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Әрбір халық үшін оның тарихы – моральдық күш алатын және өзге    
халықтар арасындағы тиесілі орынды иемденуге құқ беретін қайнар.

Мұстафа ШОҚАЙ
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Мейрам Еркенұлы 
БЕКТЕМБАЕВ,

,
Нұр-Сұлтан қаласы 

мемлекеттік архивінің директоры,
Бас редактор

Архив – көне кітаптардың күмбірі. Сыр тартсаңыз қарт тарихтың қалғып кеткен мұрасын 
қайта оятасыз. Содан да болар егемендікке қол жеткізгелі еліміз жазба ескеркіштерге енжар 
қараған емес. Таным тұспалды көтермейді, оған нақты дәлел мен дәйек керек. Ал ол сенімді 
ақжемделген архив сыйлайды.

Азаттықтың ақ таңының рауандап атқанына 30 жыл. Ләйім, мәңгілікпен тұтасып, жасампаз 
мемлекетіміз жаңа биіктерді бағындыра берсін. Әрине, елдік пен ерліктің белгісі саналған тәу-
елсіздіктің жүріп өткен жолына көңіл терезесінен сығаласаңыз, дулы дәуірдің қанды бояуы көз 
алдыңызға келеді. Шындық пен шырғалаң, қайғы мен қасірет, қуаныш пен өкініш өзекті өртей-
ді. Бірақ соның бәрі маңдайын күн сүйген мемлекетіміздің шымыр болып өсуіне шамшырақ 
болған күндер екенін архив саласы дәлелдеді. Өткен жылдардың жаңғырығы жаңаша ой түзуге 
мүмкіндік берді. Бұл бұлтартпас ақиқат.

Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архивіндегі құнды құжаттар өркениетіміздің түлеуі-
не өзек болып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
және «Ұлы Даланың жеті қыры» атты қос мақаласына астар бола отырып,

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясынан таған тартқан маңызды мәліметтердің жиынтығын қойны-
на басқан қалалық архивтің қамбасы ізгілікке толы. 

Қазіргі таңда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев архив саласына ерекше көңіл бөлу-
де. Бүгінде бояуы кеткен ескі құжаттарды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, за-
манауи құрылғылар арқылы сұрыптап жатырмыз. Бұл өткеніңе бей-жай қарамайтын ұлттың 
ізденісі, әрі кемелденудің үздік үлгісі.

Құрметті оқырман, сіздерге ұсынып отырған жаңа журнал ұлттың ұлы мұрағатын ұмыт-
пауға, әрі ұлы тұлғалардың сара жолын насихаттауға жасалған жансебіл қарекет. Әмбе еңселі 
елордамыздың ежелгі болмысын есте сақтап қалуға жасалған үлкен қадам. Татулыққа ұйытқы 
болған дана халқымыздың ғазиз ғұмырынан үзік сыр шерткен жаңа басылым ойлы оқырманға 
рухани азық сыйлары сөзсіз.

Архив – шынайы шежіре. Онда әділдік пен әдеп бар. Ендеше орда бұзған мемлекетіміздің 
ошағын түтеткен алыптардың өсиетін үлгі еткен, келешектің кеудесіне білім нұрын құйған 
архив саласы бабаларымыз бен оның ұрпақтарының арасын жалғаған алтын көпір. Сол кеу-
десі кеніш даналарымыздың мирасын жанға азық етейік. Сонда ғана руханияттың көгіне кө-
терілеміз.
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Тарих методологиясы, тарихнама және деректану

АЗАТТЫҚ ПЕН ЕЛШІЛДІК МҰРАТ 

ЗЕРТТЕУЛЕР. МАҚАЛАЛАР. ІЗДЕНІСТЕР

Қоғамымызда өткен мен бүгінді тең парықтай отырып, елдік пен мемлекетшілдіктің қадірін, 
қасиетін, маңызын түсіну үдерісі жүріп жатыр. Бұл – «судың да сұрауы бар» деген халық дана-
лығының ел жаңаруындағы көрінісі. Өйткені буын ауысады, жаңашыл талап-тілек пайда бола-
ды. Тіпті осыдан он жыл бұрынғы тұжырым мен өлшем де өзгерісті талап етеді.

1993 жылы 14 сәуірде Қазақстан Республикасының «Жаппай қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау туралы» Заңы қабылданды. Елбасы 1997 жылды – «Жалпыұлттық татулық пен саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы», 31 мамырды – «Саяси қуғын-сүргін және ашар-
шылық құрбандарын еске алу күні» деп жариялағаны да жадымызда. Сол 90-жылдары тарих 
туралы ақпаратымыз да, большевиктік қуғын-сүргінді зерттеу жөніндегі әдіснама мен әдісте-
меміз де енді қалыптасып жатқан еді. Мұны айтасыз, дерек қорымыздың да бір бүйірі солғын 
тартып тұратын. Одан бері ширек ғасыр өтті. Азымыз көбейді, кеміміз толықты. Сана да, 
парасат та өсті. Кеңестік қысылып-қымтырылу келмеске кетті. Аға буын былай тұрсын, азат-
тық тұсында өмірге келген бала: «Большевизм де, социализм де өз көрін өзі қазды. Жаңару 
көп нәрсені ойлантты. Кеңес дәуірінде қосақ ортасында жазықсыздан-жазықсыз, түрлі жала-
мен атылған, айдалған, азапталған, іздеушісі жоқ бейбақ жандарды моральдық тұрғыдан кім 
ақтайды? Осы қорлықты халқымыз тілеп алды ма? Оны бізге кім, қай жүйе әкелді?» деп ашық 
сұрақ қоя бастады. Тура халық пәлсапасындағыдай: «Таң атпаймын демейді, күн қоймайды; 
Сыр шықпаймын демейді, шын қоймайдының» кері келді.

Президент Қ.К.Тоқаев 2020 жылы 24 қарашада «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 
ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы» Жарлыққа қол қойды. Арнайы мемлекеттік 
комиссия құрылды. Сол жылы 3 желтоқсанда Мемлекеттік хатшы Қ.Е.Көшербаевтың төраға-
лығымен өткен мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысында аталған комиссия қызметін 
ұйымдастырудың міндеттері, негізгі басымдықтары, жұмыс жоспары талқыланып, қуғын-сүр-
гінді зерттеп-зерделеуге қатысты салалық жұмыс топтары айқындалды. Мұнан кейінгі респу-
бликалық жиындарда Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік 

 Дихан Қамзабекұлы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің проректоры,
ҚР ҰҒА академигі



9№ 3-4 /2021Архив хабаршысы. 

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

комиссия мен оның өңірлік филиалдарының қызмет жоспары, ғылыми-әдістемелік мәселе-
лер талқыланды. Қуғын-сүргінге ұшыраған түрлі топтағы азаматтарды ақтауға жұмылған 11 
жұмыс тобының іс-шаралар жоспары, тақырыптық бағдары, ғылыми-әдістемелік тәжірибесі 
талданатын жаңа форматтағы алаңдар жасақталды. Ішкі істер, қауіпсіздік, әділет салаларына 
қатысты орталық және жергілікті архивтерде ғылыми іздестіру жұмыстарын жүргізуге мей-
лінше жағдай туғызылды. Маңызды жұмысқа тартылған ғалымдардың қызмет орындарын-
да негізгі жалақысы сақталып, қосымша ынталандыру қаржы көздері де реттелді. Еліміздің 
әкімшілік-территориялық бөлінісіне сәйкес 14 облыс орталығы мен республикалық дәрежесі 
бар 3 қаладағы (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент) өңірлік комиссиялар жұмысы да басталған 
мемлекетшіл жұмыстарды қоғамның мейлінше толық сезінуіне оң ықпал етіп отыр.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған сал-
танатты жиында: «Халқымыз егемендіктің қадір-қасиетін жан-жүрегімен сезінеді. Өйткені 
біз азаттықтың құны қандай екенін жақсы білеміз. Бостандық жолында талай батырларымыз 
құрбан болды. Қаншама қиын күндер басымыздан өтті. Бірақ халқымыз барлық сынақты қай-
ыспай көтерді» деген еді. Осы «азаттықтың құны», «бар сынақты қайыспай көтеру» мәні терең, 
мақсаты да айқын.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия мен өңірлік 
комиссиялар Президент Жарлығының тұжырым-аңсарын, жаңғырған елдіктің жауапкершілі-
гін жақсы түсінеді. Бұл ретте репрессия тағылымын зерделеу бойынша астана мен облыстар 
арасын жалғастырып отырған ғылыми-әдістемелік жұмыс тетігіне тоқтала кеткенді жөн санап 
отырмыз.

Арнайы құрылған мемлекеттік комиссияның қызметін сүйемелдеу жөнін-дегі жобалық 
кеңсе өз жұмысын талап деңгейінде кезең-кезеңмен атқарып келеді. Мұны Қазақстанның ең-
бек сіңірген қайраткері, заңгер-ғалым, экс-сенатор С.А.Қасымов басқарады. Жобалық кеңсе 
мемлекеттік комиссияның жұмыс тобы және қуғын-сүргінге ұшырағандар санаты бойынша 
өңірлік комиссиялардың жұмыс топтары іс-шараларын жүйелі үйлестіріп отыр. Біз ғалым 
ретінде екі арадағы ғылыми-әдістемелік, тәжірибелік пікір алмасу мен тұжырымдаманы сала-
ландырудың тетігі – офлайн-онлайн форматындағы топтық (немесе ішкі бағыттар бойынша) 
ғылыми семинарлар екеніне көзіміз жетті. Бұған осы жылы өткізілген бірнеше шараны мысал 
етіп көрсетуге болады.

Ғылыми семинардың мақсаты – саяси қуғын-сүргін тақырыбындағы өзекті мәселелерді 
ашық, кәсіби негізде талқылай отырып, зерттеудің әдіснамалық негізін, басты теориялық-әді-
стемелік ережелердің тәжірибедегі жүйесін, ізденіс нәтижелерін саралау, топтау, бағалау, 
қоғам танымы мен ғылыми мүдде арасын үйлестіру.

2021 жылы 29 қыркүйекте республикалық жобалық кеңсе мен Алматы облысы өңірлік ко-
миссиясы ұйытқы болған «Большевиктік-сталиндік өкіметтің шаруаларға қатысты күштеп 
ұжымдастыру, азық-түлік даярлату т.б. саяси науқандарының құрбандары бойынша материал 
жинау тәжірибесін бөлісу» атты республикалық ғылыми семинары өтті. Жиында негізгі ба-
яндаманы ҰҒА құрметті академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор марқұм Талас 
Омарбеков жасап, өңірлік жұмыс тобының жетекшілері белсене қатысты. Осы семинарда бас 
баяндамашы мәселенің ғылыми-әдіснамалық, елдік жауапкершілік сипатына айрықша назар 
аударып, жас ғалымдар үшін сая¬си қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде ғылыми 
ұстаным бойынша шеберлік сыныбын өткізді десек те болады.

6 қазанда республикалық жобалық кеңсе мен Жамбыл облысы өңірлік комиссиясы бірле-
се ұйымдастырған «Қуғын-сүргін құрбандары – Қазақстанға күштеп көшірілген этностар мен 
арнайы қоныстанушыларға қатысты материалдар жинау бойынша тәжірибе алмасу» атты 
республикалық ғылыми семинардың да берері, тәлімі көп болды. Жиында мәселенің ғылы-
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ми-заңдық негіздемесіне тоқталған Сабыр Ахметжанұлы «күштеп көшірілген этностар тағ-
дыры – нәубатты жылдардағы Қазақстан тағдырының бір бөлшегі» екенін баса айтып, мұны 
зерттеуге түрлі этнос өкілдері қызығушылық танытып отырғанын жеткізді. Өңірлік комиссия 
төрағасы, облыс әкімінің орынбасары, саясаттанушы-PhD Дәулет Кәрібек осы бағыттағы жұ-
мыс тәжірибесін ортаға салды. Бұл орайда тарих ғылымдарының докторы, танымал профессор 
Георгий Кан, Нұр-Сұлтан қаласы жұмыс тобының жетекшісі, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Мақсат Алпысбес, Алма-
ты қаласы жұмыс тобының жетекшісі, «Возрождение» немістер мәдени-этностық қоғамдық 
бірлестігінің сарапшысы, тарих ғылым¬да¬рының кандидаты Юлия Подопригора, Қарағанды 
облысы өңірлік жұмыс тобының жетекшісі, Е.А.Бөкетов атындағы университеттің профессо-
ры, тарих ғылымдарының докторы Валерия Козина, т.б. ғалымдардың баяндамаларында кө-
терілген мәселелер, ұсынылған байыптамалар өзектілігімен ерекшеленді.

Жалпы, мемлекеттік комиссияның жұмыс тобы және өңірлік комиссиялардың жұмыс топ-
тары бірлесіп өткізген шараларда ғылыми дискуссия да, пайдалы кәсіби кеңес те қатар өріліп 
жатады. Мысалы, 13 қазанда республикалық жобалық кеңсе мен Түркістан облысы өңірлік ко-
миссия¬сы ұйытқы болған «Саяси қуғын-сүргін құрбандары – дәстүрлі дін өкілдері бойынша 
материалдар жинау, тәжірибе алмасу» семинарын алайық. Бұл тақырыпты да кейінгі жыл-
дары ғана қозғауға мүмкіндік туды. Себебі маман қат, материал тапшы. Енді оған да ғылым 
мен ізденіс жарығы түсе бастағандай. Осыны айтқан республикалық жобалық кеңсе басшысы 
С.А.Қасымов дінтанушылар мен тарихшылардың алдына бірнеше елдік міндет қойды. Аталған 
бағытта баяндама жасаған саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік 
комиссиясы жұмыс тобының мүшесі, Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік универси-
тетінің профессоры, танымал дінтанушы Досай Кенжетай, Батыс Қазақстан облысы өңірлік 
жұмыс тобының жетекшісі, Dana орталығының ғылыми қызметкері, «Egemen Qazaqstan» га-
зетінің тілшісі Қазыбек Құттымұратұлы, А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік универ-
ситетінің доценті, ақын, жергілікті жұмыс тобының мүшесі Ақылбек Шаяхмет, Атырау облы-
сы өңір¬лік жұмыс тобының жетекшісі, Х.Досмұхамедұлы атындағы университеттің кафедра 
меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы Өмірбек Бекежан және өзге де азаматтар ел 
сенімі мен рухына арқау болған тұлғалардың тар жол, тайғақ кешуінен дәйек келтіре отырып, 
дін қайраткерлерін ақтау мен танымалдандырудың жөн-жобасын ұсынды.

20 қазанда республикалық жобалық кеңсе мен Шығыс Қазақстан облысы өңірлік комисси-
ясы алаңы бірлесіп ұйымдастырған «1916-1930 жылдары кеңес өкіметінің жазалаушы акция-
лары және түрлі зорлық-зомбылық, науқандар мен ашаршылық кезінде саяси қуғын-сүргін 
зардабынан Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған босқындар бойынша материалдар жинау мен 
тәжірибе алмасу» семинары да біраз жайдың басын ашты. Бұл ретте жобалық кеңсе басшысы 
С.А.Қасымов шектес мемлекеттердің мұрағаттарын сабақтастықта қатар зерттеудің маңызын 
атап өтті. Сонымен бірге осы бағдарда жаңа буын тарихшылардың қажеттігін кәсіби маман-
дар есіне салды. Аталған тақырыпта 80-жылдардан бері зерттеулер жүргізіп жүрген саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссиясы жұмыс тобының 
мүшесі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Түлектер қауымдастығының атқа-
рушы директоры, тарихшы-доцент Күлғазира Балтабаева, Түркістан облысы өңірлік жұмыс 
тобының жетекшісі, Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік универ¬ситетінің профес-
соры, тарих ғылымдарының докторы Хазретәлі Тұрсын, Атырау облысы өңірлік жұмыс тобы-
ның жетекшісі, Х.Досмұхамедұлы атындағы Атырау университеті Каспий өңірінің тарихы, ар-
хеология және этнологиясы ғылыми-зерттеу институтының директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Сайпулла Сапанов, Солтүстік Қазақстан облысы өңірлік жұмыс тобының 
жетекшісі, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры Зарқын Тайшыбай, 
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Нұр-Сұлтан қаласы жұмыс тобының жетекшісі, Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архиві 
ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы Ғазиза Исахан, т.б. білікті, кәсіби де тәжірибелі мамандар 
дәлелді тұжырымдары мен мәнді ұсыныстарын мүдделі қауымға жеткізді.

Осы жылы 27 қазанда республикалық жобалық кеңсе мен Солтүстік Қазақстан облысы 
өңірлік комиссиясы бірлесіп өткізген «1939-1945 жылдары фашистік Германияда, Финлянди-
яда және басқа Еуропа елдерінде қамалған қазақстандық әскери тұтқындар, сондай-ақ «Түр-
кістан легионында» уақытша болған қазақстандық әскери тұтқындар бойынша материалдар 
жинау, тәжірибе алмасу» атты семинар жұмысы да қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі комиссия мамандарын ширықтыра түсті. Себебі бұл – қазіргі геосаяси аяда өткір де 
шетін тақырып. Бірақ мұның ішінде мұң да, қайғы да, өтелмеген парыз да, атқарылмаған шаш 
етектен жұмыс та тұр. Семинарда бас баяндаманы жасаған – саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссиясы жұмыс тобының жетекшісі, Ш.Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институты Дүниежүзі тарихы бөлімінің меңгерушісі, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Гүлжаухар Көкебаева. Сондай-ақ осы жиында Атырау 
облысы өңірлік жұмыс тобының жетекшісі, Х.Досмұхамедұлы атындағы Атырау университеті 
«Мәңгілік ел» ғылыми-зерттеу орталығының директоры, тарих ғылымдарының докторы, қа-
уымдастырылған профессор Аққали Ахмет, Алматы қаласы жұмыс тобының жетекшісі, Ішкі 
істер министрлігі М.Есболатов атындағы академияның профессоры, тарих ғылым¬дарының 
кандидаты Талғатбек Құлтаев, Түркістан облысы өңірлік жұмыс тобының жетекшісі, облыстық 
қоғамдық-саяси тарих мемлекеттік архивінің бас қор сақтаушысы Елена Тимофеева, Нұр-Сұл-
тан қаласы жұмыс тобының жетекшісі, Тұңғыш Президент-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 
университетінің профессоры Асқар Мақыпов, т.б. мамандар тың ой-пікірлері мен ұсыныста-
рын ортаға салды.

5 қарашада республикалық жобалық кеңсе алаңы мен Ақтөбе облысы өңірлік комиссия-
сы бірлесіп ұйымдастырған «Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы үшін жеке 
(немесе топтасып) күрескен адамдарға, қоғамдық және саяси ұйымдарға, сондай-ақ қызметте, 
ғылымда, мәдениетте және басқа да салаларда азаттық идеясы үшін мемлекеттік қудалауға 
және қуғын-сүргінге ұшы-раған адамдарға қатысты материалдар жинау, тәжірибе алмасу» 
атты семинардың да мәні ерекше. Мұнда жобалық кеңсе басшысы С.А.Қасымов қоғамның бар 
саласын қамтитын тарихи әділеттікті орнықтыру қағидатының ел Тәуелсіздігінің асыл арқауы 
екенін және бұған барша мүдделі зиялының, ғалымның қатысуға мүмкіндігі барын жеткізді. 
Атырау облысы өңірлік жұмыс тобының жетекшісі, Х.Досмұхамедұлы атындағы Атырау уни-
верситеті Қазақстан халқы Ассамблеясы институтының директоры, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Жанна Қыдыралина, Солтүстік Қазақстан облысы өңірлік жұмыс тобының 
жетекшісі, облыстық архив басшысы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Сәуле Мәліко-
ва, Шымкент қаласы жұмыс тобының жетекшісі, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика-
лық университетінің проректоры, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Баршагүл Исабек, 
Нұр-Сұлтан қаласы жұмыс тобының жетекшісі, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситетінің профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Күлпәш Ілиясова, т.б. 
ғалымдар ғылыми-әдістемелік, зерттеу-тәжірибелік ой-пайымын баяндады.

Сонымен, қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау комиссиясы жұмысы бойынша астана 
мен өңір ғалымдары арасындағы сабақтастық пен пікірлестік, жан-жақты тәжірибе алмасу – 
ортақ мемлекеттік істі жүзеге асыруға игі ықпал етіп отыр. «Көз – қорқақ, қол – батыр» де-
гендей, басында «бұл қалай болады екен?» деп имене кіріскен ғалымдар, архивші мамандар, 
заңгерлер Тәуелсіздіктің рухымен жаңа кәсіби сапаға көтерілгенін байқап жүрміз. Азаттық 
пен елшілдік мұрат осылай салаланып, қоғамның негізгі өзегі мен жауапкершілігіне айнала-
тынына сенімдіміз.
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ХХ ҒАСЫРДЫҢ 20-ШЫ ЖЫЛДАРЫНДА АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ 
БІЛІМ БЕРУ МЕН МАМАН ДАЙЫНДАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ

Аңдатпа. Аталған мақалада өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы Алаш 
интеллигенциясын білім беру мен мамандар дайындау саласындағы қызметі 
баяндалады. Кеңес үкіметінің білім беру жүйесіндегі алғашқы қадамы сипатталады. 
А.Байтұрсынұлының сол жылдары Ресейдің және шетелдің жоғары оқу орындарына қазақ 
жастарын жіберуі айтылады. А.Байтұрсынұлының қазақ жастары Е.Бөкейханованы, 
Ғ.Бірімжановты, М.Қаратаевты, Р.Ермекованы жоғары оқу орына жіберудегі қамқорлығы 
мен қызметі баяндалады. Сонымен қатар, Кеңестік жүйедегі олардың тағдыры, көрген 
қиыншылығы, саяси жағдай, идеологиялық күрес қарастырылады. Мақалада, сондай- 
ақ, Қазақстанда жоғары оқу орындарының ашылуы, жүргізілген жұмыстар мен оның 
бағыттары жөнінде баяндалады. Оқу процесін ұйымдастыруға қатысты қайшылықты 
көзқарастардың болуы да қарастырылады.

Кілт сөздер: А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Кеңес үкіметі, білім беру, Е.Бөкейханова, 
Ғ.Бірімжанов, М.Қаратаев, Р.Ермекова, С.Садуақасов, Қазақстан, жоғары оқу 
орындарының ашылуы.

Аннотация. В данной статье освещается деятельность алашской интеллигенции 
20-х годов прошлого века в области образования и подготовки кадров. Описывается первый 
шаг Советского правительства в системе образовании. В те годы А. Байтурсынулы 
направил казахскую молодежь в вузы России и зарубежья. Рассказывается о заботе 
и деятельности А. Байтурсынова по направлению казахской молодежи в вузы Е. 
Бокейхановой, Г. Беремжанова, М. Каратаева, Р. Ермековой Кроме того, рассматривается 
их судьба в советской системе, трудности, которые они видели, политическая ситуация, 
идеологическая борьба. В статье также рассказывается об открытии высших учебных 
заведений в Казахстане, проводимой работе и ее направлениях. Также рассматривается 
наличие противоречивых взглядов на организацию учебного процесса.

Ключевые слова: А. Байтурсынов, М. Дулатов, Советское правительство, 
образование, Е. Бокейханова, г. Биримжанов, М. Каратаев, Р. Ермекова, С. Садвакасов, 
Казахстан, открытие вузов.

Abstract. This article highlights the activities of the Alash intelligentsia of the 20s of the 
last century in the field of education and training. The first step of the Soviet government in the 
education system is described. In those years, A. Baitursynuly sent Kazakh youth to universities 
in Russia and abroad. The efforts and activities of A. Baitursynov in enhancing Kazakh youth 
E. Bokeikhanov, G. Beremzhanov, M. Karataev, R. Ermekova to universities are presented. 
In addition, their fate in the Soviet system, perceived difficulties, the political situation, the 
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ideological struggle are considered. The article also tells about the opening of higher educational 
institutions in Kazakhstan, the ongoing work and its directions. The presence of contradictory 
views on the organization of the educational process is also considered.

Key words: A. Baitursynov, M. Dulatov, Soviet government, education, E. Bokeikhanov,
G. Birimzhanov, M. Karataev, R. Ermakova, S. Sadvakasov, Kazakhstan, opening of universities.

Өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы алаш зиялыларының ұлт мұраты мен мақсаты жо-
лындағы қызметін қазіргі кезеңде зерттеушілер әр қырынан қарастыруда.

 Қазақ даласын шарпыған 1916 жылғы көтеріліс, большевиктік революция, азамат соғысы 
жылдарындағы аласапыран бәсеңдегеннен кейінгі кезеңде алаш зиялылары Қазақстанда қоғам-
дық өмірдің барлық саласында қызметке араласты. Әсіресе, білім беру ісін қалыпқа келтіру, 
мектеп жүйесін құру, оқулықтар жазу, шығару, баспа ісін жөнге келтіру, мамандар дайындау 
кезек күттірмес шаруа болатын. Ерекше назар аударатын жай, 20-шы жылдардың басында қа-
зақ зиялылары арасында таптық ұстанымы бойынша жіктелу, қайшылық соншалықты ашық 
байқала қоймаған еді. Сонымен қатар, әлі кеңестік сипаттағы тапшыл, ұраншыл белсенді жаңа 
толқын да қалыптаса қоймаған еді.

Революцияға дейін-ақ ұлтжандылығымен, күрескерлігімен танымал болған А.Байтұрсы-
нов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, М.Есполов т.б. қазақ зиялылары білім беру, оқулықтар жазу 
мен шығару, республиканың келешегі үшін қажетті мамандар дайындау ісіне тікелей, белсе-
не араласты. Әр түрлі деңгейдегі жиналыстарда, кеңестерде, баспасөзде өз пікірлерін ашық 
білдірді. Қазақ зиялыларының қайсы бірі болмасын ел ішіндегі жағдайды, білім беру жайын 
жетік білді. Оны ашына жазып қана қоймады, өзгертудің жолын іздеді.

