,
диалект сөздерді сөйлем ішінде қолданады.

Дескриптор
Алдыңғы оқу

Мәтін мазмұнын түсініп, өз ойын білдіре алады. Неологизм, термин, диалект сөздерді табады.
«Астана – әсем қала» Диалект сөздер.
Жоспар

Жоспарланған
уақыт

Басы
10 мин.

Ортасы
25 мин.

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулар мен қатар,
ескертпелерді жазыңыз).
1.Жағымды психологиялық ахуал. «Астана – әсем қала» бейнебаян.
Қызығушылығын ояту.
2.Оқушыларды суреттер бойынша топқа бөлу (Астананың зәулім ғимараттары).
1-топ «Ханшатыр». 2-топ «Бәйтерек».
3.«Кім жылдам?» әдісі арқылы өткен сабақты еске түсіру. 1) Елордамыздың
бұрынғы астаналары. 2) Астананың салтанатты тұсаукесері қай жылы болды?
3) Астана еліміздің мерейі, мәртебесі дегенді алай түсінесіңдер? 4) Диалект сөздер
дегеніміз не? (Әр өңірге қатысты диалект сөздер жазып келу).
4.Жаңа сабақтың тақырыбын ашу. «Мюнстерберг» әдісі.
1-аялдама «Пирамида».
5-тапсырма. Тақырып бойынша мәтінмен жұмыс жүргізу. Әр топқа мәтін бө
ліктері беріледі. Әр топтан бір оқушыға дауыстап оқытамын. Кейін топ мүшелері
өзара оқып, мәтін мазмұнын айтады.
Берілген мәтін бөліктері бойынша жұмыс жүргізу. «Теру» әдісі бойынша.
Әр топ мәтін ерекшелектерін ажыратады және мәтіннен неологизм, термин, диалект
сөздерді табады.
Дескрипторлар: - Өз ойын жеткізе алады. - Сөздерді ажырата алады.
8-тапсырма. 2-аялдама «Ақ орда».
9-тапсырма. Жұптық, топтық жұмыс.
Тапсырма бойынша жазба жұмыс жүргіземін. Мәтінді көшіріп жазу, диалект сөздерді
тауып, әдеби тілдегі нұсқасымен салыстыру. Дәптермен жұмыс.
Дескрипторлар: - Диалект сөзді ажыратады. - Өз араларында талқылай алады.
3-аялдама. «Думан» ойын-сауық орталығы.
3-тапсырма. «Миға шабуыл» әдісі арқылы сұрақтарға жауап беру.
1.Астана қаласын қақ екіге бөліп жатқан өзен? - Ертіс өзені.
2.Астана Бәйтерек монументінің авторы? -Н.Ә.Назарбаев.
3.Астанада халықаралық ЭКСПО көрмесі қашан болды? 2017 ж.
4.Астана күні? - 6 шілде.
5.Биыл Елордамыздың қанша жылдық мерейтойын атап өттік? 21.
6.Астана сәулет ғимараттарын ата! -Бәйтерек, Пирамида, Думан, Ақорда, Ханшатыр, т.б.
Дескриптор: - Сұрақтарға жауап береді.
4-аялдама «Ханшатыр». Әр топқа берілген тақырып бойынша топпен постер қорғау.
1-топ: «ПОПС формуласы» өз ойын білдіреді.
2-топ: «Әріптер сөйлейді» әдісі арқылы сөз тіркестерін құрастырады.
«ПОПС формуласы». Бірінші сөйлем: «Менің ойымша, ...».
Екінші сөйлем: «Себебі, мен оны былай түсіндіремін ...».
Үшінші сөйлем: «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын ...».
Соңғы сөйлем: «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім ...».
«Әріптер сөйлейді» тәсілі арқылы «Астана – арман қала» сөзіндегі әріптерді
сөйлетеді. Бірінің айтқан сөзін екіншісі қайталамау керек.
Дескрипторлар: - Өз ойын жеткізе алады. - Сөз тіркестерін құрастыра алады.

Аяқталуы.
5 мин.

Ресурстар

Суреттер

«Мюнстерберг»
әдісі.
Бейнебаян.
Оқулықта
5-тапсырма.
«Теру» әдісі.

«Миға шабуыл»
әдісі.

«ПОПС
формуласы»
әдісі.
«Әріптер
сөйлейді» әдісі.

Бағалау: Тапсырма дескрипторларына сәйкес қалыптастырушы бағалау жүргізіледі.
Кері байланыс: «Пойыз» кестесін толтырады.
Үйге: Астана қаласына арнап 2 шумақ өлең шығарып көріңдер.

Алматы қаласы.
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