М.Дулатов 1920 жылы 7 қарашада «Кедей сөзі» газетінде жарық көрген мақаласында Кеңес 
үкіметінің білім беру саласында жасап жатқан жағымды істерін революцияға дейінгі жаймен 
салыстырып талдау жасады. Бұрынғы мектептердің берген білімдерінің төмен, қанағаттанғы-
сыз, сапасыз тіпті қазақ үшін зиянды болғандығын көрсетті. М.Дулатов «Ауылнай школдары 
қазақты аздыру үшін, тілін, ұлттығын жоғалту мақсатымен ашылған еді. Бұл школдарда ана 
тілі оқытылмайтын.Үш жыл оқыған бала «моя, твоя» мен қырда қала беретін. Мыңның бірі 
болмаса, тоғыз жүз тоқсан тоғызы ілгері бара алмайтын.... Негізгі школдардың есігі қазақ бала-
ларына жабық болатын» деп ашына жазды.

Ал, азды-көпті бірдеме оқығандардың күйі де жетісіп тұрмағандығын, алған білімдерін елді 
көтеруге, көгертуге емес, қайта өз ұлтына адал қызмет етсем деген жанның табиғатына жат 
қылықтарды бойына сіңіріп, халықты отарлаушылармен бірге тонаушы болғандығын көрсете 
отырып, «Азын аулақ екі класты, яғни сол қатарлы школды бітірген жігіттер тілмаш, пере-
водчик болса, үлкен төрелікке жеткендей көріп, қазаққа күн көрсетпей, «елім, жұртым» деген 
сезімнен ат шаптырым аулақ жүріп, арызшы, парашы болып кететін. Бұлардың мұндай бо-
лып кету себебі тәрбиесіздік, саясаттан хабарсыздық, ұлтшылдық (ұлтшылдықты бұл жерде 
ұлтжандылық, өз ұлтын сүю, өз ұлты үшін қызмет жасау деген мағынада түсінген жөн. Қ.Д.) 
рухы бойына сіңбегендік»,  деп ауыр да болса ащы шындықтың бетін ашты.

Одан әрі «... миссионер Победоносов оқу министріне берген баяндамасында қазақ туралы 
... «Қазақ баласын бастауыш школдарда ғана аз жыл оқытып, ғылымның жоғары басқышына 
шығармау керек. Олар тәуір оқыса, көзі ашылып кетіп, ұлтшыл, саясатшыл болады. Бізге олар-
дың ұлтынан айрылып, басқаларға ере алмағаны керек» деп жазғандығын, патша үкіметінің 
білім берудегі қазақтарға ұстанған саясатының қандай болғандығын паш етті [1,16 б]. Одан әрі 
М.Дулатов қазір Кеңес үкіметінің оқуға жол ашып отырғандығын, қай тілде оқысаң да тоқтау 
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жоқтығын, оқудың оқу жасындағылардың барлығына әйел-еркек демей міндетті, әрі тегін екен-
дігін, бала түгіл, елу жасқа дейін хат танымайтын адам қалмасын, – деп отырғандығын жазды.

М.Дулатовтың осы мақаласына тереңірек үңілсек қазақ жерінде революцияға дейін және 
одан кейінгі кезеңде білім берудің екі түрлі болғандығы айқын байқалады. 20- шы жылдары 
қазақ зиялылары сол кезеңдегі әр түрлі толып жатқан қиыншылықтарға қарамастан Кеңес 
үкіметінің білім беру саясатының дұрыс екендігіне сенді, қолдады, көмектесті және халық мүд-
десі, ел игілігі үшін қызмет жасады. Ел ішіндегі сауатсыздықты жою, білім алуға, ғылымды иге-
руге Кеңес үкіметінің жол ашып отырғанын көріп білді. М.Дулатов «Еңбекші қазақ» газетінің 
1925 жылдың 7 қазанындағы №258 санында «Кеңес үкіметі, бұрын ғылымға қолы жетпей жүр-
ген жалшылардың, бұқараның, қазақ сықылды бұратаналардың балаларын оқытуға кірісті. 
Езілген тап, езілген ұлт басқалармен заң алдында тең болса да, тұрмыста тең болуы қиын бол-
мақшы, шынымен тең болу үшін оның өнері, білімі тең болуы керек. Сондықтан Кеңес үкіметі 
ең алдымен езілген ұлттың өнерін, білімін арттыруға кірісті ... оқудың ана тілінде болуын шарт 
қылып, қазақ сықылды өз тілінде жазулы кітаптары жоқ ұлттардың әдебиетін күшейтуге 
кірісті, әр ұлттың өз тілінде ғылыми кітап шығаруы  қамына кірісті. Октябрьдің арқасында 
қазақтың да оқуға қолы жетті. Орынбор, Семей, Ташкент сықылды ірі қалаларда бұл күнде 
оқып жатқан қазақ балаларының саны бұрынғыдан 100 есе артық деуге болады» - деп жазды. 
Ұлт мүддесін қашанда жоғары қойған М.Дулатов большевиктік үкіметтің білім беру ісіндегі 
алғашқы қадамдарын пайымдап, қазақ балалары үшін ашылып жатқан мектептерге үмітпен 
қарап оған шын жүректен қолдау  жасады.

Халық Ағарту Комиссариатының негізін қалаушы, алғашқы Халық Ағарту Комиссары А.
Байтұрсынов оқу жұмысын ұйымдастыру мен жүргізу ісін, мектептің қазақ тұрмысына қа-
жетті түрлерін, ел ішіндегі жағдайды жетік түсінді [2]. Келер күнге үмітпен қараған дана А.
Байтұрсынов сол жылдардағы басты мәселелердің бірі болып отырған мектеп жүйесін құру, 
қаржыландыру, мұғалімдер дайындау ісімен қатар, әр саладан жоғары білімді мамандар дай-
ындау ісіне де тікелей араласып өзі қадағалап отырды. Жоғары оқу орындарында оқимын деп 
талаптанған қазақ жастарына қолынан келгенше көмек көрсетті. Қолымызға түскен маңызды 
құжаттардың бірінде Ә. Бөкейханов кең көз дәптердің парағына өз қолымен 1920 жылдың 16 
қазанында осы жылы Семей қыздар гимназиясының 8 сыныбын бітірген қызы Бөкейханова 
Елизаветаны Ташкент университетінің медицина факультетіне оқуға жіберуін сұрап өтініш 
жазып, оған А.Байтұрсынов «командировать со стипендией» деп 16 қазан күні қол қойған екен 
[3]. Егер мәтінді жазылған күйінде толық келтірсек:

«Т. Комиссару Народного просвещения КССР Алихан Бөкейхана Заявления
Прошу комиссара КССР откомандировать дочь мою Елизавету Бокейханову окончившую 8 кл Семипала-

тинской женской гимназии в 1920 г. в медицинский факультет Ташкентского университета.
16.10.1920 г». (Ә.Бөкейхановтың қолы қойылған)

Бірақ, кейіннен А.Байтұрсынов пен Ә.Бөкейханов Елизаветаның Томск университетінде 
оқығаны дұрыс деп шешкен болуы керек деп ойлаймыз. Себебі, комиссариат бухгалтериясына 
жазылған құжатқа А.Байтұрсынов Елизавета Бөкейханованың стипендиясын Томск универси-
тетіне аударуға нұсқау береді [4]. Қазақ саяси элитасының лидері Ә.Бөкейхановтың қызы және 
ұлтжандылығымен ел тарихынан орын алған, 25 жасында Халық Ағарту Комиссары қызметін-
де болған С.Сәдуақасовтың болашақ жары Семей гимназиясын бітіріп келген Елизавета осы-
лай жоғары оқу орынына А.Байтұрсыновтан жолдама алған екен.

Осы жылы 3 қарашада №1 Орынбор Реальды училищесін бітірген Москва Ауыл Шару-
ашылық Петров-Разумовский Академиясына оқуға түскен Ғазымбек Қорғанбекұлы Бірімжа-
новты өз өтініші бойынша оқуын жалғастыру үшін Ташкент университетіне оқуға жібереді [5].

Осы арада зерттеушілер назарынан тыс қалып келген мына жайға тоқталып өткен орын-
ды. Жан жаққа оқуға жіберілген талапкерлер сол кездегі тәртіпке сай оқуды бітірген соң Қа-
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зақстанға қайтып келемін, қызмет істеймін деп қолхат беретін болған. Қолхат орыс тілінде жа-
зылғандықтан сол күйінде өзгеріссіз келтірейік.

«Подписка Нижеподписавшиися Газымбек Беремжанов, командированный Комиссариатом Народного Про-
свещения Киргизской (Казахской деп оқыған жөн. Қ.Д.) Республики для продолжения образования в Ташкентской 
Университет, настоящей подпиской обязуюсь по окончании университета всецело отдать себя в распоряжение 
Киргизской (Казахской) СС Республики.

Ноября 4 дня 1920 г.» (Ғ.Бірімжановтың қолы қойылған) [6].
Ғ.Бірімжановқа Халық Ағарту Комиссары А.Байтұрсыновтың, хатшы Сейдалиннің қолы 

қойылып, мөр басылған мандат берілді [7]. Онда ХАК Ғ.Бірімжановтың Ташкентке оқуын 
жалғастыру үшін оқуға жіберілгенін, барлық Кеңестік, әскери, азаматтық және теміржол ме-
кемелері іс сапарға баратын жеріне дейін және барған жерінде нақты көмек көрсетуін сұрай-
ды. Ғ.Бірімжановқа ай сайын 3 мың сом стипендия тағайындап, жолына 10 мың сом көлемінде 
ақша беруге [8] нұсқау жасаса, сол кездегі азық-түлік қиыншылығын ескеріп жолына 3 пұтқа 
дейін азық түлік алуына рұхсат берілгендігі жөнінде құжат береді [9]. Рұхсатнама құжат беру 
себебі, сол кезеңдегі аласапыран жағдайындағы үздіксіз тексеруден сақтандырғаны болса ке-
рек.

Біздің ойымызша, Москва Ауыл Шаруашылық Петров-Разумовский Академиясына конкур-
стан өтіп, бірақ, белгісіз әлде бір себептермен онда оқуға мүмкіндігі болмаған Ғ.Бірімжанов-
тың құжаттары өз қолында болмаған. Москвада Академияда болған. Сондықтан осы жағдайды 
ескертіп Халық Ағарту Комиссариаты қолына куәлік береді [10]. А.Байтұрсыновтың әрбір іске 
маңыз беріп, мұқият қарағаны байқалады. Мұрағатта сақталған келесі бір құжатта Ташкент 
университетіне жазған хатында Ғ.Бірімжановтың оқуға қабылданған не қабылданбағандығы 
жөнінде мәлімдеуді сұрайды [11]. Сонымен қатар, Комиссариат бухгалтериясына қызметтік 
записка жазып Ғ.Бірімжанов жолға алуға тиісті 10 мың сом ақшаны алды ма деп сұрайды [12].

А.Байтұрсынов келешегінен үміт күткен қабілетті, қарымды Ғ.Бірімжанов 1922 жылы Гер-
манияның жоғары оқу орындарына оқуға жіберілген төрт қазақ жастарының бірі еді. Берлин 
университетінің Ауылшаруашылығы факультетіне оқуға түседі. Жалынды азамат, жігерлі 
тұлға Германиядан тыңғылықты білім алды. Өкінішке орай, жастайынан ел аузына ілігіп та-
нымал болған жас жігіт еліне қызмет етіп, жарқырап көріне алмады. Германиядан білім алған 
Ғ.Бірімжанов 1928 жылы елге қайтып келе жатқанда Мәскеуде тұтқынға алынды [13].

Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы секілді Алаш   қайраткерлерімен бірге тергеу мен үздіксіз тек-
серуді басынан өткізген Ғ.Бірімжанов 1930 ж. 4 сәуіріндегі ОГПУ коллегиясының шешімімен 
алдымен ату жазасына бұйырылып, кейін бұл шешім өзгеріп, Карелиядағы Медвежьегорск 
қаласына 10 жылға жер аударылды.

Біздің ойымызша, болмыс бітімі бөлек, білімді, жан жақты тұлға Кеңес үкіметі үшін сенім-
сіз элементтердің бірі болды. Жап жас кезінде Алашорданың жұмысына белсенді араласуы, 
Алашорда атынан Колчакпен келіссөз жүргізуге қатысуы, әрі Алашорданың Башқұрт үкіметі 
жанындағы уәкілі болып қызмет атқаруы, қазақ және орыс тілінде еркін сөйлеуі мен шешенді-
гі, мәмілегерлігі мен тапқырлығы, оның абырой-беделін асырған еді. Сондықтан, оны Кеңестік 
жүйе Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатовтардан кейінгі Алаштың жаңа толқыны, қа-
уіп көзі ретінде қабылдады. Ал Германияда жүргенде ОГПУдің бақылауында болып, оны М.
Шоқай мен А.З.Валидовпен құпия  байланыс орнатты деп айыптады. Ақ теңіз – Балтық кана-
лы құрылысындағы ауыр еңбек пен азапты өмірден сағы сынбаған, Ғ.Бірімжанов 1937 жылы 9 
қазанда ол екінші мәрте абақтыға жабылып, бұл жолы қайтып еркіндікке шыға алмай, қырық 
бір жасында өмірден озды [14]. 1938 жылы 19 наурызда атылды [15].

Осы арада тағы бір тоқталып өтетін жай, Ғ.Қ.Бірімжанов Қазан университетінің заң факуль-
тетін 1896 жылы алтын медальмен бітірген, революцияға дейін Ресейдің І және ІІ мемлекеттік 
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Думасына Торғай облысынан депутат болып сайланған белгілі заңгер Ахмет Қорғанбекұлы 
Бірімжановтың туған інісі еді. Одан да тереңірек барсақ, қазақ тарихына өз есімін қалдырған, 
жоңғар шапқыншылығы жылдары қолбасшылық қабілетімен танылған тархан Шақшақ Жәні-
бектің ұрпағы еді.

Қалыптасу үстіндегі жас қазақ мемлекетіне өз білімімен, тәжірибесімен еңбек етеді деп А.
Байтұрсынұлы үміт еткен тұлға осылай сталиндік қуғын-сүргіннің құрбаны болды.

Ел келешегін ойлаған А.Байтұрсынов Қаратаев Мұрат Бақытжанұлына [16] (заңгер, күре-
скер Бақытжан Қаратаевтың ұлы Қ.Д) және Әлімхан Ермеков (Алашорданың көрнекті қайрат-
кері) пен Рахия Ермековаға да жоғары оқу орынына жолдама береді [17]. Ұлт мұратын басты 
орынға қойған А.Байтұрсынов оқуға ынтасы, ниеті бар қазақ жастарына қолдау жасап, көмек-
тесіп, олардан үміт күткен.

1922-23 оқу жылында жоғары оқу орындарында Қазақстаннан 800 студент әр түрлі қала-
ларда білім алды. Оның ішінде, Москвада – 100, Петроградта – 130, Омбыда – 80, Қазанда – 40, 
Ташкентте 100 қазақстандық жастар оқыды. Бұл көзі қарақты А.Байтұрсынов еңбегі еді. 1923-24 
оқу жылында Қазақстаннан тысқары жерлердегі оқу орындарына 450 адам жіберілді. Жалпы, 
1922-24 оқу жылдарында өзге жерлерде 1250      адам оқып, олардың елу пайызы стипендиямен 
қамтамасыз етілді [18].

Сонымен қатар, Қазақстанның өзінде жоғары білімді мамандар дайындау үшін жоғары оқу 
орындарын ашу қажеттілігі күн тәртібінде тұрды. Мұрағат құжаттарына сүйенсек, Универ-
ситет ашу мәселесі алғаш рет 1921 жылы көтеріліп, Халық Ағарту Комиссариатында арнайы 
мәжіліс өткізілді. Онда мемлекеттік Университет ұйымдастыру оның құрамында жұмысшы 
факультеті, биология, жер өңдеу, агрономия және орман шаруашылығы, техникалық, педаго-
гикалық, қоғамдық ғылымдар, медициналық факультет ашу шешілді [19].

Бірақ, бұл жылдары Қазақстанда жоғары оқу орындарын ашу мүмкін емес еді. Матери-
алдық база қажеттіліктен кейін қалды, сұранысты қамтамасыз ете алмады. Сауатсыздықты, 
шала сауаттылықты жою, оқулықтар шығару, мектеп үйлерін салу мен оларды қажетті жаб-
дықтармен қамтамасыз ету, мұғалімдерге жалақы төлеу мәселесі т.б. толық шешімін таппаған 
болатын. Әсіресе, қазақ ауылдарын мұғалімдермен қамтамасыз етуді халыққа білім беру ин-
ституттары мен педагогикалық техникумдар шеше алмады, кадр дайындау өте баяу жүрді. 
Дайындалған мамандар қажеттіліктен аз болды және ол ауылға жетпеді. Әр түрлі объективтік 
және субъективтік себептерден жоғары оқу орындарын ашу кейінге шегеріле берді.

1926 жылдың 2 маусымында Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы Ха-
лық Комиссарлар Кеңесі «Қазақ АКСР-і үшін жоғары оқу орынының, педагогикалық жоғары 
оқу орынының қажеттілігі ескеріліп, Ташкент қаласындағы Қазақ Ағарту институтын «қазақ 
педагогикалық институты» деген атпен қайта құрылған педагогикалық жоғары оқу орыны деп 
есептеу керек» деген шешім қабылдады [20]. Ашылған жоғары оқу орының алғашқы ректоры 
болып, мемлекет қайраткері, мәдениет пен оқу ағарту саласында өз қолтаңбасын қалдырған 
Темірбек Жүргенов тағайындалды.

Осы жылдары педагог мамандарды дайындау республиканың білім беру және рухани өмірі 
үшін басты қажеттілікке айналды.

Қазақстандағы билікке Ф.И.Голощекин келгеннен кейін саяси ахуал шиеленісіп, қазақ 
оқығандарын таптық ұстанымдарына сәйкес жікке бөліп арасына сына қаға бастағанымен, алаш 
зиялыларын әр саладан біртіндеп ығыстыра, шеттете бастағандығына қарамастан, олардың оқу 
ағарту саласында әлі де болса ықпалы сақталды. Баспасөзде, әртүрлі деңгейдегі мәжілістер мен 
кеңестерде республикада жоғары оқу орындарын ашу қажеттілігі жөнінде ой пікірлерін ашық 
айтып отырды. Әсіресе, университет ашу керектілігін, онда қандай факультеттер болуы қажет 
және қаражат көзін қайдан табуға болады, осы тұрғыда кеңес берді. Келешекте ашылуға тиісті 
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жоғары оқу орынында оқыту қай тілде жүргізілуі қажет? Орыс тілінде ме, әлде қазақ тілінде 
ме? Осы мәселе төңірегінде зиялылар арасында біраз қайшылықты пікір, талас туды.

Бір айтатын жай, осы жылдары қазақ зиялылары арасында туған пікір қайшылығы таптық 
ұстаным тұрғысында болған жоқ. Ашылуға тиісті жоғары оқу орындарында қай тілде оқытқан 
тиімді деген мәселеге өз пікірлерін білдірді. Кеңесіп, пікір бөлісіп, іске өзара жанашырлық біл-
діріп қана қоймай, ұлттық мүдде тұрғысында қарады. Бір бірін таптық тұрғыда айыптау, әш-
керелеуге ұмтылу, жеке бастарына тиісу байқала қоймады. Ж.Аймауытов әзірге оқытуды орыс 
тілінде жүргізудің дұрыстығын, кейін қазақ профессорлар құрамы қалыптасқан соң ұлттық 
тілде жүргізуге болатындығын жазды. Қазақ тілінде оқулықтардың жоқ екендігін де атап өтті. 
С.Сәдуақасов та республикадағы  оқу орындарында әзірге орыс тілінде оқытуды қолдады [21].

М.Дулатов кесіп айтар батылдығы болар, «Қазақстан өз алдына республика құрғасын, мек-
теп ұлт мектебіне айналғасын, мектептерде іс қазақ тілінде болатын болғасын – Қазақтан үшін 
өз арасынан қайнап шығып жататын ғылым бұлағы, білім суаты университет (жоғары дәре-
желі мектеп) керек болады, – деп жазып, қазақ тілінде оқыта бастауды дұрыс деп санады [22].

Ә.Бөкейханов та «Еңбекші қазақ» газетіне мақала жазып, онда университет ашудың қажет-
тілігін айтып құрамында: педагогикалық, ауылшаруашылық, дәрігерлік факультеттер болуы 
керектігін атап көрсетті. Табиғатынан салмақты, байыпты Ә.Бөкейханов бар мен жоқты тараз-
ылай келіп, орыс және қазақ тілдерінде қатар оқытуды ұсынды. Қазақ тілінде оқулықтар шыға-
рудың, оқытуға мүмкін болатын пәндерді қазақша оқыту қажеттілігін және қазақ жастарынан 
профессорлар дайындауды ұсынды [23].

1928 жылы 1 кыркүйекте Қазақстанның алғашқы жоғары оқу орыны Қазақ мемле- кеттік 
университеті ашылды. Онда алғашында бір ғана педагогика факультетінен тұрды. Факультет 
физика-математика, жаратылыстану, лингвистика-педагогика үш бөлімнен тұрды. Сонымен 
қатар, педагогика, ауыл шаруашылық, медицина факультеттерін ашу жоспарланды. Олар өз 
қызметін 1932-1933 оқу жылында бастауға тиісті болды. 1930 жылы университет Қазақ мем-
лекеттік педагогикалық институты (ҚазПИ) болып ата- лып, ал 1935 жылы ұлы ойшыл, ақын 
Абайдың есімі берілді. 1931 жылы Қазақ мем- лекеттік пеадгогикалық институтын 53 студент 
бітіріп шықты [24]. Бұл қазақ жерінде жоғары білім беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуына 
жол ашты. Бұдан кейін, 1929 жылы Алматы зооветеринарлық институты, 1930 жылы Қазақтың 
ауылшаруашылық институты құрылды [25, 155 б].

Жетістігі мен табыстарымен қатар, қайғысы мен қасіретін әкелген өткен ғасырдың 30 – шы 
жылдары бірнеше жоғары оқу орындарының ашылуы қазақ зиялыларының алғашқы толқыны 
аңсаған жоғары білімді мамандар дайындау ісіне одан әрі кең жол ашты.
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Мақала «ХХ ғасырдың 20-50-ші жылдарындағы Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүр-
гін және оңалту процестері: бірыңғай деректер базасын құру» жобасы аясында жазылды.

КЕҢЕСТІК САЯСИ ҚУҒЫН СҮРГІН: АЛАШШЫЛ ЖАСТАР ТАҒДЫРЫ
(М.Әуезов, С.Садуақасов, Ы. Мұстамбаев т.б.)

Аңдатпа. Аңдатпа. Мақалада ұлт азаттық күрестің басында тұрған Әлихан 
Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Бақытжан Қаратев, Барлыбек 
Сырттанов және т.б. алдыңғы толқын алаш зиялыларымен қатар ол кезеңдегі 
қоғамдық саяси өмірге араласқан қазақ жастарының қызметі тарихи деректер негізінде 
қарастырылған. Кеңестік билік алдыңғы толқын Алаш зиялыларын да, жас алашшылдар: 
Мұхтар Әуезов, Смағұл Сәдуақасов, Сұлтанбек Қожанов, Ыдырыс Мұстамбаев, 
Жағыпар Сұлтанбековтерді де саяси тұрғыдан айыптап, қуғындады. 1925 жылға дейін 
және ресми билік басына Ф.Голощекин келгеннен кейінгі кезеңдегі қоғамдық саяси 
ахуалға, тағдыры қиын-қыстау жағдайда өткен алаш орда азаматтары, большевиктік 
партия қатарындағы зиялылардың қызметіне архив, мерзімді баспасөз деректері 
негізінде талдау жасалған.
Кілт сөздер: саяси қуғын-сүргін, Алашорда, алаш зиялылары, ұлтшылдық, жас 
алашшылдар, коммунистік партия, жікшілдік, Қазақстандағы «шылдықтар», 
«сәдуқасовшылдық», «қожановшылдық», «рысқұловшылдық», «сейфуллиншілдік», 
«мұстамбаевшылдық»

Аннотация. В статье упоминаются стоявшие в авангарде национально-
освободительной борьбы такие как Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатов, 
Ахмет Байтурсынов, Бахытжан Каратев, Балыбек Сырттанов и другие. Наряду с 
предыдущей волной алашской интеллигенции, деятельность казахстанской молодежи, 
вовлеченной в общественно-политическую жизнь того периода, рассматривается на 
основе исторических данных. Советские власти политически обвиняли и преследовали 
предыдущую волну интеллектуалов Алаша, а также молодых активистов Алаша: 
Мухтара Ауэзова, Смагула Садуакасова, Султанбека Кожанова, Идриса Мустамбаева, 
Жагыпара Султанбекова. Анализ общественно-политической ситуации до 1925 г. 
и после прихода к власти Ф. Голощекина, деятельности жителей Алашской Орды, 
интеллигенции партии большевиков в сложных условиях на основе архивных и 
периодических данных.
Ключевые слова: политические репрессии, Алашорда, интеллигенция Алаша, 
национализм, молодые алашисты, КПРФ, сепаратизм, «анекдоты», «садукасовщина», 
«кожановщина», «рыскуловщина», «сейфуллинизм», «мустамбаевщина» в Казахстане.
Annotation. The article examines the activities of Kazakh youth who stood at the origins of the 
national liberation struggle of Alikhan Bukeikhanov, Mirzhakyp Dulatov, Akhmet Baitursynov, 
Bakytzhan Karatev, Balybek Syrttanov and others, along with the Alash intelligentsia of the 
previous wave involved in the socio- political life of that period. The Soviet government politically 
condemned and persecuted both the Alash intelligentsia of the previous wave and young Alashists: 
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Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

XX ғасырдың басыңдағы хал-ахуал: қазақ өлкесінің отарлануы, экономикалық және азамат-
тық қысым, патшаның зорлық-зомбылығы Алашорда қозғалысының пайда болуына себеп бол-
ды. Ресми үкімет орындарының қарсы болғанына қарамастан қазақ зиялылары отаршылдық 
езгіге қарсы, елді азат ету жолындағы күресін бастады. 1905 жылғы орыс революциясынан кей-
ін Ресей демократиялық немесе монархиялық жолмен жүруі керек пе деген мәселе көтерілді. 
Ұлт азаттық күрестің басында тұрған: Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұр-
сынов, Бақытжан Қаратев, Барлыбек Сырттанов және басқа да ұлт зиялыларын елдегі ахуал 
толғандырмай қоймады. Кадет партиясы монархияға қарсы болатын, І-ІІ Думаға қазақтардан 
депутаттар сайланған, ал ІІІ Думада қазақтарға орын берілмеді. Оған Қосшығұл Шәймерде-
новтың «Серке» дейтін газет шығарып, елді еркіндікке үндеуі, осы басылымға М.Дулатовтың 
«Біздің мақсаттарымыз» деген мақала жазуы да себеп болды. «Бұратана» халықтарға еркіндік 
бергісі келмеген патша өкіметі депутаттық мінберден айырып, айтылатын ойдың мүмкіндігін 
шектеді. «Бұратана» халықтардың еркіндік мәселесін көтеруі патша өкіметіне ұнамады, қозға-
лыс көсемдерінің сыртынан бақылау қойылды. Қазақ халықының бостандығы мен теңдігі жо-
лындағы күрес идеялары үшін Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыновты патша тыңшы-
лары бірнеше рет жауапқа тартты. Алдыңғы толқын алаш зиялыларымен қатар ол кездегі 
қазақ жастары Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев Алашорда қызметіне араласты, олардың ізі-
не Смағұл Сәдуақасов, Сұлтанбек Қожанов, Ыдырыс Мұстамбаев, Жағыпар Сұлтанбековтер 
ілесті. Кеңестік билік алдыңғы толқын Алаш зиялыларын саяси тұрғыдан айыптап, саясаттан, 
рухани- мәдени саладан ығыстырды, қуғын-сүргін құрбандары болды. Жас алашшылдардың 
тағдыры да қиын-қыстау жағдайда өтті. Ескеретін бір мәселе – кеңес билігі орнағаннан кейін 
ресми билік басына келген партияның қатарында болып, белсенді қызмет атқарған қазақ зи-
ялылары туралы. Шын мәнінде алаш орда азаматтары да, большевиктік партия қатарындағы 
зиялылар да қазақ халқына қастандық ойлаған жоқ. Мақсат бір болғандықтан, 1925 жылға дей-
ін, ой-пікір еркіндігі, сынға төзімділікпен қарау қалыптасып келе жатты.

Партия қатарындағы коммунист жастардың   ұстанған   бағытын коммунист С. Сейфуллин-
нің мына бір естелігі де айқындай түседі.

«1925 жылы Совнарком басынан кеттім. Қазақстанға Сырдария, Жетісу облыстары қосылып 
Өлкелік партия комитетіне Қожанұлы хатшы болып, Смағұл Сәдуақасұлы бюрода екінің бірі 
болғаннан кейін (Оқу комиссары және «Еңбекші қазақтың» редакторы болды ғой) маған да бұрынғы 
мен секілденіп байшыл ұлтшылдыққа қарсы арпалысып келгендерге Қазақстанда қызмет істеу қиын 
боларын сездім. Қызыл - Ордада болған бесінші сиез Қожанұлы мен Сәдуақасұлдарының үстем бас-
шылығымен өтті. Маған осы сиез ұлтшылдардың үлкен мерекеге батқан кезі болып көрінді. Сиез 
ашылған театр үйіне көтерілген тулардың ішінде алаш ұраны жазылған Алашорданың жасыл туы 
қоса көтерілген болып шықты, тіпті «Ақмешітті» Қызыл-Орда атандырғанның өзін алашқа ниет-
тестер өзінше жорып, өздерінше сүйсінді. Сиездің ертеңінде партияда жоқ біреу екі құлағы езуінде 
қуанған түрмен маған: «Әйтеуір аяқтап келгенде біздің көздегеніміз болды ... сиезде желбіреп ұлт 
жалауы көтерілді. Астанаға біздің тілегімізге туралап «Орда» деген ат қойылды, оған «қызыл» деген 
сөз кіргенмен біздің қазаққа «қызыл» деген сөздің келіп кетері жоқ.

Mukhtar Auezov, Smagul Saduakasov, Sultanbek Kozhanov, Idris Mustambayev, and Zhagypar 
Sultanbekov. The analysis of the socio-political situation before 1925 and in the period after F. 
came to power is carried out. Goloshchekin, the activities of the intelligentsia from among the 
citizens of the Alash Horde, the Bolshevik party, which passed through difficult destinies, based 
on data from archives, periodicals.
Keywords: political repression, Alashorda, Alash intelligentsia, nationalism, young Alashists, 
Communist Party, split
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Сиез «бетті ауылға бұр» деген ұранмен өтті. Оны бұрын бізде айтқанбыз ... деп» тағы сол секіл-
ділерді айтты» [1, 32-33 бб. ]. С. Сейфуллин жоғарыда аттары аталған ұлтшыл бағыттағы ком-
мунистер қатарына Қаратілеуұлы, Кадаленко, Мұстамбайұлы, Қошанбайұлдарын да қосқан.

Алайда, Қазақ Өлкелік партия комитетінің басына Ф.Голощекин келген кезден «бөліп ал да, 
билей бер» саясатын жүзеге асыру мақсатында ұлт зиялыларын жік- жікке, топ-топқа бөліп, 
айыптап, қуғындау басталды. Қазақ оқығандарын бір-біріне айдап салып, араларын ашып, 
бірін-бірі көрместей халге түсірді. ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы мемлекеттік аппа-
раттағы жауапты адамдар қызметінің бағыт- бағдарын төмендегідей жүйелеп көрсетуге бола-
ды: лениндік-сталиндік саяси жүйеге, оның идеологиясына, концепциялық тұжырымдарына 
сеніммен қарағандар, билікке құмар Қазақстан коммунистерінің «бюрократ» тобы немесе «шо-
лақ белсенділер», Ф.Голощекиннің озбыр, күштеу саясатына қарсылық көрсеткен, оны тежеуге 
тырысқан «Алаш» қозғалысы идеяларына сенген, демократиялық дәстүрлер негізінде топта-
сып, қазақ халқының мүддесін қорғауға ашық күш салған азаматтар, жазалаушы- қуғындаушы 
аппарат және тоталитарлық режимнің партиялық органдарының өкілдері. Бұл ауқымды, әрі 
күрделі мәселе. Біз Ф.Голощекиннің озбыр, күштеу саясатына қарсылық көрсеткен, оны тежеуге 
тырысқан «Алаш» қозғалысы идеяларына сенген, демократиялық дәстүрлер негізінде топтасып, 
қазақ халқының мүддесін қорғауға ашық күш салған азаматтар қызметіне тоқталайық.

Коммунистік партия билікке келген алғашқы жылдары озбыр да отаршыл саясатын жүзеге 
асыруға алдымен тосқауыл болар зиялы қауым өкілдерін өз жағына тартуға тырысып, алаш зи-
ялыларына «кешірім» жасалғанын жариялады, ал жастар жағын тәрбиелеп өз саясатына тар-
туға талпынды. Қоғамда бір партиялық үстем билік бекіген сайын, саяси жүйе ұлт мүддесін 
ойлайтын, ұлттың болашағына бейтарап қарай алмайтын ескі интеллигенция өкілдерінің қы-
зметін шектеп, олардың елдік ұстанымынан бас тартты. «Ұлтшылдық» және «ұлттық жікшіл-
дік» деген кең тарап, сол кездегі ұлттық интеллигенция өкілдеріне негізсіз айыптар тағылды. 
Коммунистік партия осылайша өз ішін ұлттық бағыттағы «жат адамдардан» тазарта бастады. 
1920 жылдардың екінші жартысынан коммунистік партия қазақ оқығандарының ішіндегі ала-
шорда зиялыларына және жас ұлтшылдарға қарсы саяси күресті тіптен өршітті.

***
Кеңестік қызыл империяның ату жазасынан аман қалып, алаш мұратын келер ұрпаққа жет-

кізген ұлы тұлға – Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Қазақтың зор ғалымы, үлкен талант иесінің 
шығармашылық саладағы ізденіске толы, мағынасы терең еңбектері үшін халқынан алған 
алғысымен қатар әміршіл-әкімшіл жүйе қиянатын да көп көрді. Бүгінге дейін Мұхтар Омар-
ханұлы Әуезовтің шығармашылығы мен азаматтық тұлғасы көптеген ғылыми зерттеу еңбек-
теріне арқау болып, диссертациялар, монографиялар жазылды. Алайда, оның қасіретке толы 
тағдырының әлі де ғылыми тұрғыдан зерттелуге тиісті тұстары баршылық, ол біріншіден өмірі 
мен шығармашылығының қасіретті жылдарының тарихына байланысты. «Әдебиет тарихын 
халықтың жалпы азаматтық тарихымен тығыз бірлікте қарастыру қажет» деген методологи-
ялық ұстанымдағы М.Әуезовтың шығармашылығы үнемі коммунистік партияның қырағы 
сақшыларының назарына ілігіп отырды.

1917 жылдан басталып 1961 жылы өмірден озғанына дейінгі кезеңді қамтитын 44 жылдық 
шығармашылығы әлі де толық зерделеніп біткен жоқ. Олай дейтін себебіміз, М.О. Әуезов-
ты қуғындау тарихының деректерінің басым бөлігі ҰҚК мұрағатында, Ресейде, Өзбекстан-
да, олар жинақталып, толық жарияланған жоқ. Ал, қол жетімді деректер ҚР ПМ, ҚР ОММ, 
кеңестік-партиялық мерзімді басылымдар беттерінде жарияланған мақалалар.

Қазақстанда ұлт зиялыларына қарсы саяси қуғын – сүргін Ф. Голощекин билікке келгеннен 
кейін бұрынғыдан да жанданып, «ұлтшылдарды», «оңшылдарды», «солшылдарды», «зиянке-
стерді» іздеп, тауып, бірінен соң бірін абақтыға жауып жатты. Осы тұста партия сыншыла-
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рының көзі М.Әуезов шығармашылығына да түсті. 1927-1928 жылдары басылған «Жыл құсы» 
атты жинақтың № 2 санындағы Жұмабай Орманбайұлының «Қаракөз» деген мақаласында: « 
«Қаракөзде» пролетариат әдебиетінің иісі де жоқ, оның жолына да қайшы, пролетариат сал-
тына да сыймайды. Тілегіне келмейтін бөтен» – деген сын айтылды.

Мәскеуде басылған «Әдебиет энциклопедиясында» А.Байтұрсынов пен М.Әуезовке жоғары 
баға берілген анықтама басылуы, Қазақстандық бір топ адамның берекесін кетіріп, аяқтан ша-
лудың жолдарын қарастырды. 1929 жылдың 19 сәуіріндегі «Советская степь» газетінде «Правда 
газетінің» және «Әдебиет энциклопедиясының» редакциялық алқасына кейбір жазушы қа-
зақтардың творчествосына баға беруде кеткен қате пікірлерге орай жазған «Ашық хаты» ба-
сылды. Хатқа: Ораз Исаев, Ізмұқан Құрамысов, Ғаббас Тоғжанов, Әбдірахман Байділдин, Хам-
за Жүсіпбеков, Садықбек Сапарбеков, Ораз Жандосов (7 адам) қол қойды. Әуезовке: «... Әуезов 
Колчакқа қарсы күреспеді, күрескісі де келмеді, керісінше бүкіл «Алашорда» үкіметі, оның 
ішінде Әуезов Колчакпен одақтаса отырып, большевиктерге, Кеңес үкіметіне қарсы күрескені 
белгілі.» – деген айып тағылды. Кеңес үкіметі орнаған соң Әуезовтің партияға өткенін де қолдай 
қоймады. Сөйтіп Қазақстаннан тыс жерде жүрген, оқу-білім, ғылыммен айналысып назарға 
көп іліне қоймаған М.Әуезов қарауылға алынып, 1930 жылдың 17 қыркүйегінде (33 жаста) Таш-
кент қаласындағы өз үйінде тұтқындалды.

1930 жылдың 17 қыркүйегінен жоғары білімді педагог, ұстаз-журналист М.О. Әуезовтің ай-
ыптау мен қуғындау көре жүріп, рухани-мәдени салада өшпес қолтаңбасын қалдырған күреске 
толы өмірінің жаңа кезеңі басталды. «Сыбағама қу заман сені берді» деп өз кейіпкерлерінің 
аузымен айтқызғандай, заңғар жазушымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен қызметі 
кеңестік қызыл империя қыспағында өтті.

М.Әуезов 1934 жылы жазған «Ашық хатында»: «Менің әдебиет пен саясат жолында бұрын 
қандай адам болғаным туралы Қазақстанның партиялық – кеңестік жұртшылығы өзінің қоғам-
дық сынын айтқан болатын. Ол сол ашық, нық айтылған дұрыс сын еді. Ондағы берілген баға 
бойынша мен, бай мен алашордашыл оқығандардың салт – санасын әдебиет жүзінде іске асы-
рушы кісі болғам. Осы жай бар жұртшылыққа да, менің өзіме де мәлім. Бұл сияқты тарихи 
дұрыс сана қажет болған, менің өз ісімнен туған әділ сынды жасаушылар кімдер болды? Ол – 
Қазақстанның партиялық – кеңестік баспасөзі. Соның ішінде жылдар бойына сын ретімен, ай-
тыс ретімен тексеру жүргізген Қаз АПП тобының төңкерісшіл – марксшіл сыншылар, жазушы-
лар, газет қызметкерлерінің сындары болды» [2] – деп жазды. Партиялық сын, мойындау хат, 
ашық хат, қазақ зиялыларының бір - біріне жазған «ашық хаттары» немесе ұлт зиялыларының 
партия мен өкімет ұстанып отырған саясатқа иланып бірін – бірі мерзімді басылымдарда ай-
ыптау, сынау кеңестік кезеңде кең орын алды. М.Әуезов шығармашылығына қарсы сан мәрте 
шабуыл жасалып, ұлтшыл деген атау оның көлеңкесіндей өмір бойы еріп жүрді.

М.Әуезов түрмеден 1932 жылғы 10  шілдедегі «Казахстанская правда» және «Социалды Қа-
зақстан» газеттерінде «қателіктерін» мойындап «Ашық хат» жариялағаннан кейін босатылды. 
Партиялық мерзімді басылым беттерінде «Ашық хат» жариялап, ұлт болашағы үшін күрестің 
басқа әдісіне көшу себебі ғалым Қайым Мұхамедханов пен Жайық Бектұровтың естеліктерін-
де баяндалады. Қайым Мұхамедхановтың естелігінде: Ахмет Байтұрсынұлы Әлімхан Ерме-
ков пен Мұхтар Әуезовке: «Сендер жассыңдар. Біз сияқты саясатта аттарың шығып, әйгіленіп 
қалған жоқсыңдар. Біз жаздық, жаңылдық – деп қанша айғайласақта олар сенбейді және түр-
меден шығармайды. Осы тұзақтың түскені – түскен. Сендер қателіктеріңді мойындап ашық 
хат жазыңдар. Бәріміз бірдей өліп кетсек, арманымызды алдағы күнге кім апарады. Екіншіден: 
сендер әлі еш нәрсе тындырған жоқсыңдар. Халықтың парызын өтеңдер. Үшіншіден: бұлар 
сендерге сенеді. Сондай-ақ, олар халыққа бізді жексұрын көрсетуі үшін «қатесін мойындай-
тын» адамдарды іздеп отыр. Оған сендер лайықсыңдар. Бұл да күрестің бір түрі» [3] – деп ақыл 
айтқан. Әлімхан Ермеков пен Мұхтар Әуезов өздері рухани ұстаз тұтқан, кемеңгер ғалым Ах-
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мет Байтұрсынұлының ақылын алып, ел үшін, еркіндік үшін күрестің басқа жолын іздеуге бел 
буғаны байқалады.

Жайық Бектұровтың естеліктерінде, Әлімхан Ермековтың бұл жайттың сыры туралы: «Қа-
зақстан басшылары бізге қатемізді мойындап, кеңес құрылысына беріле қызмет етсек, жол 
ашық, кеңшілік болады. Бізбен бірге тұтқында қалған өзге іні- ағаларымыз да осы жолға түседі 
– дегендей емеуірін білдіріп, кәдімгідей қолқа салды» – дегенін айтады.

А.Байтұрсынов айтқандай жоғарыда аталған партиялық газеттер «Алаштың екі көсемі 
өздерінің қателіктерін мойындады!» деген үлкен тақырыппен М.Әуезов пен Ә.Ермековтың 
қателіктерін мойындаған «Ашық хатын» басып, алаш зиялыларының ұстанған бағыты мен 
идеясының «халыққа қарсы» екенін дәлелдеуге тырысты. М.Әуезов түрмеден шыққан соң да 
қуғындау жалғаса берді.

М.Әуезов 1933 жылы баспаға ұсынған Абай шығармаларының жинағына «Абайдың туысы 
мен өмірі» деген еңбегін қосқан болатын. Жазушы бұл еңбегі үшін де «идеалист», «байшыл» 
деп айыпталды. 1933 жылы 11 қырқүйекте ОГПУ – дың Қазақстандағы құпия - саяси бөлімінің 
«Аса құпия» деген белгімен БК(б)П Қазақ Өлкелік комитеті Л.Мирзоянға жолдаған Қазақстан-
дағы әдебиет майданы күресінің қысқаша тарихын «Баяндау хатында»: «ашық түрдегі ала-
шордашы және олармен тығыз қарым-қатынас жасаушы: алдымен Алашорданың көрнекті 
өкілі Әлімхан Ермеков ... өз идеясынан бас тартпай келе жатқан, Алашорда көсемдерінің бірі 
Мұхтар Әуэзов» - [4] деп қазақтың екі зиялысының есімін ерекше атап, олардың қызметі мен 
шығармашылығына тоқталды.

1934 жылы республиканың драма театрында қойылған «Хан - Кене» трагедиясы М. Әуезо-
втың бүкіл өмірі бойындағы айыптауға арқау болды. 1934 жылғы «Социалды Қазақстан» га-
зетінің №133 санында С.Сейфуллиннің « «Хан Кене» туралы», «Социалды Қазақстан» газетінің 
осы жылғы №135 санында Ілияс Жансүгірұлының «Қата қайда?» мақаласы басылды. 1934 
жылы сахнаға шығып зор табыспен қойылып жатқан «Айман - Шолпан» комедиясы да көп 
ұзамай сынға ұшырады. «Социалистік Қазақстан» газетінің 1939 жылғы № 47 санында С.Мұқа-
нов өзінің «Халық қазынасын дұрыс пайдаланайық» деген мақаласында: «Айман-Шолпан» по-
эмасының идеялық мазмұны – тап тартысы екендігін М.Әуезов дұрыс ашып көрсетпеді» - деп 
кінәлды. М.Әуезов оған «Социалистік Қазақстан» газетінің 1939 жылғы № 49 санында «Жақсы 
сынға жан пида» атты мақаласында жауап берді.

Коммунистік партия әміршіл - әкімшіл жүйені қалыптастыру кезеңінде қазақ зиялыла-
рын бір-біріне қарсы қойып, ұлттық позицияны әлсіретіп, тамырымен жою жолында жан ая-
май күресті. БК(б)П Орталық Комитетінің «Звезда» және «Ленинград» журналдары туралы 
1946 жылғы 14 тамыздағы, «Драма театрларының репертуары және оны жақсарту шаралары 
туралы» 1946 жылғы 26 тамыздағы қаулылары, 1947 жылғы қаңтар айында Қазақстан К(б)П 
Орталық Комитетінің «Қазақ ССР Ғылым Академиясының тіл және әдебиет институтының 
жұмысындағы саяси өрескел қателер туралы» [5] арнаулы қаулысынан кейін М. Әуезов шығар-
машылығына шабуыл қайта жалғасты. 1947 жылғы «Социалистік Қазақстан» газетінің 14 на-
урыздағы санында С.Байішевтің «Профессор М.Әуезов өткендегі қателерінің шырмауында» 
деген көлемді мақала жариялады.

С. Байішевтің аталған мақаласында М.Әуезовке мынадай кінә тағады:
- біріншіден қазақ әдебиетінің тарихын теріс жолмен пішкен, теріс жолмен жазуға жол 

салған, «Қазақ әдебиеті тарихының» сорақы саяси қателермен жазылған бірінші томын басқа-
рып, редакциялаған,

- екіншіден, ауыз әдебиетіне баға беруде, өткен заманның әдеби мұраларын меңгеруде 
бұрынғы қазақ буржуазияшыл – ұлтшылдардың контрреволюциялық теорияларын әшке-
релеу былай тұрсын, қайта сол теорияның шырмауында қалып қойды, ал әдебиеттің кейбір 
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мәселелелері жөнінде сол буржуазияшыл бұрмалаушылардың салған жолымен, басқан ізімен 
жүріп отырды,

- үшіншіден, М.Әуезов ескі өмірдің, ескі тақырыптардың әуеніне түсіп кетіп, жаңа өмірден, 
совет өмірі мен шындығынан қол үзген.

Арада жиырма жылдан аса уақыт өтіп кетсе де С.Байішевтің «М.Әуезов қателіктерінің та-
мыры оның басында болып өткен бұрынғы кездегі ұлтшылдық ірі қателермен жалғасып жа-
тыр, ол «қазақ буржуазиясының идеологы», «қазақ буржуазияшыл ұлтшылдарының тобында 
болып, көпке дейін жас қазақ совет әдебиетіне қарсы күрес жүргізді» [6, Б. 138] деді. Өзіне 
жабылған жаладан арылар жол іздеген М.Әуезов отыз жылдық жазушылық, ғылыми-зерттеу 
және он бес жылдық Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында жасаған еңбегінен тек антисо-
веттік бағыт іздеп жүйелі түрде ізіне түсіп келе жатқан партиялық мерзімді басылымдар, оның 
ішінде 1947 жылғы 14 наурыздағы «Социалистік Қазақстан» газетінде жарияланған айыптау 
мақала туралы И. Сталинге хат жолдады [7] Хатта мақаланың ҚК(б)П Орталық Комитеті үгіт 
және насихат бөлімінің тапсырысымен жазылып отырғандығы, республиканың рухани- мәде-
ни саласында қалыптасып отырған саяси ауыр ахуал айтылды.

1948 жылы тамыз айында Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінде республиканың әдебиет 
мәселелеріне арналған мәслихат өткізілді. Мәслихатты Қазақстан К(б) П Орталық Комитетінің 
хатшысы Жұмабай Шаяхметовтың өзі ашты. «Қазақстан әдебиетінің жайы және өсу жолдары 
туралы» Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінің насихат жөніндегі хатшысы Ілияс Омаров ба-
яндама жасады. Баяндама бойынша жарыссөз үш күнге созылып, С. Мұқанов, Ш. Айманов, 
М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, М. Ғабдуллин, Л. Макеев, Д. Снегин және басқа барлығы 27 адам сөз 
сөйледі. М.Әуезов өз сөзінде бірсыпыра қазақ жазушыларының шығармашылығына тоқтал-
ды, үздіксіз сынға алынып келе жатқан, өзінің өткендегі елеулі «қателіктерін» тағы да атап өтті. 
Шығармашылық жұмысында қазақ халқының соңғы жүз жыл ішіндегі – ХІХ ғасырдың орта-
сынан ХХ ғасырдың ортасына дейінгі тарихын суреттейтін жеті роман жазу жоспарын да айтты.

М.Әуезов шығармашылығына жағымды пікірлер айтыла бастады. Оның «Абай» романын 
КСРО Кеңес Жазушылары Одағы жоғары бағалады [8]. Қазақстан К(б) П Орталық Комитетінің 
хатшысы Ж.Шаяхметовтың «Правда» газетіндегі «Қазақ халқының әдебиеті» деген мақаласын-
да: «Мұхтар Әуезовтың «Абай» романы – тек қазақ әдебиетіндегі ғана емес, сонымен қатар 
бүкіл совет әдебиетіндегі зор оқиға. Бұл роман халқымыздың кемеңгер ұлы – ағартушы ақын 
Абай Құнанбаевқа арналған. Романда ақынның тек өз басының өмірі ғана айтылмайды, онда 
жазушы бүкіл халықтың тұрмысын, оның тарихи тағдырын кеңінен баяндайды» [9] - деп жаз-
ды.

«Қазақстан» альманағының 1949 жылғы шілдедегі № 15 санында Қазақ КСР Ғылым Акаде-
миясының Президенті Қаныш Сәтбаев Мұхтар Әуезовтың «Абай» романына: «Абай» романы 
көркем шығарма ғана емес, оған филологтар, тарихшылар, құқықтанушылар, экономистер 
және ғылымның басқа салалары мамандары сан рет оралатын ғылыми-танымдық маңызы өте 
зор еңбек» деген жоғары баға берді. «Абай романының» алғашқы екі кітабы 1949 жылы бірінші 
дәрежелі Сталиндік (кейіннен Мемлекеттік деп аталды) сыйлыққа ие болды.

Алайда, бұл қуаныш ұзаққа бармады 1951 жылы М.Әуезовтың  ғылыми  ізденістеріне, 
«Абайдың ақындық мектебі» концепциясына қарсы науқан басталды. 1951 жылы 7 сәуірде Қай-
ым Мұхамедханов «Абайдың әдебиет мектебі» деген еңбегін аяқтап, Қазақстан Ғылым Акаде-
миясының ғылыми кеңесінде кандидаттық диссертация қорғаған болатын. Кандидаттық дис-
сертацияны қорғау кезінде ғалымдар Х.Жұмалиев, С.Нұрышев зерттеу жұмысына «ғылымға 
қарсы бағытта жазылған, құнсыз» деген пікір білдіріп, ғылыми жетекші әрі оппонент М.Әуезов 
шығармашылығындағы «кемшілігін», «кінәларын» тағы да жіпке тізіп шықты [10, Б. 78-82].

«Абайдың ақындық мектебі» төңірегіндегі айтыс 1951 жылдың маусымында үш күнге со-
зылған Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл және әдебиет институты мен Қазақстан Кеңес 
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Жазушылар Одағы бірлесіп өткізген «Абайдың әдеби мұрасы мәселесін талқылауға арналған 
ғылыми айтыс» деген үлкен жиналысқа ұласты.

«Абайдың әдебиет мектебі және оның шәкірттері» деген тақырыпта Сәбит Мұқанов, «Абай 
мұраларын танудағы кейбір талас мәселелер туралы» Сәбит Нұрышев, «Абай творчествосы-
ның идеялық арналары туралы» Митрофан Сильченко, «Абай мұрасын танудағы жетістіктер 
мен кемшіліктер» деген тақырыпта Мұхтар Әуезов баяндама жасады [9]. Баяндамалар бойын-
ша жарыссөзде 18 адам шығып сөз сөйледі.

Сәбит Мұқанов баяндамасы «Абайдың шәкірттері туралы» деп аталып, «Әдебиет және 
искусство» журналының 1951 жылғы №7 санында қысқартылып басылды [11]. Сәбит Мұқа-
нов: «Қазақ әдебиеті тарихының» екі томында рушыл-феодалдық ескі өмір дәріптелсе, «Абай 
шәкірттері» деген мәселенің төңірегінде ескілік дәріптелсе, ескілікті дәріптейтін бірнеше ғылы-
ми диссертациялар мақталса, олардың басында жолдас Әуезов отырса, бұлай дәріптеулер 
бір емес, бірнеше жылға созылса, - Әуезов жолдас олай деп ойласын, ойламасын, мұның аты 
ұлтшылдық, бұрмалаушылық, ал мына аталған залалды шығармалар халқымыздың, әсіресе, 
жастардың сана-сезімін улайды» [11, Б. 69] – деді.

Қазақ ССР Ғылым Академиясы Президиумы мен Қазақстан Совет Жазушылары Одағының 
Президиумында қабылданған «Қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың өмірі мен твор-
чествосын ғылыми жолмен зерттеу жөніндегі айтыстың қорытындысы туралы» қаулысында: 
«Соңғы уақытқа дейін Қазақстанның жеке әдебиет зерттеушілері «Абайдың ақындық мектебі» 
дейтін, ғылымға қарсы, буржуазиялық – объективтік концепцияны уағыздап, өрескел саяси 
қате жіберіп келді.

«Абай мектебінің» концепциясын тұңғыш рет қазақ әдебиетінің тарихына профессор М. 
Әуезов енгізді.

Тіпті мынаған дейін жетті. 1951 жылы апрельде Қазақ ССР Ғылым Академиясының гума-
нитарлық институттарының біріккен ғылыми советі Қ.Мұхамедхановтың «Абайдың әдеби 
мектебі туралы» деген саяси зиянды диссертациясын қабылдап, оны қорғауды жүзеге асырды, 
бұл диссертацияда совет өкіметі дәуіріне дейін өмір сүріп, оның қас жауларына айналған бур-
жуазияшыл – ұлтшылдар да Абайдың «шәкірттері» деп мадақталады. Сөйтіп, Абай мұрасын 
зерттеу жөнінде өткізілген айтыста «Абайдың ақындық мектебі» деген концепцияның ғылымға 
қарсы екендігі және саяси зияндылығы әшкереленді ... ».

Мұхтар Әуезов Қазақ ССР Ғылым Академиясы Президиумының мүшелігінен шығарыл-
ды, университеттен қуылды. Қайым Мұхамедханов «халық жауы» ретінде тұтқынға алынып, 
соңынан 25 жылға сотталды. Әдебиетке Мұхтар Әуезов енгізген Абайдың ақын шәкірттері 
концепциясын ғылымға енгізу өткен ғасырдың сексенінші жылдарының соңына қарай мүмкін 
болды. Қ.Мұхамедхановтың «Абайтанудан жарияланбаған материялдар» (Алматы: «Ғылым», 
1988), «Абайдың ақын шәкірттері» (Алматы, РГЖИ «Дәуір», 1993, 1994, 1995, 1997) және Алаш 
қайраткерлерінің жолында болған, Шаһкәрім бастатқан Абай шәкірттері: Кәкітай, Тұрағұл, 
Көкбай және Абай мұрагерлері ретінде: Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұма-
баев және Ж.Аймауытовтар кірген «Абай мұрагерлері» (Алматы: «Атамұра», 1995) еңбектері 
жарияланды.

1953 жылы сәуір айында қазақ эпосын зерттеу мәселелері және оның жағдайы туралы ар-
найы пікір алысу (дискуссия) өткізілді. «Пікір алысу» деген аты болмаса негізінен қазақтың екі 
ғалымын: Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланды алдымен саяси тұрғыда айыптап, соңынан 
саяси қуғын-сүгінге салуды жоспарлаған зауалды науқанның бастамасы болды. Қазақ эпосы 
тарихы марксизм-ленинизм тұрғысынан зерттелінбей келе жатқандығы жөніндегі негізгі баян-
даманы Мәлік Ғабдуллин жасады. Баяндамада қазақ эпосы тарихы мәселесін антимарксистік 
тұрғыда зерттеушілер қатарында Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Сәбит Мұқанов, Бейсен-
бай Кенжебаев, Мәлік Ғабдуллин және басқалардың есімдері аталды. Мұхтар Әуезовтің «Қа-
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зақ әдебиетінің қазіргі кезеңі», «Қобыланды батыр», «Қазақ әдебиеті тарихының очерктері», 
«Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» деген мерзімді басылымдарда жарияланған мақа-
лалары мен «Қазақ ССР тарихы» І томының (1943 және 1949 жылдары шыққан) қазақ эпосы 
тарауына жазған «Қазақ әдебиеті тарихының очерктері», «Қазақ әдебиеті тарихы» І томы (1948 
ж. редакциясын басқарған - М.Әуезов) «буржуазиялық - ұлтшылдық» бағытта жазылған деп 
айыпталды. Сөйтіп, 1949 жылы М. Әуезовке Сталиндік сыйлық берілгенде жазушы еңбегіне 
мүмкіндігінше объективті пікір білдірген М. Ғабдуллин, аталған «пікір алысуда» партия сая-
саты мен идеологиясын және оның көсемдерін қанағаттандыратын, ғылыми талдаудан алшақ, 
бір жақты пікір айтуға мәжбүр болды.

Елуінші жылдары үдей түскен саяси науқан салдары Мұхтар Әуезовке Қазақстанда қыз-
мет істеуге мүлде мүмкіндік қалдырмады. Ол жасырын түрде Мәскеуге кетуге мәжбүр болды. 
Мәскуден 1953 жылы 18 мамырда «Литературная газета» редакциясына «Ашық хат» жолдады, 
алайда ол жарияланған жоқ. Мұхтар Әуезовтың аталған «Ашық хаты» Қазақстан өз тәуелсізді-
гін алып, өткен тарихын түгендей бастаған тоқсаныншы жылдары «Абай» журналында жарық 
көрді [12].

Жазушы, драматург, қазақ әдебиетінің классигі, әдебиетші – ғалым, абайтанушы Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қаласында қайтыс болды. Академик 
Қ.И.Сәтбаев ұлы замандасы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің қабірі басында:

«Талай жылдар өтер, сонда да Мұхтар Әуезовтың жарқын бейнесі келешек ұрпақтар алдын-
да онан сайын зор тұлғамен бұрынғыдан да жарқырап тұратын болады» [13] деп сөз сөйледі. 
Иә, өмірінің соңына дейін алашордашыл оқығандардың салт-санасын әдебиет жүзінде іске 
асырған ұлы тұлғаның тұғыры уақыт өткен сайын асқақтай береді!

***
Ф.Голощекин Қазақстанға келгенге дейін Қазақ Өлкелік Партия Комитетінде С.Садуақасов, 

С.Қожанов, Ж.Мыңбаев және басқада ұлт тағдырын ойлаған жауапты қызметкерлер болды. 
Олар кеңестік билік жағдайында қазақ мемлекеттігін қалыптастыру мәселесіне ерекше назар 
аударып, оны іске асыру жолдарын іздеді.

Отаршыл пиғылды дөп басып түсінген, жас та болса ел басқару, халық тағдырын жоғары 
деңгейдегі билік тұтқасын ұстағандармен тайталаса жүріп шешу сияқты саясат ісінде ірілік 
көрсете білген С.Садуақасовтай асыл азаматты Ф.Голощекин қазақ ұлтшылдығына, оңшыл 
ағымға, «садуақасовшылдыққа» айыптады. 1920 жылы РК(б) П қатарына өтіп, кеңес жұмыста-
рына араласа бастаған С.Садуақасов экономикадағы, идеологиялық саладағы және ұлт мәселе-
сіндегі жолсыздықтарды ашық айтты. Жастар арасында тәрбие жұмыстарын жүргізуге ерекше 
маңыз беріп, оларға арналған оқу курстарын ашты, дәріс оқыды. Ол (1922 жылы) Мәскеуден 
Әбдірахман Байділдинге жазған хатында: « ... меніңше келешекте біздің әдісіміз мынадай болу 
керек: біз билікті өз қолымызға алу үшін күреспейміз. Бұл мақсатты бірінші орынға қойсақ та 
билікті біздің қолымызға бермес еді. Сондықтан жастарды тәрбиелеуге, жастарды келешекке 
дайындап, күш жинауға тырысу керек» [14] деген ойын білдірді.

Кеңестік қызыл саясаттың астарын жақсы ұғынған С.Садуақасов қазақ елінің сауатын ашып, 
санасын ояту үшін алашорда оқығандарын партияға тартып, олардың мәдени ағарту саласын-
дағы жұмыстарды атқаруын жөн көрді. Жиырмасыншы жылдардың алғашқы жартысындағы 
қызметі туралы замандастары қаламынан туған кейбір естеліктер былай дейді: « ... Алашорда 
адамдарының тәрбиесі күшті. Түрлі даулы мәселелердің шешілуі жөнінде олар айтқандарын 
берік ұстанып, дегендерін істете алады.

Орыстар өздерінің үстемдігін күшейту үшін Алашордашылармен біздің арамызды ашуға 
тырысады. Алашордашыларды біздің республикада зиянды адамдар қылып көрсеткісі келеді. 
Орыстардың мұндай ұлы ұлтшылдығына біз Кенжеұлы, Бөкейханұлы (Абдулла), Әуезұлы 
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Мұқтар (Мұқтар ол кезде коммунист) тағы басқалар күшін пайдалануымыз керек. Әсіресе, 
соңғы кезде көзге түсіп жүрген Мұстамбайұлы Ыдырыс, Кадаленко Нұрғали, Темірбек Жүр-
генұлы, Әбдірахман Байділдәұлы, Ғаббас Тоғжанұлы тағы басқаларды пайдалануымыз керек. 
Біз күштердің бәрін бір жерге және иіріп отырмай Қазақстанның түрлі түкпірлеріне таратып, 
әр қайсыларымыз өзіміздің ниеттес тілектестерімізді көбейтуіміз керек. Осы ретпен ұйымда-
стыру жұмыстарын күшейте жүргізсек, сонда ғана біз Өлкелік партия комитетін өз қолымызға 
ала аламыз» - [15] деп айтқанын еске алады.

Ал, коммунист Ғ.Тоғжанов: «1925 жылдың басында білем, Сұлтанбек бір сөзінде «Қазақта 
коммунист бар ма? Қазақ коммунистерін бір шыбықпен айдау керек» дегендей айтып еді. 
Смағұл да осы пікірден алыс кетіп отырған жоқ. Смағұлға да партия деген әр нәрсені кітапша-
лағандық, демагогтық. Смағұлша да коммунист жолы – Ленин жолымен қазақты бастауға 
болмайды» - [16, 10 б.] деп жазды баспасөзде. Ал, Смағұлдың өзі: « ... солшылсымақ коммуни-
стеріміз оқығандарды шетінен айдап тастау керек дейді. Оқығандарды жамандап олар саяси 
олжа түсіріп жүр. Олар оқығандарға оқу құралдарын жазғызуға қарсы, оқығандарды мектепке 
мұғалім қылуға қарсы. Біздің ойымызша оқығандардың білімін пайдалануымыз керек. Олар 
кітап та жазсын, мұғалім де болсын, бірақ ол кітапты сыннан өткізіп отыратын өзіміз. Айғайды 
қойып, іске кіріселік, ... жаманын тастап, жақсысын еңбекші елдің керегіне жаратайық» [17, 31 
б.] – деп коммунистік партияның ұлт зиялылары туралы ұстанып отырған саясатына қарсы 
өзінің салмақты пікірін білдірді. Жоғарыда айтқанымыздай С.Садуақасов ұлт, жер, оқу-ағарту 
мәселесі туралы пікірде Ф.Голощекинмен қарама-қайшылыққа жиі келіп отырды. И.Сталин-
нің ерекше қолдауына ие болып отырған Голощекинмен бірлесіп жұмыс жасай алмайтынын 
жақсы түсінген С.Садуақасов бірінші хатшының атына өтініш жазды.

Ұстанған ұлттық бағыты газеттің мақсатына, коммунистік партияның Қазақстанда социа-
листік қоғам құру идеясына қарама-қайшы келген Смағұл Сәдуақасов «Еңбекші қазақ» газеті 
редакторлығынан босатылды. 1926 жылдың ақпан айында Қазақстанға қызметке жіберілген 
Т. Рысқұлов 10 сәуірінде БК(б)П Қазақ Өлкелік Комитеті Баспасөз бөлімі бастығы, 19 сәуірде 
«Еңбекші қазақ» газетінің редакторы болып бекітілді [18, 1-5 пп. ]. Т.Рысқұловтың Қазақстанға 
келуі және идеологиялық мәселелердің діңгегі болып табылатын баспасөз бөлімін, «Еңбекші қа-
зақ» газетінің редакциясын басқаруы Ф.Голощекинді қанағаттандырмады. Ол дереу Т.Рысқұлов 
пен С.Садуақасовтан және олардың идеясын қолдаушы топтан құтылу жолдарын қарастыра 
бастады.

Ф.Голощекиннің Қазақстанда жүргізіп отырған саясатына байланысты «Қазақстаннның 
тізгіні тұтасымен Ф.Голощекиннің қолына берілген, ұлт өкілдерін қалай «тәрбиелеуде» біл-
гіңіз келсе стенограммадағы оның сөздерін қараңыз. Оның жүргізіп отырған бағыты лениндік 
ұлт саясатын келеке етуде» [19] - деп баға бергендер болды. Алайда, мұндай пікірлер назарға 
алынбай, ұлт зиялыларын қуғындау жалғаса берді. Смағұл Садуақасов, Сұлтанбек Қожанов, 
Тұрар Рысқұлов, Нығмет Нұрмақов бірінен кейін бірі жауапты партиялық қызметтен алы-
нып, Қазақстанның тізгіні толығымен Ф. Голощекиннің қолына өтті. Оның ұстанған бағытын 
лениндік партия бағыты деп түсінген қазақ коммунистерінің бір тобы соның соңынан ерді. 
Ораз Исаұлы «Ұлтшылдықтың аты «Алашорда» [20] деген мақаласында қазақ зиялыларының 
алдыңғы толқыны саналатын алаш идеясы төңірегіне топтасқандар мен ұлттық идеядан нәр 
алған С.Садуақасов, С.Қожанов, Ж.Мыңбаев, Ы.Мұстамбаев, Ж.Сұлтанбеков сияқты жас ұлт-
шылдардың қызметіне тиісті саяси баға берілді. Партия белсендісі Ізмұқан Құрамысов «Ұлт-
тар және байшыл ұлтшылдар туралы» [21] деген ұлт зиялылары арасындағы идеялық күрес 
тақырыбына арнап жазған мақаласында Смағұл Садуақасұлын «ұлттан шыққан «бақытсыз» 
демократ атады. Әрине, алаш зиялылары саясат пен рухани-мәдени саладан күшпен аласта-
тылғаннан кейінгі кезеңдерде ұлт жанашыры С.Садуақасовтың ұстанған бағытына теріс саяси 
баға беріліп, бақытсыз күн кешкені рас болатын.
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С.Садуақасов лауазымды қызметтен кеткенімен мемлекеттік саяси бағыттағы жұмыстарын 
жалғастыра берді. Ол партияның ХУ съезі алдындағы пікір таласқа үн қосу мақсатымен 1927 
жылдың 31 қазанында «Правда» газетіне «Ұлттар және ұлт адамдары» деген мақаласын жолда-
ды. Мақалада Орта Азия мен Қазақстанды саяси- экономикалық жағынан дамыту, елде орын 
алып отырған олқылықтарды съезд алдында ортаға салу мәселесі көтерілді. С.Садуақасов: 
«Шындықты тура көзге айту керек. Иә, орталық органдар өз жұмысында ұлт мәселесінің мәні-
не жеткілікті көңіл бөлмей отыр. Өнеркәсіпті дамытудың болашаққа жасалған бес жылдық 
жоспарында да шет аймақтардың мұқтажы ескерілмеді» - [22, 162-176 бб. ] деп ашық жазды. 
С.Садуақасов «жік-жік болуды тастап, алашордамен, Қожановпен қоян қолтық келіп, ұйымда-
су керек, отаршылдармен осылайша бірлесіп күресу керек» [23] деген қазақ коммунистерін 
ұлттық мақсатқа біріктіру идеясынан қайтпады. Ф.Голощекин С.Садуақасұлы «тек садуақасов-
шылдардың ғана көсемі емес, қожановшылдардың да, рысқұловшылдардың да, қысқасы неше 
түрлі ұлтшылдардың көсемі болып алған-ды», «Еңбекші қазақ» газеті « ... ұлтшылдардың бір-
сыпырасы сотқа тартылғанда Өлкелік Комитеттің бюро мүшесі болып отырып, Смағұл солар-
ды жақтады. Ішінің ауырғаны сондай сотта отырып, жылап та жіберді» - [24] деп жазғандары 
осыны аңғартады.

Ал, 1920 жылдардың соңы мен 1930 жылдың басында БК(б)П Орталық комитетінде «оңшыл 
ағымға» қарсы күрес жүріп жатқанда, Қазақстан жағдайындағы «оңшылдық» - «садуақасов-
шылдық» деп, соған қарсы саяси күрес өршіді. С. Садуақасовтың пікірлес серіктері Ы.Мұстам-
баев, Ж.Мыңбаев, Н.Нұрмақов, Ж.Сұлтанбеков және т.б. азаматтар «оңшыл ағым» өкілдері 
ретінде жазықсыз айыпталып, қуғын-сүргінге ұшырады.

С. Сәдуақасовпен қатар С. Қожановтың да басқан ізі үнемі бақылауда болды. О. Исаев 1928 
жылы С. Қожановпен кездесіп өткендегі «қателіктерін» мойындап баспасөзде мақала жазуын 
сұрады. Әрине, мұның бәрі алдын ала ойластырылған сценари бойынша жүргізілді. Ол бас-
пасөзде О. Исаевтың алдын-ала дайындаған сұрақтарына жауап берді. Өз мақсатына жеткені-
не қуанған О. Исаев сұрақтарына алған жауабын редакциялап 1928 жылдың 1 қарашасында 
бірден үш басылымға, «Советская степь», «Еңбекші қазақ», «Правда Востока» газеттері редак-
циясына [25] жолдады. Қазақстанда жауапты мемлекеттік қызмет атқарған И. Тохтыбаев пен 
С. Есқараев та 1929 жылдың 13 ақпанында Орынбор қаласынан «Өздерінің өткендегі қателік-
терін» мойындап хат [26] жолдады.

Бұрын «сәдуқасовшылдық», «қожановшылдық», «рысқұловшылдық», «сейфуллиншілдік» 
жиі айтылып, жиі сынға ұшыраса олардың қатарына «мұстамбаевшылдық» қосылды.

Ыдырыс Мұстамбаев 1920-1930 жылдары орнығып келе жатқан тоталитарлық жүйенің қа-
тал саясатынан қаймықпай ұлттық бағыт ұстанған С. Сәдуақасовтың идеясын шын мәнінде 
қолдаушы, өзі де қазақ ұлтының тәуелсіздігі жолында батыл қадамдар жасаған азамат. Ала-
шорда партиясының құрамында болмағанымен аға ұрпақтың ұстанған жолын жалғастырушы. 
Қазан төңкерісіне дейін Семей округіндегі Алаш қаласында 2 кластық орыс-қазақ училищесін-
де оқыды. Оны бітірген соң почта- телеграф саласында қызмет істеді. Төңкерістен кейін Се-
мей гиманзиясына түскенімен оны тамамдаған жоқ. Өз еркімен оқып білімін көтерді. Алай-
да, мұрағат қойнауында сақталған Ы. Мұстамбаевтың өз қолымен жазған хаттарындағы жазу 
ерекшелігі, өз ойын еркін әрі жүйелі жеткізуі оның білімді болғанын байқатады.

Төңкерістен кейін Семей, Орал Губерниялық Атқару Комитеттерінде жауапты қызметтер 
атқарды, Орал Губерниясында прокурор, Сырдария Губерниялық Атқару Комитеті төрағасы 
болды. Сырдария Губерниялық Атқару Комитеті төрағасы қызметінде жүргенде мекемелерді 
қазақтандыруды белсенді жүргізді. 1930 жылдары Өлкелік Союзмяса конторы бастығының 
орынбасары қызметін атқарды. Жауапты қызмет атқарған жылдары орыс отаршылдығына 
қарсы белсенді күресті.
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Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

1921 жылы Семей Губерниялық Төңкеріс Комитетінің төтенше тапсырмасымен Зайсан уезі-
не барып европалықтарға қарсы ұйымдастырылған демонстрацияға қатысты, қазақ халқының 
мүддесін қорғап сөз сөйледі. Зайсандағы кеңес органдары Ы. Мұстамбаев ұлтаралық қатына-
стың ушығып кетуіне жауапты деген айып тағып, 4 сағат ішінде Зайсан уезінен кетуін бұйыр-
ды, алайда ол бұл бұйрықты орындамады. Оны уезден күштеп кетірді.

1921 жылы Орынбор қаласында өткен Өлкелік Кеңестер Съезінде Бөкейханов, Байтұрсынов, 
Мырзағалиев және басқа алаш зиялыларын қолдады. Сәдуақасовты «оңшыл ағымға» айып-
тағанда онымен қатар Сұлтанбеков пен Мұстамбаев осы ағымға мүше ретінде қуғындалды. 
1930 жылдың 20 сәуірінде Ы. Мұстамбаев «Советская степь» газеті редакциясы мен Ф. Голоще-
кин атына хат жолдап, «Долой антипартиные уклоны, к ленинизму» деген мақаласын және 
С. Сәдуақасовқа жазған ашық хатын «Советская степь» газеттінің таяудағы сандарының біріне 
басуын өтінді [27, 230 - 234 бб.]. Ы. Мұ- стамбайұлы Ф.Голощекиннің атына жолдаған хатында: 
«Түрлі жағдайда түрліше қатем болды. Аз қателесетін кісілерде, мүлде қате істемейтін кісілер 
де бар. Бірақ мен ондай болып туған жоқпын.

Ұлт коммунистерінің өсу дәуірінде жікшілдік болмай, қателеспей мүмкін емес. Партия жо-
лынан таюшылық кішкене қатені мойынға алмаудан, күдіктенуден басталады. Кейбір қазақ 
коммунистері пәленше жылда, пәлен пленумда, я пәлендей конференцияда қатемді біліп, 
жікшілдіктен бездім дейді. Мен бұған сенбеймін. Біздің жағдайда белсенді шын коммунистер 
қателеспей тұра алмайды. Білсе де, білмесе де қойдай шулап дауыс беріп отырған көпті көріп, 
партия жолы дұрыс, Ленин басшылығы – күшті десек, үлкен адасқандық болар еді» [28] - деп 
шындықты ашық айтты. Алайда, партия «көсемдеріне» қазақ коммунистерінің ақ- қараны 
ажырататын ақиқат пікірі емес, ұлтшыл қазақ коммунистерінің коммунистік партия алдын-
да өз «қатесін» мойындап құлдық ұруы қажет болатын. Сондықтан ұлтшыл қазақ коммуни-
стерінің, алашорданың жас буынының, яғни жас алашшылдардың қандай ақиқат пікірі болма-
сын теріс саяси баға беріліп, қуғындау жалғасты.
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Қазақстан тарихының кеңестік (1917-1990 жж.) кезеңіндегі әлі де жете зерттелетін мәселе-
сінің бірі 1921-1922 және 1932-1933 жылдардағы ашаршылық пен содан туындаған демогра-
фиялық апат. Әсіресе 1932-1933 жылдардағы ашаршылық негізінде көшпелі және жартылай 
көшпелі қазақтарды қамтыды, солар қырылды, түрлі ауру-сырқауларға ұрынды және босқын-
шылыққа ұшырап Кеңес елінің өзге республикаларына және алыс шетелдерге жан сауғалап 
көшуге мәжбүр болды.

Бұл апат ғалымдар, ақын-жазушылар мен журналистер қауымында, қоғамдық-саяси еңбек-
терде - «Ұлттық апат», «Қызыл табан шұбырынды», «Ашаршылық», «Нәубет», «30-жылдар-
дағы ұлттық қасірет» ретінде сипатталуда. Мемлекет тарихы институтының ғалымдары 2012 
жылы «1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты - Правда о голоде 1932-1933 годов» атты 
ұжымдық монографияда дайындады [1, 94].

Ашаршылық тақырыбына бірнеше мақала жазған тарихшы ғалым Нәзира Нұртазина 
аштықты басынан өткерген куәгерлер мен архив деректерін салыстыра отырып көшпелі қазақ 
халқын саналы түрде аштықпен қыру деп тұжырымдайды [2, 31-35; 25-28].

Тарихи әділдіктен аттауға болмайды. 30-шы жылдардағы ашаршылық тек Қазақстанда ғана 
емес Кеңес Одағының бірқатар аудандарында жүрді. Әсіресе аштықтан Украина халқы қатты 
зардап шекті.

Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының ортасына дейін кеңестік тарих ғылымында бұл мәсе-
лені зерттеуге тыйым салынды және осы оқиғаларға қатысты деректердің ең маңыздылары 
Кеңес Одағының сол кездегі басшысы И.В. Сталинге қатысты «Особая папка Сталина» атала-
тын ерекше құпия құжаттар тобында сақталды [3].

Дүйсен Сейітқали Жахияұлы

Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері,
педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Қалиев Жабай Нұрмақұлы
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері,

педагогика ғылымдарының кандидаты

ХХ ҒАСЫРДАҒЫ АЛАПАТ АШАРШЫЛЫҚ

Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы 1921-1922 және 1932-1933 жылдардағы 
ашаршылық және осы оқиғалардан кейінгі демографиялық апат, сондай-ақ халық арасында 
түрлі аурулардың таралуы және қазақтардың КСРО-ның басқа Республикаларына және 
алыс шетелге мәжбүрлі қоныс аударуы қарастырылады.

Аннотация. В статье рассматриваются голод 1921-1922 и 1932-1933 годов в 
Казахстане, и демографическая катастрофа последовавшая за этими событиями, а 
также распространение различных болезней среди населения и вынужденное переселение 
казахов в другие республики СССР и дальнее зарубежье.

Abstract. The article examines the famine of 1921-1922 and 1932-1933 in Kazakhstan, and 
the demographic catastrophe that followed these events, as well as the spread of various diseases 
among the population and the resettlement of Kazakhs to other republics of the USSR and far 
abroad.
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Қазақ зиялыларының арасында Қазақстанда болған ашаршылық туралы халықаралық 
қоғамдастыққа жеткізуге өткен ғасырдың 20-шы жылдары бірінші болып Мұстафа Шоқай бел-
сенді әрекет жасады.

Мұстафа Шоқайдың саяси қызметімен, шығармашылығымен танысуға Кеңес өкіметі кезін-
де жол берілмеді. Кеңестік биліктің қудалауымен өмірінің соңғы 20 жылын елінен жырақта, Ба-
тыс Еуропада эмиграцияда өткізген Мұстафа Шоқай соңғы демі таусылғанша елінің тағдырын 
ойлаумен, қазақ халқының және жалпы Түркістан халықтарының тәуелсіздігі үшін күресіп өт-
кен тұлға. Кеңестік Түркістанды ол кезде қазақ, қырғыз, өзбек, түрікмен, қарақалпақ, ұйғыр, 
дүнген т.б. түркі халықтары мекендегені белгілі.

Тарихи әділдік үшін айтқан жөн, Мұстафа Шоқай Қазақстанда Кеңес өкіметінің жүргізген 
жұмыстарының бәрін қаралап, жоққа шығармаған. Бірақ большевиктердің ол жақсылықты 
отарлық езгіде болған түркі халықтарын мүсіркегеннен емес, өткен ғасырларда сол аймаққа 
қоныс аударып келіп, тұрақтап қалған славян ұлты өкілдерінің қамын ойлағандықтан және 
патшалық Ресей заманынан келе жатқан отарлық саясатты жалғастырудан туындаған әрекет 
болатын.

«Мұстафа Шоқайдың большевик отаршылдарының болмысын барынша терең танып, отар-
лаушы мемлекетке тән барлық белгілерді кеңестік Ресейдің бойынан тауып, сонымен қатар, 
оның басқа отаршылдық саясаттан айырмашылығын да көрді. Ол большевиктер билігінің сая-
си бет-бейнесін аша білді», - деп көрсетеді шоқайтанушы, саяси ғылымдарының докторы, про-
фессор Әбдіжәлел Бәкір.

Ол Қазақстаннан жырақ, Францияда тұрып жатса да Ресей құрамындағы халқының ашар-
шылыққа ұшырағанын естіп, оның себептері мен зардаптарын анықтап, Еуропа жұртшылығы-
на жеткізіп, Кеңес өкіметінің зұлымдық саясатын әлем алдында әшкерелеуге ұмтылған.

М.Шоқай 1933 жылдың басында, ашаршылықтың нағыз өршіп тұрған кезінде Түркістан өл-
кесінде болып қайтқан бір шетелдіктің көзімен көріп, естіп-біліп, куә болған оқиғасын «Бір 
«интуристің» Түркістан әсері» деген мақаласында келтіреді. Орыс және кейбір түркі тілін 
білетін шетелдік Кеңес елінің көп жерін аралаған. Сондықтан бұл елге сырттан баратын бы-
лайғы жұрт аңғармайтын көптеген мәселелерді дәл аңғарып, дұрыс түсінген. М.Шоқай оның 
қолжазбасын «Жас Түркістан» журналының 44-санында жариялай отырып, «түсінікті себеп-
терге байланысты бұл «интуристің» атын атай алмаймыз. Сондай-ақ, оның Түркістан әсері 
хақында бізге әңгімелеп бергендерінің бәрін жариялауға шарасызбыз», - деп ескертеді.

Сонымен батысеуропалық азамат кеңестік Түркістанда көргендерін төмендегідей баяндай-
ды. «Менің Түркістаннан алған әсерім: бұл елді аштық жайлаған. Қай жағына қарасаң да ашар-
шылықтың белгісі көзге ұрады. Орта Азия темір жол бойында, Түрксиб бойында, станция-
ларда, ірі және шағын қалаларда - қай жерге барсаңыз да алдыңыздан аш адамдар шығады. 
Ашаршылыққа душар болғандар Түркістанның жергілікті халықтары. Елдің әр түкпірінде - 
Қазақстанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда және Түрікменстанда ашаршылықтың себебі тура-
лы жергілікті тұрғындардан сұраулар қойып сұрасам, қашқалақтап өтірік жауап қайтарады. 
Олар: «Түркістанда ашаршылық ауық- ауық болып тұрады. Төңкерістен бұрын да ашаршылық 
болған», - дейді. Бірақ үкімет пен партияның жауапты орындарында отырмаған қатардағы 
адамдар ашаршылықтың шын сырын бүркелемей ашық айтуға тырысады.

Өзбекстандағы және Түркістандағы ашаршылықтың басты себебі - дәнді дақылдар егетін 
жерлердің мақта егуге берілуінен еді. Өзбекстанда күріштің жетпеуі қатты сезіледі.

«Ашаршылықты тудырған себептердің бірі колхоздар болып табылатыны ешкімге құпия 
емес. Алайда үкімет пен партия ұйымдарының жауапты қызметкерлері ашаршылықтың се-
бебін колхоздарға көз бояп кіріп алған қайдағы бір тап жауларынан көреді. Қарапайым бұқа-
ра мен қатардағы қызметкерлер істің мәнін онша көп жасырмайды. Олар колхоздарды ашар-
шылықтың қайнар көзі деп есептейді. Самарқанда болғанымда бір белгілі коммунист маған 
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колхоздардың Түркістанға сәйкес келмейтінін, Түркістан халқы Мәскеудің «жақсылығына» 
лағнет айтатынын білдіреді», - деп баяндайды шетелдік турист.

«Қазақстан мен Қырғызстандағы ашаршылықтың басты себебі ретінде жергілікті тұрғын-
дар колхоздармен қатар күштеп отырықшылдандыруды айтады. Қызмет бабы бойынша қазақ 
және қырғыз тұрғындарымен араласып жүрген кейбір партия мүшелері отырықшылданды-
ру бұл халықтар үшін аса тиімсіз бір жағдайда жүргізіліп жатқанын жасырмайды. Жаңадан 
отырықшылдырылатын шаруашылықтарға бөлінетін жерлердің көбі көшпелі және жартылай 
көшпелі жергілікті шаруалардан тартып алынып, Ресейден келген келімсектерге үлестіріп 
беріліп қойған және үздіксіз беріліп жатыр. Орыс шаруалары қалаған жерлеріне қазық қағып 
қоныстануда. Үкімет солар жағында. Жаңадан отрықшыланған қазақ-қырғыздарға не баспана 
үшін немесе азық- түлік үшін ешқандай көмек көрсетілмейді. Көмек көрсеткен жағдайда, он-
дай көмек тым мардымсыз.

Ақыры отырықшылануға қажетті ең қарапайым шарт-жағдайлардың өзін әзірлей алмай, 
қайтадан көшпелі күйге түсуге мәжбүр болуда. Солардың арасында Әулиеата аумағының да 
қазақтары бар. Мұндағы бірталай отбасы өздеріне берілген жерлерді тастап, қайтадан көшпелі 
мал шаруашылығымен шұғылдануға өткен. Бірақ оларда мал дейтін мал да қалмаған. Көбі 
ашаршылық азабын тартып өліп жатыр», - деп жазады шетелдік азамат [4, 327-328].

Қазіргі қазақстандық зерттеушілер патша өкіметінің қоныс аударту арқылы қазақтарды 
жерден айыру саясатын большевиктер де жалғастырғанын дәлелдеу де. И.Л. Ямзин мен В.П. 
Вошинин сияқты кеңестік ғалымдар 1926 жылы Ресейде «Отарлау және қоныс аударудың ілімі» 
деген еңбек жазып, оны жоғары оқу орындарында оқытқан.

Тарихшы ғалым Қанат Еңсеновтің қазақстандық мұрағаттан тапқан деректері бойынша 1925 
жылы Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитетінің Төралқасы «Қазақ АКСР-і жеріне көшіру мен 
қоныстандыруды тоқтату туралы» жөнінде қаулы қабылдаған. Ал Қазақ еліндегі билікке келген 
соң Ф.И. Голощекин ол қаулының күшін жойғызып, 1929 жылы республика үкіметі жанынан 
қоныс аударушылар басқармасын ашқызған [5, 195].

М.Шоқай қазақ халқының жерінен айрылғанын мынадай деректермен дәлелдей түседі. 
«1926 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 6 миллион 503 мың адам тұрады. Осы санның мөл-
шермен жүзден отызы орыс және украин мұғажырлыры (М.Шоқай қоныс аударушыларды 
осылай атайды - авторлар). 540 мың қала халқының көбі (мөлшермен жүзден 53-і орыстар). 
Орыс мұғажырлары өлкенің ең шұрайлы жерлеріне қоныстандырылған. Олардың көпшілігі 
Ақмола, Қостанай аймақтары мен Семей, Жетісу және Сырдария аймақтарына суармалы егіс 
алқаптарына орналастырылған», - деп кеңестік отаршылдық саясаттың бір қырын аша түседі.

М.Шоқай сол кезде тек Қазақстан ғана емес, бүкіл Кеңес Одағы бойынша ең құнарлы жер-
лер саналатын Қостанай мен Ақмола аймақтарында орыс мұғажырлары қалаған жерлерін 
иемденген. Мұғажырлар Қостанайда тұрғындардың жүзден 62 жарымын, Ақмолада жүзден 
52 жарымын құрайды», - деп көрсеткен [6, 101].

Осылайша М.Шоқай Кеңес өкіметі шаруаларды күштеп ұжымдастыру арқылы жерден ай-
ырғанын, оларды жеке шаруашылық жүргізу құқынан айырып, мемлекетке басыбайлы етіп 
қойғанын жазады.

Большевиктер И.В. Сталин 1929 жылы Сібірге барған сапарында міндеттегендей Кеңес елін 
әлемдегі ең астықты елге айналдыра алмады. Бір кезде астық өндіруден атағы шыққан пат-
шалы Ресей енді большевиктер билігі кезінде аштық апатына ұшырауда. М.Шоқай «Бүгінгі 
кеңестік Ресей «адам жегіштер» отанына айналды», - деп ресейлік большевиктер саясатын 
ашына сынайды.

Большевиктердің көшпелілерді күштеп отырықшылдандыру және ұжымдастыру саясаты 
Түркістанның жергілікті халқының наразылығын туғызып, қарулы күреске шығуға мәжбүрле-
генін жазады.
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М.Шоқай «Атамекен жағдайы» деген мақаласында Лондонда шығатын «Дейли экспресс» 
газетінің 34.12.29. санынан төмендегі телеграф хабарын келтіреді: «Кеңестік Түркістанның 
Ауғанстан шекарасына таяу жерінде Қызыл Армия мен жергілікті шаруалар арасында қарулы 
қақтығыс туылды. Осы қақтығыста 2 мыңнан аса адам қаза тапты. Түркістан шаруаларының 
үкіметке астық тапсырудан бас тартуы соғыстың туылуына басты себеп болғанын көріп оты-
рмыз. Ауғанстан шекарасына жіберілген қызыл әскерлерді шаруалар қару кезеп қарсы алды. 
Соғыс тура бір күн жалғасты. Шаруалар тарапынан көрсетілген қарсылықтың күшті болғаны 
соншалық, үкімет оларды жаныштау үшін әскери самолеттерді іске қосып, улы газдармен тол-
тырылған бомбалар тастады.

Шаруалардың бір бөлігі Ауғанстан аумағына шегінді. Соғыс болған жерге «ГПУ» (чекистер 
әскері - авторлар) топтары жіберілді. Көтеріліс басшыларынан 14 адам атып өлтірілді. Ша-
руалардың қолындағы астық тартып алынуда» [5, 57-58]. Ұжымдастырумен бір мезгілде Қа-
зақстанда астық дайындау науқаны да белсенді түрде жүргізілген. Колхоздарда астықтың бар-
лық қорлары, тіпті тұқым қорлары да тартып алынды. Мал шаруашылығымен айналысатын 
аудандарға астық тапсыру міндеті жүктеліп, қазақтар оны орындау үшін малдарын астыққа 
айырбастаған. Одан бөлек ет, жүн дайындау науқаны да малды жаппай союға соқтырды [7].

Қазақстандағы сол кездегі большевик басшылардың қазақ даласының табиғи- климаттық 
ерекшеліктері мен көшпелі шаруашылық заңдылықтарын есепке алмай жүргізген әпербақан 
саясаты қазақ халқын аштыққа ұшыратты деген пікірге тоқталады тарихшы Н.Шаяхметов [8, 
127-132].

Сонымен М.Шоқайдың осы мәселеге қатысты еңбектерінен түйетін ой, Қазақстандағы 30-
шы жылдардың басында орын алған ашаршылық большевиктердің отаршылдық саясатының 
тікелей зардабы деп түйіндеді.

Кеңестік кезеңде С.Бәйішев, («Очерки экономической истории Казахской ССР».
- Алма-Ата, 1989. - 294 с.) және А.Тұрсынбаев («Казахский аул в трех революциях».
- Алма-Ата, 1967. - 484 с.) сияқты тарихшылар ұжымдастыру мен байларды тәркілеу мәселе-

сін өздерінің еңбектерінде коммунистік идеология мен саясатқа сай жағымды тұрғыда, кеңестік 
биліктің табыстары ретінде сипаттады. Ж.Абылхожин, М.Қозыбаев, М.Тәтімов сияқты қазақ 
ғалымдары 1989 жылы одақтық «Вопросы истории» атты тарихи журналда алғаш рет респу-
бликадағы ашаршылық қасіретін Кеңес Одағының халқына мәлім етті [9].

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген соң М.Қозыбаев, Т.Омарбеков, М.Қойгелдиев, М.Сы-
дықов, Қ.Алдажұманов сияқты тарихшылар ашаршылық тақырыбына зерттеу еңбектерін, 
мақалаларын жаза бастады.

Танымал тарихшы М.Қозыбаев өзінің 1992 жылы жарық көрген «Ақтаңдақтар ақиқаты» де-
ген ғылыми еңбегін жариялап, мұнда «Ашаршылық ақиқаты» деген көлемді бір тақырыпты 
арнады және республикада оны жүзеге асырған Сталиннің Мәскеуден жіберген өкілі Ф.И. Го-
лощекиннің іс-әрекеті мен шынайы бейнесін көрсетіп берді [10, 10].

Т.Омарбеков пен М.Қойгелдиев бірлесіп жазған «Тарих тағылымы не дейді» [11] еңбекте 
қазаққа жасалған осы зобалаңды «Голощекин геноциді», - деп айыптады. Кейінірек Т.Омар-
беков «Зобалаң (Күштеп ұжымдастыруға қарсылық)» [12] және «20-30 жылдардағы Қазақстан 
қасіреті» [13], еңбектерінде ашаршылық зардабын тереңдеп зерттеді. Тарихшы Ж.Абылхожин 
де «Традиционная структура Казахстана: социально-экономические функционирование и 
трансформации (1920-1930-е гг.)» [14] осы мәселені зерттеуге үлес қосты.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қазақ халқының басынан кешірген осы қасіретті халыққа 
жеткізуге ақын-жазушылар, журналистер әсіресе қазақ тілді басылым беттерінде мақалалар, 
зерттеулер, естеліктер жариялап елеулі үлес қосты.

Алғашқылардың бірі болып жазушы, ғалым Сапабек Әсіпов «Қатерлі дерт, қалжыраған ха-
лық» [15] кітабында талай ащы шындықтың бетін ашты. Қазақстандық жазушы Борис Михай-
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ловтың тарихи деректер мен ашаршылықты басынан өткерген куәгерлердің естеліктері негізін-
де жазылған «Хроника «Великого джута» еңбегі ашаршылық қасіретін орыс тілді аудиторияға 
жеткізген құнды еңбек болды.

1920-1930 жылдардағы халықтың жаппай қырылуы мен ауыл шаруашылығын ұжымдасты-
рудың мән-жайларын зерттеген Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Төралқасы комисси-
ясының шешімімен Қазақстан Президенті Архиві мен Қазақстан Республикасы Орталық Мем-
лекеттік Архиві құжаттары негізінде 1998 жылы «Насильственная коллективизация и голод в 
Казахстане 1931-1933 гг.» атты құжаттар мен материалдар жинағы шығарылды. 2011-2013 жыл-
дары ҚР Президент Архиві «Голод в СССР. 1929-1934 гг.» (Мәскеу) халықаралық ғылыми жоба-
сына қатысты. Деректі серияда трагедияның себептері мен бастапқы кезеңін, ашаршылықтың 
шарықтау кезеңін, демографиялық салдарларын және КСРО-да болып жатқан оқиғаларға ха-
лықаралық пікірді сипаттайтын құжаттар жарияланды.

Сонымен қатар 2012 жылы Президент Архивінің құрастырушы ұжымы Қазақстан халқы 
Ассамблеясымен бірлесіп «Из истории депортаций. Казахстан. 1930-1935 гг.» құжаттар жи-
нағын жарыққа шығарды. Бұл басылымға «Қазақ АКСР-інде кулактарды бай ретінде жою» са-
ясатын жүргізу аспектілерін баяндайтын құжаттар енгізілді. Соңғы және тақырыпты толық 
ашатын басылымдардың бірі, Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы бой-
ынша 2013, 2018 жылдары шығарылған «Трагедия казахского аула. 1928-1934 гг.» құжаттар жи-
нағының екі кітабы болып табылады. Бұл жинақтың құжаттары 1930 жылдардың басындағы 
гуманитарлық апатты сипаттайды және соның нәтижесінде қазақ этносының 40 пайыздан 
астамын жоғалтқанын айғақтайды [16].

Кеңестік Қазақстандағы ашаршылық мәселесін алғаш болып зерттеушілер 1931- 1933 жыл-
дардағы ашаршылықтың бірқатар себептерін көрсетті. Кеңестік тарихнамадан мәлім боль-
шевиктік (коммунистік) билік алғашқыда жерді еңбекші халыққа тегін үлестіргенімен, 20-
шы жылдардың соңында жерді мемлекет меншігіне ала бастады, Кеңестік шаруашылықтар 
(совхоздар), кооперативтер, ТОЗ-дар құрып, жер ортақ мемлекеттік меншікке өте бастады. 
Ұжымдық шаруашылықтардың (колхоздар) өзі мемлекет тарапынан бақылауда және негізі-
нен большевиктік партия мүшелері басқарды және партия ұйымдары басқару ісіне араласып 
отырды.

Сондықтан ашаршылықтың басты себебі ретінде Кеңес өкіметінің көшпелі қазақ шаруала-
рын күштеп ұжымдастыру саясатын көрсетеді. Кейбір зерттеушілер арасында бұл әдейі жа-
салды ма, әлде жергілікті кеңес-партия басшылары мен қызметкерлерінің ұжымдастыру жолы 
мен әдіс-тәсілдерін дұрыс түсінбегендіктен болған қателік пе деген пікірлер де кездеседі. Со-
нымен қатар көшпелі қазақтар отырықшы өмірге көндігіп, еңбек етіп күнкөріс жасай алмады 
деген оғаш пікірлер де кездеседі.

Қазақстандағы ашаршылық мәселесін індете зерттеген Талас Омарбеков, Мәмбет Қойгелді, 
Қайдар Алдажұманов және т.б. пайымдауынша бұл демографиялық апаттың басты себебі - 
кеңестік биліктің ауыл шаруашылығын ұжымдастыру науқанында көшпелі қазақтардың мүд-
десін ескермей жасаған қате саясаты. Көшпелі қазақтар қолындағы негізгі күнкөріс көзі - мал-
ды күшпен ортақтастырылып аштыққа ұрындырды.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы 30 мамырдағы 
Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай Үндеуінде 1931-1933 
жылдардағы ашаршылық қасіретін 3 миллионға жуық адам тартқаны туралы дерек келтірді 
[17].

АҚШ тарихшысы Сара Кэмеронның қазақ ғалымы Зәуре Батаеваға берген сұхбатында Қа-
зақстандағы 1931-1933 жылдардағы кеңестік билік саясаты салдарынан болған қазақ халқы-
ның жартысына жуығын опат қылған оқиғаны геноцид деп сипаттауды қолдай келе, геноцид 
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ұғымының кең ауқымды тәржімесі халықаралық заң аясында қолданылуы үшін, мемлекеттер 
БҰҰ-ның Геноцид Конвенциясын және оған қатысты басқа келісімшарттарды қайта қарауы 
тиіс деген көзқарасын білдірді [18].

Біз де осы ашаршылықты табиғи апаттан емес, кеңестік биліктің қазақ халқын қырғынға 
ұшыратқан трагедиясына мемлекет басшылығы тарапынан саяси баға беруді қолдаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. 1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты - Правда о голоде 1932-1933 годов. – Алматы: ТОО «Лите-
ра-М», 2012. - 321 бет.

2. Нуртазина Н. Сталинский голодомор в Казахстане: воспоминание современников // Қазақ тарихы. 2011. 
№2, 31-35 бет; №3, 25-28 беттер.

3. «Народы Украины в Особой папке Сталина» / ИРИ РАН. М.: «Наука», 2006.
4. Шоқай М. Таңдамалы шығармалар: Үш томдық. 1-том. – Алматы: «Қайнар» баспасы, 2007. - 352 бет.
5. Еңсенов Қ. Қазақ зиялылары және Қазақстандағы көші-қон мәселесі // Алаш мұраты және тәуелсіз Қа-

зақстан. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Астана, 2011. - 311 бет.
6. Шоқай М. Таңдамалы шығармалар: Үш томдық. 2-том. – Алматы: «Қайнар» баспасы. 2007. - 392 бет.
7. Бұрханов К. Тарих шындығы және заманауи қоғам // Егемен Қазақстан. 2012 жыл, 10 мамыр.
8. Шаяхметов Н.У. Әлихан Бөкейхановтың еңбектеріндегі дәстүрлі қазақ шаруашылығының мәселелері // 

Алаш мұраты және тәуелсіз Қазақстан. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. материалдарының 
жинағы. – Астана, 2011. - 311 бет.

9. Ж.Абылхожин, М.Козыбаев, М.Татимов. Казахстанская трагедия // Вопросы истории. 1989, №7.
 10. Қозыбаев М. «Ақтаңдақтар ақиқаты». - Алматы, 1992. - 205 бет.
11. Т.Омарбеков, М.Қойгелдиев. «Тарих тағылымы не дейді». - Алматы, 1993. -58 бет.
12. Т.Омарбеков. «Зобалаң (Күштеп ұжымдастыруға қарсылық)». - Алматы, 1994. - 272 бет.
13. Т.Омарбеков. «20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті». - Алматы, 1997. - 320 бет.
14. Ж.Абылхожин. «Традиционная структура Казахстана: социально-экономические функционирование и 

трансформации (1920-1930-е гг.) - Алма-Ата. 1991. - 240 с.
15. Сапабек Әсіпов. «Қатерлі дерт, қалжыраған халық». - Алматы, 1998. - 336 бет.
16. Чиликова Евгения. Қазақстандағы ашаршылық: құжаттар сөйлейді... // Егемен Қазақстан. 10 қараша 

2020 жыл.
17. Ақорда сайты.
18. Батаева Зәуре. Ашаршылық: тарихшы Сара Кэмеронның көзқарасы. https://adebiportal.kz/kz/ news/

view/asharshilik_tarihshi_sara_kemeronnin_kozkarasi_21071



37№ 3-4 /2021Архив хабаршысы. 

Годовова Елена Викторовна 

д.и.н., доцент, профессор кафедры истории России Оренбургского 
государственного педагогического университета,

godovova@mail.ru

РОЛЬ ГОРОДА ОРЕНБУРГА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-АЗИАТСКИХ 
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

Аннотация. В статье представлен обзор становления и развития торговых отношений 
на гра- нице Оренбургской губернии. Исследование основано на воспоминаниях 
современников. Оренбургские купцы отправились торговать в Среднюю Азию, а 
азиатские торговцы – в Оренбургский край. Глав- ными торговыми центрами города 
Оренбурга стали гостиный и меновой дворы. Гостиный двор на- ходился недалеко от 
центра тогдашнего города и предназначался для внутренней торговли русских купцов 
и городского населения, а местом торговли с азиатскими купцами был меновой двор. В 
целом российско-азиатские торговые отношения, установленные на границе Европы и 
Азии, способствова- ли развитию экономических отношений.
Ключевые слова: Российская империя, Оренбургский край, Оренбургская губерния, 
Средняя Азия, торговля.

Аннотация. Мақалада Орынбор губерниясының шекарасындағы сауда қатынастарының 
қалыптасуы мен дамуына шолу жасалады. Зерттеу замандастардың естеліктеріне 
негізделген. Орынбор көпестері Орта Азияға, ал азиялық көпестер Орынбор өлкесіне 
барды. Орынбор қаласының негізгі сауда орталықтары керуен сарайлар мен айырбас 
базарлары болып табылады. Керуен сарай сол кездегі қаланың орталығына жақын 
жерде орналасқан және орыс көпестері мен қала тұрғындарының ішкі саудасына 
арналған, ал азиялық көпестермен сауда орны айырбас сарайында болды. Жалпы, Еуропа 
мен Азия шекарасында орнатылған Ресей-Азия сауда байланыстары экономикалық 
қатынастардың дамуына ықпал етті.
Кілт сөздер: Ресей империясы, Орынбор өлкесі, Орынбор губерниясы, Орта Азия, сауда.

Abstract. The article provides an overview of the formation and development of trade relations on 
the border of the Orenburg region. The study is based on the memoirs of contemporaries. Orenburg 
merchants went to trade in Central Asia, and Asian merchants came to the Orenburg region. The 
main shopping centers of the city of Orenburg were residential and exchange courtyards. The 
gostiny dvor was located near the center of the then city and was intended for internal trade of 
Russian merchants and the urban population, and the place of trade with Asian merchants was 
a deal. In general, Russian-Asian trade relations established on the border of Europe and Asia 
contributed to the development of economic relations.
Key words: Russian Empire, Orenburg Territory, Orenburg Province, Central Asia, trade.
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Основанием города Оренбурга в 1743 г. ознаменовалось утверждение России на юго- 
восточной ее окраине, расширение географических и административно-политических границ 
государства за счет громадных пространств Заволжья, Приуралья и Казахстана. Город-крепость 
на реке Яике стал точкой опоры в дальнейшей колонизации края, важнейшим военно-
стратегическим, дипломатическим и торгово-экономическим пунктом.

Источниками для определения роли Оренбурга в становлении и развитии российско- 
азиатских торговых отношений на юго-восточной границе Российской империи во второй 
половине ХVIII послужили воспоминания современников: чиновников, путешественников, 
писателей. В связи с тем, что этот мемуары занимают промежуточное положение между 
историческими источниками и художественными произведениями, то при их анализе мы 
использовали не только методы источниковедческого анализа, но и текстологический анализ.

Пограничное расположение, созданного в ХVIII в. на стыке Европы и Азии Оренбургского 
края, способствовало развитию торговых отношений. Особое внимание этому уделяли как 
государственная, так и местная власти. В Привилегии, дарованной императрицей Анной 
Иоановной г. Оренбургу в 1734 г. говорилось о присвоении городу имени и о возможности 
людям, разных национальностей, конфессий, сословий и профессий «приходить, селиться, 
жить, торговать, и всяким ремеслом промышлять»1. Для привлечения в Оренбургский край 
купцов в течение первых трех лет после строительства города с них не брали торговые пошлины 
(1735 – 1738 гг.), но был введен особый таможенный тариф. Проект таможенного тарифа был 
разработан оренбургским губернатором И.И. Неплюевым в 1746 году. В своих Записках по 
этому поводу он отмечал, что он, обратив внимание на желание торговать здесь как русских, 
так и азиатских купцов, писал во все магистраты о значимости коммерции, приносящей в 
казну с пошлинных сборов до 50 тыс. руб. серебром в год 2.

В 1752 г. был утвержден Оренбургский таможенный тариф, но размер и условия выплат 
таможенных пошлин во второй половине ХVIII в. неоднократно менялись. Так, в 60-х годах 
XVIII века для защиты отечественных торговых предпринимателей от конкуренции со стороны 
среднеазиатского купечества российское правительство использовало методы нетарифного 
регулирования. В 1763 г. восточным купцам было запрещено ездить на внутренние российские 
ярмарки. Они должны были продавать свои товары только оптом и только в пограничных 
городах, где имелись таможни. Оренбургский губернатор Иван Рейнсдорп предложил снизить 
пошлины на все вывозимые за границу продукты и товары российских фабрик, а также на 
ввозимое азиатское сырье необходимое для российских мануфактур, и увеличить пошлины на 
предметы роскоши. В 1778 году Екатерина II подписала указ о введении нового Оренбургского 
тарифа, который разрабатывался Комиссией о коммерции с 1770 г. К беспошлинному привозу 
допускались: хлопок, шелк, шерсть, хлеб, рис, жемчуг, золото, серебро. Вывоз в азиатские земли 
российских изделий также разрешался в основном беспошлинно. Запрещенными товарами 
были: вино, водка, соль, золото и серебро в монете и слитках, оружие, шерсть. По новому 
тарифу большинство среднеазиатских товаров облагалось пошлиной в 10 – 12 %, а самая 
высокая пошлина на привозные товары была 30 %. Все пошлины взымались российскими 
деньгами и только с российских купцов, азиатские купцы были освобождены от уплаты 
пошлин. Следовательно, новый оренбургский тариф, должен был обеспечить поступление на 
российский рынок скота из Казахстана и промышленных изделий из Средней Азии.

В связи с переносом города Оренбурга на новое место в 1743 г. он становится вместо Орска 
центром меновой торговли края. Однако из-за удаленности нового центра губернии не все 
торговцы, например, казахи Средней Орды, ташкентцы, кошгарцы и жители Малой Бухарии, 
могли туда добраться. Поэтому И.И. Неплюев основал на левом берегу р.Уя Троицкую крепость. 
Она была главной крепостью Уйской линии. Удобство ее местоположения заключалось в том, 
что она находилась на старой кара-ванной дороге в Сибирь. Троицк стал вторым ярмарочным 
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пунктом губернии, т.к. при объезде этого края Неплюевым в 1750 г. там была назначена 
ярмарка. Ярмарочная торговля в Троицке получила не меньшее развитие, чем в Оренбурге. 
Некоторая удаленность в сравнении с Оренбургом компенсировалась большими удобствами 
пути, а также тем, что казахи Среднего жуза были спокойнее и зажиточнее, следовательно, 
проход через аулы – безопаснее и прибыльнее.

Одним из препятствий во внешней торговле России со Средней Азией, помимо грабежейкар
авановказахамиихивинцами, служилоотсутствиеточныхтопографических карт и проводников. 
Казахские проводники, пользуясь этим, заводили караваны в безлюдные, безводные и песчаные 
места, где их и грабили. Вследствие этого в 1742 г. последовало запрещение русским купцам 
отправлять торговые караваны в Среднюю Азию и ездить с товарами в киргизские орды.

Неплюев пытался договориться с ханом Абулхаиром о безопасности караванов, но даже 
когда была достигнута договоренность и вручена грамота о верноподданности, хан Абулхаир 
продолжал препятствовать торговле.

После смерти Абулхаира ханом стал его сын Нурали. В 1748 г. состоялась встреча Неплюева 
и Нурали-хана. Хан ссылался на соглашение Абулхаира с Тевкелевым: «между ними положено 
было, дабы которые из российских мест с красной печатью в орде из быть случалось, тех 
свободно принимать и препровождение им чинить». Нарушителей этого условия казахи 
грабили и не считали эти действия преступными. Нурали хотел продолжить эту практику 
и желал, чтобы все купцы российские и азиатские являлись к нему за печатью. Неплюев же 
предложил хану, чтобы он снабдил печатью и братьев, тогда купцы, смотря по расстоянию, 
могли бы обращаться за печатью для проезда или же лично к хану, или к кому-либо из его 
братьев. Те же купцы, которые будут находиться на расстоянии, например, пяти и более дней 
от ставки хана и кочевий его братьев, могли бы проезжать и так, без печати. Нурали согласился.

Это соглашение обеспечило со стороны хана некоторые гарантии безопасности пути по его 
территории. Само же соглашение далось недешево. На покупку подарков хану и его свите 
ушло 3090 руб. Это соглашение не было добрым жестом Нурали- хана. У Нурали был враг 
- Батыр-Салтан, который стремился занять первенствующее значение в Киргизской Орде. 
Сознавая это, Нурали переменил политику в обращении с Неплюевым, и, часто вопреки 
своему желанию делал разные уступки.

Прежнее запрещение об отправлении товаров в Среднюю Азию было отменено, и Неплюев 
стал готовить караван в Хиву и Бухару. Чтобы разведать обстановку, в 1749 г. через кочевья 
Нурали-хана он послал в Хиву купца с товарами на сумму 3 тыс. руб. Реализовав товары, купец 
с большой прибылью вернулся назад, а также доставил в Оренбург более 7 пудов серебра.

27 апреля 1750 г. в Оренбург из Хивы прибыл посол хивинского хана Каипа Щербек, в 
сопровождении людей Батырь-Салтана. Щербек передал Неплюеву сообщение от хана Каипа. 
Каип просил, чтобы караваны, для большей безопасности, ходили через улусы отца его Батыря, 
а не через владения Нурали-хана, которому следовало бы запретить брать пошлины. Неплюев 
хорошо понимал, что Каип через Щербека сделал такое предложение с целью ослабления 
влияние Нурали-хана на караванную торговлю и лишения его доходов с привозимых через 
степь товаров. Однако Неплюев отклонил предложение Щербека и сказал, что безопасность 
торгового караванного пути достаточно обеспечена ручательством Нурали-хана и что Батырю 
следует быть солидарным со своим ханом.

В 1753 г. караван под руководством самарского купца Данилы Рукавкина отправился в Хиву 
с товарами на сумму 20 тыс. руб. В задачу Д. Рукавкина, кроме торговых целей, входил сбор 
данных о состоянии пути через степные места киргиз-кайсацкой орды до Хивы и Бухарии. 
Переводчикам Гуляеву и Чучалову, отправлявшимся с эти караваном, было поручено отвезти 
письма и подарки хивинскому хану Каипу.
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Караван вышел из Оренбурга в сопровождении казахов, обязавшихся на своих верблюдах 
препроводить его до Хивы. По пути к ним примкнули посланцы казахского хана Нурали. Часть 
купцов должна была отправиться с товарами дальше, в Бухару.

Караван благополучно прибыл в Хиву. Оказав гостеприимство   посланцам хана Нурали, 
Каип, однако, отнесся с большой неучтивостью к уполномоченным Неплюева. Хан долго не 
принимал русских посланников, и они оказались в крайне затруднительном положении. Их 
разместили в караван-сарае и держали под охраной. По распоряжению хивинского хана им 
запретили вести свободную торговлю в Хиве и выезжать с товарами в Бухару. Кроме того, хан 
и его приближенные отобрали у купцов самые лучшие товары на сумму 6 тыс. руб. золотом. 
Данила Рукавкин десять месяцев пробыл в Хиве, но торговать ему так и не разрешили, а все его 
товары забрали для хана безвозмездно. Купцы, чтобы не лишиться всего, стали тайно вывозить 
товары из караван-сарая в Ургенч, продавая его там по самой низкой цене, без всякой прибыли 
для себя. Наконец купцы, потеряв всякое терпение, решились напомнить Киапу о долге. Хан 
пригрозил им смертью, если они не перестанут докучать ему своими просьбами. Когда Данила 
Рукавкин, не дожидаясь уплаты денег, уехал из города, Каип, узнав о том через три дня, послал 
за ним в погоню 40 человек, которые и возвратили его в Хиву.

Узнав об этом, Неплюев задержал в Оренбурге хивинских торговцев в качестве заложников. 
Только после этого хивинский хан уплатил, хотя и не полностью, за разграбленные товары и 
отпустил купцов в Оренбург. Русское правительство не устраивало обострение отношений с 
хивинским ханом, и оно поручило Неплюеву принять все меры для их налаживания.

Из российских подданных торговать в Бухару приезжали чаще всего торговые татары. 
Поскольку они исповедовали ислам, к ним относились здесь так же, как к другим мусульманам. 
Они пользовались покровительством правительства, к ним дружелюбно относилось и 
местное население, что давало возможность торговать не только на рынках Бухары, но и в ее 
окрестностях. С них, как с мусульман, по шариату брали пошлин втрое меньше, чем с купцов-
христиан. В связи с этим русские купцы были вынуждены вести торговлю в Бухаре через своих 
комиссионеров, которых нанимали в основном из крымских татар.

Из Азии в Оренбург поступали хлопок и ткани из него (выбойка, бязь), шелк, верблюжья 
шерсть и др. А вывозились из Оренбурга европейские и российские сукна, бархат, юфть, 
медные и чугунные изделия уральских заводов, краски, сахар, меха.

Особенно выгодна была мены с казахами, которым часто подсовывали залежавшийся и 
некачественный товар. Казахи же продавали нам мелкий рогатый скот, лошадей. А покупали, 
главным образом, хлеб.

Внутренняя торговля в Оренбургском крае имела сравнительно небольшие размеры и 
проходила на местных периодических торжках и ярмарках. Их в пределах губернии было 
незначительное количество. Внутренняя торговля заключалась в обмене сельскохозяйственных 
продуктов и продукции промыслов на предметы фабрично-заводской промышленности. 
Развозной торговлей по башкирским селам и деревням занимались татары Сеитовой слободы. 
Они продавали одежду, различные ткани и украшения. Ростовский купец Дюков открыл в 
Оренбурге торговлю рыбой, а симбирский купец Твердышов, известный заводовладелец, завел 
большую продажу железа.

 Ключевую роль в развитии торговых отношений играл Оренбург, о чем в 1773 году 
писал академик П.С. Паллас: «Вообще сказать можно, что основание оного (Оренбурга – 
Е.Г.) совершенно соответствует важному азиатскому торгу, посредством которого стараются 
сей город сделать главным пристанищем, и что надлежало бы оный населить зажиточными 
купцами и заведенными фабриками таких товаров, которые больше покупают азиатские 
народы, привесь в цветущее состояние; ибо Оренбург, бесспорно, должен стать важнейшим 
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провинциальным городом в Российском государстве» [3]. Основными торговыми центрами 
Оренбурга стали гостиный и меновой дворы.

Гостиный двор был расположен неподалеку от центра тогдашнего города и предназначался 
для внутренней торговли русских купцов и городского населения (в зимнее время и для 
азиатских купцов). Первый гостиный двор был сделан из хвороста и обмазан глиной. В 1750 г. 
начали строить каменный гостиный двор. Академик И.П. Фальк, проживший в 1771 г. несколько 
месяцев в Оренбурге, описывая гостиный двор, отмечал, что это было крепкое строение 
с двумя воротами, длиною и шириной на сто саженей (213, 6 м – Е.Г.), состояло из трехсот 
сводов во внутреннюю сторону с покрытым ходом или галереей. Лавки были заполнены здесь 
расхожими товарами, а на площади торговали съестными припасами, лошадьми и другим 
скотом [4].

Местом торговли с азиатскими купцами был меновой двор, сначала плетневый, затем 
каменный. Первоначально он был построен на возвышенности почти у самого берега Яика, 
но в 1749 г. его затопило. После этого в 1750 – 1754 гг. был построен каменный меновой двор 
на степной стороне в 3 верстах от Оренбурга. Современники с восхищением говорили об 
оренбургском меновом дворе, а П.И. Рычков писал, что для российского купечества это одно 
из лучших торговых мест в стране [5].

Прозаик и поэт Александр Павлович Крюков дал блестящее описание Оренбургского 
менового двора в 1826 г. «Посреди прекрасной, необозримой равнины, составляющей часть 
зауральских окрестностей Оренбурга, представляется взору огромное каменное здание, или, 
лучше сказать, совокупление зданий, имеющее фигуру продолговатого четырехугольника, 
коего углы связаны между собою бастионами. Это Оренбургский меновой двор. Четыре 
огромные наружные корпуса, ограждающие оный, заключают в себе 152 лавки, 104 комнаты 
с кухнями, для жительства Русских и Азиятских купцов. Двое ворот ведут во внутренность 
менового двора: Российские, обращенные к стороне города, и Киргизские, от коих начинается 
путь в Хиву и Бухарию, к степи. Над первыми из сих ворот устроена пограничная Таможня 
с башнею на верху; над последними находится каменная зимняя караульня, а противу их 
летняя» [6].

В самой середине менового двора расположен другой дворик, с лавками внутри и снаружи, 
который называется Азиатским, потому что внутренние лавки его могут быть занимаемы 
только товарами из Азии.

Меновой двор имел Российские и Азиатские ворота, ведущие в пакгауз (складское 
помещение – Е.Г.), над которым возвышалась церковь Святого Захария и Елизаветы. На 
западной стороне менового двора в 1825 году по велению Александра I была выстроена мечеть. 
Охрану менового двора осуществляла воинская стража с пушками. Это было необходимо из-за 
высокой вероятности нападения со стороны воинственных соседей-киргизцев.

Торговля на меновом дворе начиналась в первой половине июня и заканчивалась в октябре 
месяце. Киргизцы пригоняли на продажу баранов, рогатый скот, добычу с охоты, а также 
кошму (войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти), армячину (войлочное полотно 
из овечьей или верблюжьей шерсти) и другие рукодельные товары.

Все это обменивалось на русский хлеб, лошадей, фабричные изделия: миткаль (суровая 
тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения), китайку (сорт гладкой 
хлопчатобумажной ткани), платки, деревянную и металлическую посуду, различные мелочные 
предметы роскоши, а также азиатские товары, покупаемые русскими купцами в Хиве и Бухаре.

Александр Крюков пишет, что во время проведения Оренбургской ярмарки на меновом 
дворе можно было увидеть и тяжело-навьюченных верблюдов, табуны русских лошадей, стада 
киргизских баранов и множеством диких наездников. Здесь можно было видеть бухарских и 
хивинских купцов, касимовских и казанских татар, мещеряков, башкирцев и киргизок а также 
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русских женщин, которые продавали еду и мелочь, необходимую в киргизском кочевом быту. 
Иногда сюда приезжали торговать богатые купцы из Индии и Кашемира [7].

Итак, российско-азиатские торговые отношения, оформившиеся на границе Европы и 
Азии, в первую очередь способствовали экономическому развитию. Ключевую роль в этом 
играл город Оренбург.
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К ВОПРОСУ ОБ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ В ОТНОШЕНИИ
«СЕКТАНТОВ» В 1920-Х ГГ. ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аңдатпа. Мақала авторы 1920 жылдары КСРО-да Симбирск-Ульяновск өлкесінің 
мысалында секталық діни топтарға қатысты қарсы үгіт - насихат жүргізудің негізгі 
тенденцияларын ашады. Ульяновск мемлекеттік архивтерінің РК(б)П - БК(б)П парти-
ялық құрылымдары қорларының, сондай-ақ зерттелетін кезеңде өлке аумағында жұмыс 
істеген құдайсыздар Одағының құжаттық нарративіне талдау жүргізілді. Сонымен қа-
тар, мақалада кеңестік теоретик, Ресейдегі сектанттық тарих зерттеушісі В.Д. Бонч 
- Бруевичтің сектанттық діни ілімдерге қарсы насихаттың теориялық негізін бағалау 
үшін маңызды еңбектеріне  қысқаша талдау келтірілген.

Кілт сөздер: Діни насихат, КСРО, Симбирск - Ульяновск өлкесі, секталар, бапти-
стер, уәзірлер, Христововерлер, Бонч-Бруевич.

Аннотация. Автором статьи раскрываются основные тенденции в проведении 
антирелигиозной пропаганды в отношении сектантских религиозных групп в СССР в 
1920-е гг. на примере Симбирского - Ульяновского края. Проведен анализ документаль-
ного нарратива ульяновских государственных архивов - фондов партийных структур 
РКП(б) - ВКП(б), а также ячеек Союза безбожников, действующих на территории края в 
исследуемый период. Наряду с этим в статье представлен краткий анализ работ совет-
ского теоретика, исследователя истории сектантства в России - В.Д. Бонч-Бруевича, 
что имеет значение для оценки теоретической базы пропаганды против сектантских 
вероучений.

Ключевые слова: Антирелигиозная пропаганда, СССР, Симбирский - Ульяновский 
край, секты, баптисты, скопцы, хлысты, Бонч-Бруевич.

Abstract. The author of the article reveals the main trends in conducting anti-religious 
propaganda in relation to sectarian religious groups in the USSR in the 1920s. on the example of 
Simbirsk - Ulyanovsk territory. An analysis of the documentary narrative of the Ulyanovsk state 
archives - the funds of the party structures of the Russian Communist Party of the Bolsheviks 
- All-Union Communist Party of the Bolsheviks, as well as the cells of the Union of Atheists 
operating in the territory of the region during the study period, was carried out. Along with 
this, the article presents a brief analysis of the works of the Soviet theorist, researcher of the 
history of sectarianism in Russia - Vladimir Bonch-Bruevich, which is important for assessing 
the theoretical basis of propaganda against sectarian beliefs.

Key words. Anti-religious propaganda, Soviet Union, Simbirsk - Ulyanovsk territory, sects, 
The Baptists, The Scopians, «The whips», Bonch-Bruevich.
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В 1920-е гг. антирелигиозная пропаганда становится важной частью советской агитацион-
ной работы. Однако если антирелигиозная пропаганда против представителей мировых ре-
лигий - христианства, как православного, так и католического толка, мусульманства, буддизма 
уже давно является предметом научных работ, то в отношении различных религиозных дено-
минаций и сект данное направление изучено в меньшей степени. Тем не менее, данный вопрос 
заслуживает внимания исследователей. Ввиду активизации сектантских групп в России в на-
стоящее время опыт советской власти в деле противодействия распространению их влияния 
может быть использован в современных разработках подобной деятельности. В то же время 
рассмотрение антирелигиозной политики как явления в отечественной истории предполагает 
всестороннее изучение различных её аспектов. В том числе, разумеется, и применение методов 
антирелигиозной агитации против сектантских групп.

Симбирский - Ульяновский край, как отдельно взятая территория, имеет в контексте дан-
ной проблемы особенное значение. Многонациональный регион, на территории которого 
проживало не только русское, татарское, мордовское, чувашское, башкирское население, но и 
иудеи, австрийцы, немцы, венгры и др. европейские народности, стал территорией реализа-
ции антирелигиозной пропаганды самого широкого спектра.

В то же время нельзя не отметить, что именно при изучении антирелигиозной пропаганды 
в отношении сектантов исследователь неизбежно сталкивается с целым рядом сложностей. Во-
просы вызывает, в первую очередь, трактовка самого понятия

«секта». Если в настоящее время под сектантами принято понимать приверженцев рели-
гиозных верований, отличных от мировых религий - христианства, ислама и буддизма и их 
ответвлений, а также разного рода мошеннические организации, то в 1920-х гг. под сектанта-
ми подразумевались не только представители нетрадиционных религиозных убеждений, но и 
различные христианские деноминации. Таким образом, историческая действительность тако-
ва, что в первые годы существования советского государства данное понятие трактовалось до-
статочно широко. К разряду сектантов нередко относились не только непосредственно секты в 
современном понимании (хлысты, скопцы и др.), но и меннониты, баптисты, адвентисты и др.

Наряду с этим непросто складывается ситуация с выявлением присутствия представителей 
определенных сект на отдельно взятой территории. В связи с тем, что после принятия Декрета 
об отделении церкви от государства и школы от церкви в 1918 г. из анкеты Всесоюзной пере-
писи населения был изъят пункт о религиозных убеждениях, не существует сколько-нибудь 
достоверных сведений о полном спектре и количестве представителей той или сектантской 
группы. Согласно выявленным архивным документам - отчетам о работе агитационно-пропа-
гандистских групп и деятельности Союза безбожников можно косвенно судить о составе сек-
тантских общин на территории Симбирского - Ульяновского края в 1920-х гг. Так, согласно 
сводке, составленной местным «Союзом безбожников», указывается присутствие на террито-
рии Ульяновской губернии следующих религиозных объединений (по состоянию на 8-11 янва-
ря 1927 г.): старообрядцы, баптисты, евангелисты, евангельские христиане, молокане, адвенти-
сты, мормоны, хлысты и скопцы – единичные группы, нерегистрируемые административными 
органами вследствие неточности сведений о формах их молений и вовлечении в свои ряды [3].

Известнейший исследователь российского сектантства В.Д. Бонч-Бруевич опубликовал под-
робные характеристики деятельности различного вида сект, имевших место и на территории 
Симбирского - Ульяновского края. Еще в годы эмиграции Владимир Дмитриевич занялся из-
учением истории рабочего движения, в особенности, общественные движения, проходившие 
под религиозными лозунгами, - сектантские движения [1, С.10]. По его мнению, сектантство яв-
ляется представителем «вновь народившихся народных деревенских сил. В него входят с одной 
стороны, представители чисто торгового и ремесленного мелкого деревенского капитала, а с 
другой - массы крестьянской бедноты, стоящей на грани полной пролетаризации» [1, С. 383].
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Именно работы Бонч-Бруевича по изучению сектантства в значительной мере помогут про-
лить свет на то, какие религиозные группы можно подразумевать под термином «сектанты». 
Именно он первым предложил схему изучения сект. Впоследствии анкета разошлась по мест-
ным отделам агитации и пропаганды и Союзам безбожников. Помимо очевидных названия и 
количественного состава секты анкета учитывала:

1) Социальный состав секты;
2) Национальный, половой и возрастной состав участников секты;
3) Кто, когда и почему вступил в секту;
4) Кто, когда и почему вышел из состава участников секты; Здесь же отмечалось, что если 

на последние два вопроса ответить точно не представляется возможным, то необходимо было 
установить хотя бы изменение численности секты за время ее существования.

5) Имеется ли молитвенный дом в распоряжении секты;
6) Имеется ли связь с родственными религиозными обществами по округу и за его предела-

ми и какова эта связь - письменная, «живая» с приездом проповедников;
7) Как вели себя сектанты во время революции 1905 г., Февральской и Октябрьской револю-

ции;
8) Были ли репрессии со стороны самодержавной власти в отношении данной секты и ка-

кие;
9) Поведение «вождей» во время революции;
10) Отношение сектантов по всем законам и мероприятиям советской власти (к налогам, 

переписи, выборам, к школам и т.д. Необходимо сообщить сведения по этому пункту за все 
время революции);

11) Опишите конкретно в чем выражается деятельность сектантов;
12) Были ли и есть ли сектантские коммуны и кооперативы;
13) На какой земле и с помощью кого возникли сектантские колхозы. 14)Деятельность сек-

тантских хозяйственных кооперативов;
15) Вероучение секты (подробно);
16) Обряды и молитвенные собрания секты;
17) В каких формах ведут сектанты пропаганду против безбожия;
18) Конкретно указать факты активисткой деятельности сектантов [7]. Примечательно, что 

первостепенными вопросами в анкете являются вопросы, касающиеся именно политической 
активности членов конкретной секты, их отношения к революции, советской власти и т.д., и 
только после - особенности вероисповедания. Именно с этой точки зрения В.Д. Бонч-Бруевич 
говорит о сектах в своей работе «Раскол и сектантство в России»: «Чем ближе к нашему време-
ни, тем дифференциация сектантства становится более определенной, взгляды сект закругля-
ются, и, разбираясь в них, мы наблюдаем то общее явление, что если в политическом протесте 
все секты имеют общие точки соприкосновения, то в социальных взглядах и требованиях они 
расходятся постольку, поскольку разнятся между собой в своем социальном положении в со-
временном им обществе» [1, С.183].

Примечательно, что первичную классификацию сектантов Бонч-Бруевич производит имен-
но в связи с социально-политическими воззрениями, выделяя среди них круг «свободомыс-
лящих» и условных «евангеликов». Первая группа сектантов, включающая в себя хлыстов, ду-
хоборцев, молокан, малеванцев, новоштундистов, иеговистов, толстовцев и многочисленные 
ответвления этих оформившихся сект, допускала в своих социально-политических воззрениях 
свободную критику. В свою очередь к «евангеликам» относили баптистов, пашковцев, редко-
истов, евангелических христиан и их разветвления [1, С.187].

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в целом именно как религиозные объедине-
ния секты мало волновали советские властные структуры. В случае их политической пассивно-
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сти и малочисленности вполне можно было закрыть глаза на их существования в государстве 
«воинствующих безбожников». Более того, Бонч- Бруевич отмечал, что с политической точки 
зрения «хлысты» заслуживают отдельного внимания советской власти по двум причиной: пер-
вое - тот факт, что в силу собственного учения «хлысты» являлись страстными ненавистника-
ми всего, что навязано любым правительством; второе - считалось, что именно при умелой 
пропаганде в среде «хлыстов» можно было бы именно через них проводить антирелигиозную 
и другую советскую пропаганду в сектантской среде особенно посредством распространения 
литературы в широких слоях крестьянского населения [1, С. 209].

В то же время отмечалось, что коренным различием сектантских групп является различное 
«исповедование» евангелия. Скопцы, хлысты, малеванцы, духоборцы, молокане, принадлежа-
щие несомненно коднойитойжеветвисредневековогосектантства [1; С. 166]. В.Д. Бонч-Бруевич, 
характеризуя, различные группы сект отмечает, что «свободомыслящая» группа сектантов от-
носилась к сектам «старого происхождения», принадлежащие по принципам своих учений к 
сектам, так называемого, восточного цикла. «Евангелики» же, по его мнению, являлись сектами 
новейшего происхождения и принадлежали к сектам западного цикла.

Необходимо понимать, что практика антирелигиозной пропаганды была тесно связана 
именно с теоретическим изучением природы тех или иных религиозных объединений. Про-
тиводействие распространению религиозного влияния основывалось на изучении особенно-
стей религиозных убеждений и деятельности духовенства и верующих. Таким образом, для 
разработки стратегически верной антисектантской пропаганды в первую очередь необходимо 
был установить особенности целевой аудитории. Заниматься этой деятельностью приходи-
лось самим властным структурам, ответственным за антирелигиозную пропаганду - Комиссия 
по проведению отделения церкви от государства, Комиссия по учету и сосредоточению цер-
ковных ценностей, Комиссия по реализации церковных ценностей, Комиссия по антирелиги-
озной пропаганде, а на местах агитационно-пропагандистским отделам при РКП(б) - ВКП(б). 
Наиболее распространенной формой исследования сектантских организаций становилось 
внедрение агитаторов-антирелигиозников в сектантскую среду. Коллегия агитационно-про-
пагандистского отдела Ульяновского райкома ВКП(б) отмечала, что «посещений собраний и 
общин евангельского рода - нам дают многое» [2]. В то же время отмечалось, что сближение с 
сектантами встречает некоторые трудности, связанные в первую очередь выработкой в сектант-
ской среде собственного, аллегорического языка, что было вызвано достаточно стабильным 
преследованием со стороны правительства в предыдущие периоды российской истории. Вто-
рой причиной медленного проникновения в круги сектантов являлась именно их закрытость, 
подозрительность по отношению к тем, кого они могли считать «чужаками», кем в сущности 
для них и являлись советские антирелигозные агитаторы.

По мнению Бонч-Бруевича В.Д., наиболее эффективной формой ведения антирелигиозной 
пропаганды должно было стать именно распространение соответствующей литературы, кото-
рая бы совершенно четко определяла отношений новой, советской власти к вопросам свободы 
совести и отделения церкви от государства [1, С.210]. Важным считалось обратить внимание 
сектантских групп на их же борьбу с «русским клерикализмом», поставить в прямую зависи-
мость от общественно- политического гнета и самодержавия вопрос отсутствия свободы ве-
роисповедания, дать возможность печатать собственную газету, отвечающую их «назревшим 
потребностям политического саморазвития». Существовало убеждение, что так будет возмож-
но притянуть «многих передовых сектантов» на сторону советской власти, а при их помощи 
и более глубоко проникнуть в сектантские массы [1, С.213]. Главной мыслью в агитационной 
деятельности среди сектантов должен был стать тезис о том, что всестороннее участие сектан-
тов как более или менее сознательной демократии в общей революционной борьбе страны 
необходимо для всех граждан России.
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Таким образом, очевидным становится вывод о том, что в 1920-е гг. не существовало массово-
го распространения антирелигиозной пропаганды против сектантских групп не столько в силу 
отсутствия прочной теоретической базы, содержащей в себе сведения о природе сектантства. 
Главной причиной отсутствия сохранившихся тезисов докладов явно агитирующих именно 
против религиозной составляющей сектантских учений в пользу перехода к материалистиче-
скому мировоззрению является надежда советской власти убедить сектантские объединения 
встать на сторону нового миропорядка в отличие от Русской Православной церкви.

Директива советским и партийным органам РКП(б) и политотделам «По вопросу об отно-
шении к сектам и политике в отношении религиозных групп» от 22 июня 1921 г. говорила о 
необходимости тщательного изучения существующих сектантских религиозных организаций 
с точки зрения социального состава и их непосредственной деятельности. Особого внимания 
требовали те, что имели стремление создавать коллективные формы ведения хозяйства. В са-
мой директиве в качестве примера приводятся духоборцы, однако на исследуемой территории 
более ярко проявили себя в этом отношении меннониты. Наряду с этим имелось предостере-
жение от проведения каких бы то ни было мер притеснения хозяйственной деятельности в 
рамках текущих законоположений там, где сектантские группы не носили враждебного совет-
ской власти характера. Было принято решение не допускать общих съездов всех сектантских 
общин, поскольку все же учитывалось наличие определенного количества в среде сектантов

«буржуазных и антисоветских» организаций [9]. В качестве примера такой организации 
можно привести сектантскую группу «староцерковников» или «людей Христа», образовавшу-
юся в чувашском районе Нагаткинской волости Ульяновской губернии. Секта имела сторон-
ников в Нижних, Средних и Верхних Тимерсянах, населенных пунктах Богдашкино, Старые 
Алгаши, проникла в соседнюю Шумовскую волость (с. Кундиковка). Отличительной чертой 
секты являлась именно ее политическая позиция – бойкот всем новому, созданному советским 
государством вплоть до продуктов питания и мануфактуры. Приверженцы секты открыто 
заявляли о своей неприязни советской власти, молились на самодержца, не пускали детей и 
взрослых в школы и пункты ликвидации безграмотности, отказывались платить налог и брать 
в пользование землю. Коммунисты считались «ангелами антихриста», и даже всесоюзная пе-
репись была удостоена звания козни антихриста [4]. Кроме того, в отдельных районах отмеча-
лись случаи «проникновения» лидеров сектантского движения в состав сельских советов – села 
Измайловка, Большой Сайман, сызранский сельский совет и др. [6].

Изучение документальных фондов государственных архивов Ульяновской области (Россий-
ская Федерация) продемонстрировало незначительное количество агитационных материалов, 
ориентированных на представителей сектантства и в то же время серьезно превосходящее ко-
личество документов, подробно раскрывающих содержание антирелигиозной работы про-
тив православных христиан, католиков и мусульман - отчеты о проведении антирелигиозных 
праздников, спектаклей, распространения и читок литературы, внедрение антирелигиозного 
компонента в школьную программу и др. Встречающиеся документы относятся к разряду не 
вполне содержательного комментария о необходимости работы с сектантами, например в 
программах обучения пропагандистов, антирелигиозных кружках была выделена дисципли-
на, посвященная основам работы с сектантами. [8, С. 11].

Такое положение дел, вероятно связано именно с разницей в отношении советской власти 
к представителям различных вероисповеданий. Русская Православная церковь во времена 
самодержавия, являющаяся его опорой, имевшая серьезное влияние на политическую, эко-
номическую и культурную жизнь страны с момента установления советской власти попала в 
противоборствующий стан. Известно, что в 1920-е гг. гораздо более лояльной была политика 
в отношении мусульман. Разрешалось издание литературы, существование медресе и препо-
давание Корана. Антирелигиозная деятельность против сектантов, как таковая, так же была 
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очень слаба, отрывочна и по большому счету лишь формальна. Предполагалось, что угнетен-
ное состояние представителей данных религиозных верований в дореволюционное время, по-
зволит привлечь данное население к поддержке нового советского мироустройства, к активно-
му участию в жизни советского общества.

Тем не менее, такие надежды советских идеологов оказались беспочвенны. Важно заметить 
динамику в характеристике В.Д. Бонч-Бруевичем сектантства в целом. В дореволюционных 
работах явно прослеживается склонность оптимистично оценивать степень культурности сек-
тантских религиозных групп, отмечалось их стремление к коллективизму, большая восприим-
чивость к новому общественно- политическому устройству в сравнении с крестьянами других 
религиозных верований. В начале 1930-х гг., однако, его мнение кардинально меняется. В пе-
реписке с М.В. Дуденко Бонч-Бруевич описывает сектантство как «слой наименее культурный, 
отсталый, мало к чему стремящийся, совершенно не понимающий действительности, не при-
соединяющийся к общему делу, часто мешающий» [1, С.314]. На заседании коллегии агитаци-
онно-пропагандистского отдела Ульяновского райкома ВКП(б) отмечалось, что «поповщина 
и сектантство растет с политическим оттенком». В 1929 г. Ульяновский Союз Безбожников от-
мечал, что наряду с тем, что участились случаи выступлений православного и мусульманского 
духовенства, в достаточной степени активно действуют и сектантские организации [5]. Вместе с 
ужесточением атеистической борьбы против православия и ислама к концу 1930-х гг. «сектант-
ские» религиозные организации, как объект антирелигиозной пропаганды, сливаются с более 
многочисленными православными и мусульманскими и в равной степени воспринимаются 
советской власти и пропагандистами как «агенты контрреволюции».
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1921-1922 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АШТЫҚ: МҰРАҒАТ ҚҰЖАТТАРЫ

Аңдатпа. Аңдатпа. Мақалада 1921-1922 жылдары ҚазКСР-інің бес губерниясы мен 
бір уезіндегі, атап айтқанда, Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей губерниялары 
мен Адай уезінде болған ашаршылық мұрағат құжаттары мен статистикалық дерек-
тер негізінде қарастырылады.

Бұл мақалада 1921-1922 жж. аштықпен күрестегі қазақ зиялыларының қызметі ту-
ралы жан- жақты айтылады.

Кілт сөздер: Қазақстан, «Әскери коммунизм» саясаты, аштық, 1921-1922 жж., 
қазақ зиялылары, Кеңес өкіметі.

Аннотация. Встатье на основеархивныхдокументов истатистическихданныхрас-
сматривается голод 1921-1922 годов в пяти областях и Адаевском уезде КазССР, в част-
ности, в Оренбургской, Актюбинской, Уральской, Кустанайской, Букеевской губерниях 
и Адаевском уезде.

В данной статье рассказывается о деятельности казахской интеллигенции в борьбе 
с голодом 1921-1922 гг.

Ключевые слова: Казахстан, политика «Военного коммунизма», голод, 1921-1922 
гг., казахская интеллигенция, советская власть.

Аbstract. In article on the basis of archival documents and statistical data hunger of 
1921-1922 in five areas and the Adayevsky district of KazSSR, in particular, in the Orenburg, 
Aktyubinsk, Ural, Kustanay, Bukeevsky provinces and the Adayevsky district is considered.

In this article it is told about activity of the Kazakh intellectuals in fight against hunger of 
1921-1922.

Key words: Kazakhstan, policy of «Military communism», hunger, 1921-1922, Kazakh 
intellectuals, Soviet power.

ӘОЖ:574 «1921/1922»

Кеңестік билік кезіндегі зұлмат жылдар қазақ ұлтына орны толмас қайғы-қасірет әкелді. 
Бірнеше миллион қазақ аштықтан қырылып, қаншама қазақтың асыл азаматтары жазықсыз 
саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болды. Тарихымыздағы осы нәубет жылдарына қатысты 
тарихи әділдікті қалпына келтіру бойынша ҚР Президенті Қасым- Жомарт Тоқаевтың саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құру туралы 2020 жыл-
дың қараша айында шыққан Жарлығының маңызы аса зор. Өйткені, қаралы тарих беттері те-
реңнен зерттеп-зерделеуді қажет етеді.

1921-1922 жылдары Қазақстанның Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей губернияла-
рында және Адай уезінде ашаршылық кең етек алып, қазақ халқы миллиондап қырылғаны 
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мәлім. 2 653 300 адам тұрғыны бар және Қазақстанның азық- түлік өндіру ісінде үлкен маңызы 
болған бұл бес губерния аштыққа неге ұшырады? Әрі еліміздің басқа өңірлері аштықтан аман 
қалды ма? Аштықтан өлген адам саны қанша болды? Міне, осындай сұрақтарға іргелі де кешен-
ді зерттеу жүргізу арқылы анықтау ҚР Президенті Жарлығымен құрылған саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның негізгі мақсаттарының бірі.

1921 жылы Қазақстанның Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей губернияларында және 
Адай уезінде ашаршылық кең етек алды. 2 653 300 адам тұрғыны бар [1] және Қазақстанның 
азық-түлік өндіру ісінде үлкен маңызы болған бұл бес губерния аштыққа неге ұшырады?

«Әскери коммунизм» жылдары (1918 ж.-1921 ж. көктеміне дейін) республика шару-
ашылығының күйреуі, яғни мал басының күрт кеміп кетуі, егін салатын жер алқаптарының 
қысқаруы, сондай-ақ, халықты күштеп еңбекке тарту, міне, осының бәрі 1921 жылға қарай 
қоғамның азып-тозуына, елдің жаппай аштыққа ұшырауына алып келді. Сонымен бірге, 1920 
жылғы жұт пен 1921 жылғы құрғақшылық шаруашылықты түпкілікті күйретіп, халықты үл-
кен дағдарысқа түсірді. Бұл жағдайда Орталық ашаршылыққа ұшыраған Қазақстанға жәрдем 
көрсетудің орнына, оны Ресей ашыққандарына көмек беруге міндеттейді. Бұл уақытта Ресей-
дің Астрахань, Царицын, Саратов, Самара, Сімбір, Уфа губернияларын да аштық жайлаған 
болатын. Сонымен қатар,  Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитеті Қазақстанның бес губер-
ниясы: Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей мен Адай уезінде аштық басталды деп ресми 
түрде жариялағанымен, Қазақ Орталық Атқару Комитеті атынан Жангелдин мен Кисилевтің 
ашыққан жергілікті халықтың – қазақтардың жағдайын жақсарту үшін Қазақстан территори-
ясындағы басқа ұлт өкілдерін, мәселен, украиндарды өз республикаларына қоныс аудару ту-
ралы қойған ұсыныстарын орындауға рұқсат етпеген. Тіптен ол кезде Қазақстанға Ресейден 2 
000 000 адам қоныстандыру белгіленеді [2]. Осыдан кейін Орталық комитет Украинаға қоныс 
аударушыларға ресми түрде тыйым салады [3].

Үкімет тарапынан республика ашыққандарына көмек беру органы, яғни Ашыққандарға 
жәрдем көрсету жөніндегі Орталық Комиссия Қазақ Орталық Атқару Комитеті жанынан 1921 
жылы шілденің 15-інде құрылады [1, 105]. Бұл Комиссия ашыққандарға жәрдем көрсету ісін-
де барлық Халық Комиссариаттары мен кеңестік мекемелердің орталықта, сол сияқты жер-
гілікті жерлерде қызмет етуіне басшылық жасау үшін, аштыққа ұшыраған аудандарда ауыл 
шаруашылығын сақтап қалу шараларын ұйымдастыру және табиғат алапаттарының алдын 
алу үшін ашылған. Аталған Орталық Комиссия үлкен алқасының мүшелігінде Қазақ Орта-
лық Атқару Комитетінен Меңдешев (төраға), Сергеев (төраға орынбасары), Байтұрсынов, Са-
блин, Сарғазиев, Райхман мен Попов және тағы басқа үкімет органдарының өкілдері болды [4]. 
Аштықпен күрес жұмыс шараларын ұйымдастыру үшін Орталық Комиссия басшылығымен 
Халық Комиссариаттары жанынан аштарға жәрдем көрсету Комиссиялары құрылады. Бала-
лар өмірін жақсарту жөніндегі Орталық Комиссияға ашыққан балаларға жағдай жасау ша-
раларын жүргізу тапсырылады. Ал аштыққа ұшыраған аудан тұрғындарын басқа жерлерге 
көшіру жұмысы Қазақ эвакуациясына жүктеледі. Сондай-ақ, оның жанынан көшіру жұмы-
сын реттеп отыру, темір жол станцияларын ашыққандардан босату міндеттерімен жол бестігі 
құрылады. Тұрғындарды ашыққандарға жәрдем көрсету шараларына қатысуға үгіттеу жұмы-
старын Қазақ саяси-ағарту басқармасының бақылауымен партиялық және кәсіптік ұйымдар 
атқарған.

Денсаулық жөніндегі Халық Комиссариаты ашыққандарға медициналық-санитарлық жәр-
дем көрсетеді. Орталық Комиссияға 3 түрлі: отырықшы, жартылай көшпелі және көшпелі 
республика тұрғындарының жалпы санынан мемлекет қамқорлығына мұқтаж ашыққан 
тұрғындардың санын анықтау қиынға соғады. Сондықтан, Орталық статистикалық басқар-
ма тұрғындары экономикалық топтарға бөлу жолымен, олардың шаруашылық жағдайының 
деңгейіне қарай, сондай-ақ, тұрғындарда қалған заттық және азық-түлік ресурстарын есепке 
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алу арқылы Казақстанда аштыққа ұшыраған адам саны 2 000 000 деп анықтаған. Мұрағат құ-
жаттарына жүгінетін болсақ, аштық кең белең алған бес губерния мен Адай уезінде ашыққан 
тұрғындар саны 1922 жылғы қаңтардағы мәліметтер бойынша төмендегідей болды: Орынбор-
да – 437 776, Қостанайда – 252 816, Ақтөбеде – 359 326, Оралда – 277 835, Бөкейде – 100 000 және 
Адайда 75 000 [1, 108]. Бірақ, бұл нақты деректер емес. Өйткені, сол уақытта республиканың 
жағдайы жақсы саналған губернияларында да аштыққа ұшыраған тұрғындар болғаны мәлім. 
Мәселен, Ақмолада ашыққандар саны – 100 670-ды құрады.

Аштықтан қашқан халық темір жол станцияларына жиналады. Ал мұнда оларға қажетті 
жатақхана мекемелері жетіспеді. Сондықтан олар антисанитарлық жағдайда, көбінесе ашық 
аспан астында өмір сүрген. Бұл олардың арасында эпидемияның қарқын алуына әкелді. 
Міне, осы жай Орталық Комиссияны ашыққандарды Түркістан мен республикадағы жағдайы 
жақсырақ басқа аудандарға көшіру жұмысын тездетуге мәжбүр етеді. 1922 жылдың басында 
Орынбор және Ақтөбе губернияларынан Түркістан Республикасына 557 902, Семейге 3 200, 
Брянскіге 582 және Лихачевскіге 465 адам жөнелтіледі. Аштық жылдарында Қазақстан терри-
ториясында ашыққандарға жәрдем көрсету органы ретінде Америка жәрдемшілік әкімшілігі 
(Аmerican Relief Administration -АRА)1921 жылдың қараша айынан қызмет еткен. 1922 жыл-
дың басында АЖӘ- нің ұйымдастыруымен Орынбор губерниясында 88 340 паекпен 643 асхана, 
Ақтөбе губерниясында 38 000 паекпен 319 асхана ашылса, республика бойынша 126 340 паек 
босатылған және алдағы уақытта паек мөлшерін 350 000-ға көбейту белгіленген. Орал губерни-
ясы АЖӘ арқылы Саратов базасынан қамтамасыз етілген. Бірақ, Қостанай, Бөкей губернияла-
ры мен Адай уезін АЖӘ қамти алған жоқ.

Орталық Комиссия ашыққан тұрғындар еңбегін қолдану мақсатымен қоғамдық жұмыстар 
ұйымдастырады. Бұл жұмыс түп-тамырында тұрғындардың экономикалық жайының күрт 
күйреуі және күн сайын өскен мемлекет қамқорлығын қажет еткен тұрғындар санын азайту 
сияқты факторлардан туындады. Алайда қаржы тапшылығы салдарынан бұл жұмысты ары 
қарай жалғастыру мүмкін болмады. Негізінен, бұл жұмыс ауылшаруашылығын сақтап қалу 
үшін жүргізілді.

1920-1921 жылдардағы жұт қазақ мал шаруашылығына үлкен зардабын тигізді. Шөптің бол-
мауы, көшпелі тұрғындарды шұрайлы аудандарға қоныс аударуға мәжбүр етті. Сондықтан 
малдың көбі республикадан тысқары жерлерге айдалды. Жалпы, аштық жылдары мал шару-
ашылығының  мүлдем құрып кету қаупі туды. Бұл кезеңде республикада мал шаруашылығын 
сақтап қалу масатымен Жер жөніндегі Халық Комиссариаты жанынан Орталық Комиссиялар 
құрылады. Бірақ, бұл Комиссиялар жоспар, ұсыныс жасаудан әрі аспаған. Жерхалкомы мал 
шаруашылығы жайын жақсартуға тек өте аз мөлшерде ғана қаржы бөле алды. Бұдан нақтылы 
нәтиже болмаған. Аштықпен күрес ісінде Орталық Комиссияның ресурстары: қаржы, азық-
түлік, материалдық болып 3 санатқа бөлінеді. Бұл ресурстардың барлығы, біріншіден, Ор-
талықтан, екіншіден, өлкелік мекемелерден жиналатын пайыздық түсімдерден алынды. 
Алғашқы уақытта (1921) республикадағы аштықпен күрес жұмысына Орталықтан 630 000 000 
сом қарыз ақша бөлінеді.

Жалпы алғанда, бұл уақытта Орталық Комиссияда ашыққандарға жәрдем көрсету ісіне 6 
328 856 176 сом жиналған. Бұл қаржы Орталық Комиссияның ұйымдастыруымен аштыққа 
ұшыраған республика тұрғындарының жағдайын жақсарту шараларына жұмсалады.

Азық-түлік ресурсына келсек, 1922 жыл басында Қазақстанға Орталықтан 8 815 пұт сұлы, 4 
929 пұт картоп, 2 016 пұт ет және 1 000 пұт қарамұқ, сондай-ақ, бұлардан басқа

4 000 пұт жүк бөлінген [1, 118]. Сонымен қатар, осы уақытта республикаға Орталықтан 452 
8000 аршын мөлшерінде мануфактура босатылады. Бұл мануфактура губерниялар бойынша: 
Орынборға – 121 984 аршын, Ақтөбеге – 64 314 аршын, Ақмолаға – 107 620 аршын, Семейге – 100 
000 аршын, Қостанайға – 85 930 аршын, Бөкейге – 8 310 аршын және Адай уезіне -20 302 аршын 
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бөлінген. Алайда, бес губерниясы мен бір уезінде жаппай, ал қалған аудандарында біртіндеп 
етек ала бастаған аштықпен күресуде Қазақстан үшін Орталықтан бөлінген бұл жәрдем жет-
кіліксіз еді.

1921-1922 жылдары Қазақстан территориясындағы аштықтың басты эпицентрі болған 5 гу-
берния мен 1 уезіндегі халық жағдайы өте ауыр күйде болды. Жеке тоқталатын болсақ, Орын-
бор губерниясында аштарға жәрдем көрсету жұмысына губерниялық аппарат құрамының жиі 
ауыстырылуы, апатқа ұшыраған жерлермен байланыстың болмауы, Поволжьеден Түркістанға 
және Батыс Сібірден Украинаға халықтың босуы мен эпидемиялық аурулардың тарауы қиын-
шылықтар туғызған. Бірақ, осы факторлар бұдан да ауыр жайлардың туындауына қозғаушы 
болды. Губернияда жасанды тамақтану, атап айтқанда, Шарлық, Орск аудандарында тері 
шикізатымен, сондай-ақ, адам еті мен өлік жеу Покровский, Нижне-Озерный, Верхне-Озер-
ный аудандарында кездескен. Орынбор губерниясы республиканың басқа жерлеріне қараған-
да темір жолға жақын орналасқанымен, тұрғындардың жағдайын көтеруге қаржы жетіспейді.

Ақтөбе губерниясында аштыққа ұшыраған халық санының пайызы 80-ге жеткен. Губерни-
яның жаңадан құрылуы себепті, әкімшілік аппараты әлсіз болды. Сонымен қатар, губерния 
территориясындағы станцияларда босқындар жиналуы, эпидемияның кең етек алуы, меди-
ко-санитарлық құралдар мен дәрігерлердің жетіспеуі, жылудың болмауы, болса да оны қажет 
етуші жерге жеткізетін көліктің табылмауы, тұрғындардың әртектілігі губерния ашыққанда-
рына жәрдем беруде көптеген қиыншылықтарға соқтырды. Бұл губернияда да каннибализм 
факторы орын алған, мәселен, Андреевский болысында өз балаларын жеген әйелдер кездескен. 
1922 жылы Орал губерниясы тұрғындарының жалпы санының 72 пайызын ашыққандар құра-
ды. Губернияға Орталықтан бөлінген жүк уақытында жеткізілмеген. Сондай-ақ, Орал губер-
ниялық органдары мен қазақ орталықтары арасында байланыс болмайды. Қаражат пен көлік 
Бөкей губерниясы ашыққандарына жәрдем көрсетуде де жетіспеген. Орталықпен байланыс ең 
нашар болған жер – Адай уезі. Уезден жіберілген радиотелеграмма 1,5-2 ай жүрді. Сондықтан, 
бұл уездің жайы тіптен ауыр болды.

1922 жылдың қаңтар, ақпан айларында Челябі, Қостанай, Самар губернияларының 
ашыққандары, барлығы 470 000 адам Ақмола губерниясына ағылған. Мұндай жағдай губер-
нияның экономикалық жайын қалыптан шығарып, азық-түлік тепе-теңдігін бұзды. Ал бұл гу-
берния әкімшілігін қиын жағдайға қалдырады. Өйткені Ақмола губерниясы республиканың 
аштыққа ұшырамаған аудандарының қатарында саналып, Қостанай ашыққандарына жәр-
дем беруге міндеттелген болатын. Жоғарыдағы жайға байланысты Ақмола губерниясы Орта-
лықтан Петропавл, Көкшетау, Атбасар уездерін аштыққа ұшыраған аудандар деп санап, жи-
налған жылуды губерния ішінде пайдалануға рұқсат сұрайды. Орталық Комиссия Ақмоланың 
жағдайын ескеріп, Қостанай ашыққандарына жәрдем көрсету міндетін Семей губерниясына 
жүктейді. Сондай-ақ, Ақмола губерниясында азық-түлік даярлау ісі 1921 жылдан 1922 жылдың 
ортасына дейін Мәскеудегі орталықтар арқылы жүргізілген. Ал Қазақстанның ашыққан аудан-
дарының ішінде, ең апатты болғаны – Қостанай губерниясы. Азық-түлік жетіспеуі салдарынан 
губернияның 90 пайыз тұрғыны аштыққа ұшыраған. Губерния тұрғындарына бұл уақыт-
та, яғни 1922 жылы 1 800 000 пұт азық-түлік қажет еді. Қостанай Семей губерниясы қамқор-
лығына берілгеннен кейінгі уақытта байланыстың нашарлығы және өте алыс ара-қашықтық 
губерниядағы жәрдем ісін одан сайын ауырлатты. Республикалық Орталық Комиссия Мәскеу 
Орталығынан Қостанайға жақын орналасқан РКФСР Азық- түлік жөніндегі Халық Комисса-
риаттары базасынан губернияға көмек беруді және бұл іске АРА ұйымын қосуды сұрайды. 
Әсіресе, Қостанайдан алыс қашықтықта орналасқан Торғай уезінің жағдайы өте ауыр болды 
[1, 120-126]. Өйткені 1921 жылғы қатаң қыстан уездің 13 болысында да, әсіресе, Торғай, Шұба-
лық, Майқоры, Сарықопа, Қортуған және Қарақоғада мал саны кеміген болатын. Торғай уезін 
азық-түлікпен қамтамасыз ету өте нашар еді [5]. Сондықтан Орталық Комитет Торғай уезінің 
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Атқару Комитетіне республикалық орталық органдарымен тікелей байланыс жасауға рұқсат 
еткен және барлық Халық Комиссариаттары Торғай уезіне жәрдем көрсетуге міндеттеледі [6].

1922 жылы 12-17 ақпан аралығында Орынборда Ашыққандарға жәрдем көрсету жөнінде-
гі Орталық Комиссияның І Жалпықазақ съезі өткізіледі. Съезге Орынбор, Орал, Ақтөбе, Қо-
станай, Ақмола губерниялары мен Торғай уезінен өкілдер қатысқан және мұнда жалпы ре-
спубликадағы аштық жайы, ашыққан тұрғындарға көмек беру жұмыстарын ұйымдастыру 
мәселелері жан-жақты қаралған. Алайда бұдан кейін де қаржы, азық-түлік және материал-
дық ресурстардың қажет мөлшерде жетіспеуі, орталықпен аштыққа ұшыраған аудандардың 
арасында байланыстың нашар болуы, көлік тапшылығы сияқты жәрдем ісіндегі ең басты ке-
дергілер жойылмайды. Міне, республикадағы осы жай қазақ зиялыларының аштарға жәрдем 
беру ісіне тікелей араласуын қажет етті. Ұлт зиялылары бірден нақты іске көшеді. Өйткені зи-
ялылар халық жаппай апатқа ұшыраған сәтте «атқа мінбей тек жатуды» халық, тарих алдында  
қылмыс деп білді.

1922 жылы 9 наурызда Семейде қазақ зиялылары: Ғаббасов, Дулатов, Аймауытов (жиылыс 
төрағасы), Сәтбаев, Тұрғанбаев, Нұралин, Сәрсенов (хатшы), Мұздыбаев, Айтбаев, Ысмағұло-
втардың қатысуымен жиналыс өткізіледі. Бұл қазақ азаматтарының жалпы жиналысында екі 
мәселе: қазақ тілін мекемеде қолдану туралы жасалған жоба және ашыққан елдерге жәрдем 
беру шарасы қаралады. Бірінші мәселе бойынша Аймауытов пен Тұрғанбаевтардың жасаған 
жобалары қаралып, аз қосымшаларымен қабылданады. Екінші мәселе бойынша Дулатов ба-
яндама жасайды. Баяндамада Дулатов Қазақстанда Семей губерниясынан басқа губерниялар 
аштық құшағына кіргендігін, ашыққан елдердің қайғылы халін, аштықтан құтқаруға өкімет 
жәрдемі жетпейтінін айтты. Бұдан жиналыста ашыққан халыққа жәрдем ұйымдастыру жұмы-
сы қаралып, бұл мәселеге байланысты Дулатов жобасы қабылданады [7]. Бұл жоба бойынша:

- Семей губерниясында сол кездегі аштар комитетінен [1, 294] басқа ашыққан елге өз тұ-
сынан жәрдем беретін айрықша қазақ комитетін жасауға;

- ол комитеттің іс қылатын ауданы Семей, Ақмола және ашыққан губерниялар болуға;
- бұл жолда қызмет қылуға тіленген не қазақ жиналысы керекті деп тапқан азаматтарды 

партия және кеңес қызметтерінен босатуға тиіс болды.
«Қазаққа жәрдем беруге үндейміз. Мұның себебі: «қазақ» десек қаны қызар, жаны ашыр де-

ген оймен емес, өзге себеппен,- деп жазды М.Дулатов.- Темір жол бойындағы, ия, темір жолға 
жақын жердегі елдерге ғана жәрдем кезінде, ия, кешігіп берілуі мүмкін... Сорымызға қарай, 
қазақ арасында темір жолдардың жоқтығы» [8]. Осы жағдай қазақ зиялыларының жәрдем ко-
митеттерін ұйымдастыруға шұғыл кірісуінің бірден-бір себебі болды.

Ұлт зиялылары Орталықтан, Қазақстан орталығынан «губернелік аштарға жәрдем ететін 
төтенше комиссияның басқаруымен жәрдем жиналсын» деген рұқсат алған соң [9] 1922 жыл-
дың мамыр айынан бастап уездерге шығып, жәрдем жинауға кіріседі. Көрсетілген жылдың15 
наурызында жиналыс шешімі бойынша бұл мәселе жайында Қазақ Орталық Атқару Коми-
теті, Ашыққандарға жәрдем көрсету жөніндегі Орталық Комиссиясы, Бүкілресейлік Орталық 
Атқару Комитеті және Бүкілресейлік Коммунистік партиясы телеграф арқылы хабардар етіл-
ген болатын. Сонымен, осындай игі іске 1921 жылдың шілде айының ортасынан бастап Семейде 
губерниялық халыққа білім беру бөлімінің меңгерушісі және «Қазақ тілі» газетінің редакторы 
қызметтерін атқарған Жүсіпбек Аймауытов та белсене қатысады [10]. Сондай-ақ, Ж.Аймауы-
тов 1921 жылы қазан айында Халық Ағарту Комиссариатында жұмыс істеуге бөлінгенімен, 
жәрдем комитеттері ұйымдастырылған кезде Семейде қызмет етеді [11]. Аймауытов Семейде 
1920 жылы мұғалімдер семинариясының негізінде ашылған Халық Ағарту институтында ұстаз-
дық еткен. Бұл институт 5 жылдық оқу мерзімді жоғары оқу орны болып есептелінді және І, ІІ 
сатылы мектептерге ағарту қызметкерлерін, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелер 
үшін тәрбиешілер, сондай-ақ, еңбектен мектеп нұсқаушыларын даярлады [12] Алайда дәл сол 
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кезде қазақ зиялыларының алдында тұрған ең басты міндет – халықты аштықтан аман сақтап 
қалу еді. Ал республикада бұл жылдары ұйымдастырылған мәдени шараларды Ж.Аймауытов 
«Оба уақытындағы той» деп атады. 1922 жылы Халық Ағарту Комиссариаты мен республика 
Коммунистік партиясы Орынборда жазушылар съезін өткізбек болғанда, Ж.Аймауытов: «...
қазір тойлайтын заман ба, халықтың 2/3 бөлігі апатқа ұшыраған Қазақстан үшін мұндай ауыр 
күндерде қазақ әдебиетін жақсарту туралы сөз қозғау, жоспар жасап, мейрамдық әңгіме жүр-
гізу мүмкін бе? Бәрін қойып, аштықпен күресуге күш салу керек. Мұндай съезд өткізу жұрт-
тың бір бөлігі аштықтан өліп жатқанда, оның екінші бөлігінде тойлатумен бірдей» [13],- деп 
баса жазды. Расында да, тап сол кезде ашыққан халықты әдебиетті жақсартуға шақыру мүлде 
қисынсыз болды. Мұны қазақ зиялылары жақсы түсінді. Республикадағы аштық жайын олар 
1921 жылдың соңында өткен ІІ Жалпықазақ Кеңестер съезінде де көтерді [14]. Мәселен, съез-
де М.Әуезов ашыққан халыққа Семей губерниясынан ерікті түрде мал жинау жоспарланғаны 
туралы айтты [15]. Губернияларда аштарға жәрдем беру ісін ұйымдастыруға Орталық Атқару 
Комитетінің өкілдері де тікелей қатысты. 1921 жылы сәуір айында осындай міндетпен Ақмо-
лаға Қияқов, Семейге Тоғжанов, Қостанайға (Торғайға) Сәдуақасов жіберіледі [16].

1922 жылы маусым айында М.Дулатов пен Ж.Аймауытов бастаған ұлт зиялылары респу-
блика ашыққандары үшін Семей губерниясынан жылу малын жинау ісін аяқтайды. Барлығы 
7 000 мал Қарқаралыға жиналады [17]. Бұл жылу малы Торғай уезінің ашыққан халқына бөлі-
неді. Өйткені Орталықтан шеткері жатқан – Торғай уезінің жағдайы өте нашар еді. Сонымен 
бірге, Қостанай шаруалары (орыстар- авт.) Торғай қазақтарына нан босатудан үзілді-кесілді 
бас тартқан. Олар нанды ашыққан қазақтар үшін емес, жұмысшы мен қызыл әскер үшін бер-
генін айтады [18]. Мұндай шовинизм Кеңес үкіметінің халықты тапқа бөлу саясатынан туында-
ды. Осындай күйдегі Торғай ашыққандарына Семей губерниясынан мал айдау жұмысына бас-
шылық жасауды губерниялық комиссия Ж.Аймауытовқа тапсырады. 12 болыстан жиналған 
малды айдауды дайындау ісі Аймауытовтың басшылығымен жүргізіледі. Малды қабылдау, 
малшылар жалдау, қос- жабдық, дәрі-дәрмек, қару-жарақ даярлау сияқты ұйымдастыру ша-
раларына біраз уақыт кеткен. 19 тамызда бұл керуен Қарқаралыдан қозғалса, 1 қыркүйекте Ақ-
мола қаласына жетеді. Мұндағы Аштар Комиссиясы мал айдаушыларға ешқандай көмек бере 
алмаған. 4 000-нан астам малды бағу, күту, айдау, түгендеу, ауруын емдеу, арығын бағып-қағу 
оңай болмайды. Сонымен бірге, «малды бағудан, малшы бағу» тіпті қиынға соғады. Малшылар 
арасында жақсы малды жаман малға айырбастап семізді ауру деп сойып тастау, ұрлау сияқты 
келеңсіз жайлар болған. Бұл мал Торғай уезіне қыркүйек айының ортасында жеткізіледі. Бұған 
дейін мынандай шығын шығады: сиырдың өлгені – 172, тамаққа желінгені – 46, ақыға берілгені 
– 9, айырбасталғаны – 22, киімге, керек- жараққа ұсталғаны – 14, жоғалғаны – 2, жылқының 
өлгені – 94, тамаққа ұсталғаны – 21, ақыға берілгені – 145, айырбасталғаны – 47, Карқаралыда 
қалдырылғаны – 2, түйенің өлгені – 42 [17], нәтижесінде: сиыр -2082, жылқы -1982, қой – 185. 
Сөйтіп, Ж.Аймауытов жетекшілік етуімен 4 249 мал басы Торғай ашыққандарына аман- есен 
тапсырылады [19]. Аймауытов әкелген малды Торғайдан 200 шақырым жердегі Жалдама өзені-
не қалдырып, өзі Торғайға барып, әкімшілік пен халықтың басын қосып жиналыс өткізеді. 
Жиналыста мал үлестіру үшін арнайы комиссия құрылады. Оның құрамына Ж.Аймауытов, 
Құлжанов (уездік аштар комиссиясының төрағасы), халықтан Болғамбаев Баязи сайланады. 
Сонымен бірге, мал үлестіру ісіне әр болыстан бір-бір өкіл қатысады. Жалпы, бұл іске Ж.Ай-
мауытов төрағалық еткен [20].

«Семейдің жәрдемінен Торғай елі оңалды деуге болмайды. Торғай елі кәсіп қылып жан 
сақтамаса, жәрдемге сүйеніп ел бола алмайды. Кәсіп қылу үшін үкіметтен қармаулы көмек 
керек» [17], - деп жазды Ж.Аймауытов. Негізі, аштық жылдары қазақ шаруашылықтарына та-
ратылған жылулар мемлекет қоры ретінде ұзақ жылға қарыз есебінде берілді [21]. Міне, осы 
себепті ұлт зиялылары халықты тек үкіметке сеніп отыра бермеуге, өз әлінше әрекет етуге 
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шақырған. Ұлт қамын ойлаған қазақ зиялылары осындай ауыр күндерде өз халқына жәрдем 
көрсетуді өздерінің азаматтық борыштары деп білді. Қазақ халқын апатқа ұшыратқан бұл 
қасіретті жылдары ұлт зиялылары аянбай еңбек етті.

Қорыта айтқанда, 1921-1922 жылдардағы аштық- қазақ халқы үшін орны толмас қасірет 
әкелді. Қазақстанда Кеңестік билік орнағаннан кейін бірінші кезекте өз шешімін табуға тиіс 
көптеген мәселелер тұрды. Әрі сол уақытта қазақ ұлтының тұрмыс жағдайының жақсаруы 
сол мәселелердің тура шешілуіне тікелей тәуелді болды. Өйткені жиырмасыншы жылдары 
қазақ қоғамы әлеуметтік-экономикалық дағдарысқа ұшырады. Міне, осы себепті ұлт-азаттық 
күресте қалыптасқан алаштық интеллигенция өкілдері тар таптық мүддені басшылық еткен 
кеңестік дәуірде қоғамдық-мемлекеттік істерге белсене араласты.
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ БАНДИТИЗМ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Аннотация. На основе анализа архивных документов и периодической печати ав-
тор характеризует одно из самых опасных преступлений послевоенного времени. Ис-
следование проводилось в рамках Куйбышевской и Ульяновской областей как единого 
экономического региона послевоенного СССР. На основе сопоставления статистическо-
го материала и данных периодической печати сделан вывод о незначительном распро-
странении преступного деяния, явившегося исключением. Из-за различных природных 
условий и уровня урбанизации партийно-государственные элиты применяли различные 
методы противодействия бандитизму. В Куйбышевской области этим методом стала 
профилактика посредством периодической печати, в Ульяновской области – широкое 
вовлечение общественности в активное пресечение преступлений.

Ключевые слова: Среднее Поволжье, бандитизм, периодическая печать

Аңдатпа. Архив құжаттары мен мерзімді басылымдарды талдау негізінде автор 
соғыстан кейінгі ең қауіпті қылмыстардың бірін сипаттайды. Зерттеу соғыстан 
кейінгі КСРО-ның біртұтас экономикалық аймағы ретінде Куйбышев және Ульянов 
облыстары аясында жүргізілді. Статистикалық материалдар мен мерзімді баспасөз 
деректерін салыстыру негізінде ерекшелік болып табылатын қылмыстық әрекеттің 
азын-аулақ таралуы туралы қорытынды жасалды. Әр түрлі табиғи жағдайлар мен ур-
банизация деңгейіне байланысты партиялық-мемлекеттік элиталар бандитизмге қар-
сы тұрудың әртүрлі әдістерін қолданды. Куйбышев облысында бұл әдіс мерзімді баспасөз 
арқылы алдын-алу болса, Ульяновск облысында қоғамды қылмыстың белсенді жолын ке-
суге кеңінен тарту болды.

Кілт сөздер: Орта Еділ бойы, бандитизм, мерзімді баспа

Annotation. Based on the analysis of archival documents and periodicals, the author 
characterizes one of the most dangerous crimes of the post-war period. The study was conducted 
within the framework of the Kuibyshev and Ulyanovsk regions as a single economic region of 
the post-war USSR. Based on the comparison of statistical material and periodical press data, a 
conclusion is made about the insignificant spread of the criminal act, which was an exception. 
Due to different natural conditions and the level of urbanization, the party and state elites used 
various methods of countering banditry. In the Kuibyshev region, prevention through periodicals 
has become this method, in the Ulyanovsk region – wide involvement of the public in the active 
suppression of crimes.

Keywords: Middle Volga region, banditry, periodical press

УДК 93/94+908+343.221.5
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1. Ведение
В отечественной киноиндустрии, исторической художественной литературе послевоенные 

годы представляются временем разгула бандитизма. Отчасти, это мнение может быть верным, 
но только в отношении западных территорий СССР, где основой бандитизма являлись наци-
оналистические движения. Исследования, реализованные О.Р. Хасяновым, указывают на низ-
кий уровень насильственной преступности в Среднем Поволжья в послевоенное время [34, с. 
269]. В то же время, проблема бандитизма, в частности, динамики и доли в общеуголовной 
преступности, в представлении и отражении его в средствам массовой информации в 1945 – 
1953 гг. остались за пределами исследований ученых. Актуализация полученной в ходе изуче-
ния исторических источников информации позволила с научной точки зрения опровергнуть 
широкое распространение бандитизма в Среднем Поволжье.

Основной источниковой базой явились материалы Госархива Ульяновской области и Цен-
трального госархива Самарской области, в частности, ежеквартальные отчеты формы №10 нар-
комата юстиции и ежегодные отчеты областного прокурора. Также в процессе проведения ис-
следования были полистно просмотрены все номера областных газеты «Ульяновская правда» 
и «Волжская коммуна» за период 1945 – 1953 гг.

Территория Куйбышевской и Ульяновской областей, включенная в исследование, в после-
военное время представляла собой единый экономический регион с достаточно развитой обо-
ронной промышленностью, что позволило провести сравнительное изучение.

2. Динамика и состав бандитизма в Среднем Поволжье

Годы Куйбышевская область Ульяновская область

осуждено, человек доля от общего 
числа осужденных

осуждено, человек доля от общего 
числа осужденных

1945 67 0,68% 49 0,74%
1946 71 0,58% 37 0,48%
1947 49 0,39% 50 0,58%
1948 35 0,36% 40 0,65%
1949 11 0,13% 48 0,84%
1950 13 0,20% 60 1,11%
1951 6 0,06% 84 1,81%
1952 12 0,11% 84 1,57%
1953 61 0,66% 113 2,76%

Таблица 1. Численность и доля осужденных по ст. 59.3 УК РСФСР в 1945 – 1954 гг. Подсчитано по: 
[10], [11], [12], [13], [14], [15], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28].

Анализ статистических данных позволяет утверждать, что для обоих рассматриваемых ре-
гионов бандитизм не являлся распространенным и весомым преступным деянием. Самая зна-
чительная его доля в Куйбышевской области пришлась соответственно на 1945 и 1953 гг., то 
есть на период реализации амнистий. На территории Ульяновской области доля бандитиз-
ма в общеуголовной преступности была существенны выше, чем в Куйбышевской области, но 
также являлась незначительной. Например, грабежи и разбойные нападения превышали 5%, 
хулиганства – свыше 10% от общего числа осужденных.

Динамика численности осужденных по ст. 59. 3 УК РСФСР также имела определенные раз-
личия. В Куйбышевской области пик распространения бандитизма, согласно приведенным 
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данным, пришелся на 1945 – 1947 гг. Согласно отчетам Куйбышевского областного управле-
ния милиции, ухудшение криминогенной обстановки в регионе стало регистрироваться летом 
1945 г. Работники милиции связывали это прежде всего с майской амнистией 1945 г. В дей-
ствительности, в течение июня на территории области число освободившихся по амнистии 
превысило 15 тысяч человек. Уже в июле правоохранительные органы стали регистрировать 
случаи сколачивания из рецидивистов «банд». Большинство освобожденных осели в крупных 
городах Куйбышевской области. Для недопущения дальнейшего ухудшения криминогенной 
обстановки, уже в ноябре 1945 г. милиция смогла установить контроль за каждым вышедшим 
на свободу по амнистии гражданином, что позволяло пресекать рост преступности. В 1946 – 
1947 гг. проводились мероприятия по изъятию уголовного элемента, в частности, подворовые 
обходы всех населенных пунктов региона. К участию в них привлекались расквартированные 
в области военные части, бригады содействия милиции и группы охраны общественного по-
рядка, партийный и комсомольский актив. В целом, уже ко второму полугодию 1947 г. крими-
ногенная обстановка на территории Куйбышевской области была достаточно спокойной, что 
повлекло за собой прекращение рейдов [33, л. 174-176] [9, л. 200].

Немаловажно учесть, что в материалах правоохранительных органов Куйбышевской обла-
сти, не смотря на данные статистики, не отмечалось ухудшения криминогенной обстановки в 
начале 1950-х гг. [8, л. 80-82] Значительный рост преступности в регионе стал регистрироваться 
с мая 1953 г. Причина, фигурировавшая в документах, была аналогичной 1945 г. – весьма ско-
ротечно и непродуманно проведенная амнистия, благодаря которой на свободу вышли лица, 
осужденные за совершение тяжких уголовных преступлений. Учитывая опыт первых после-
военных лет, уже к июлю 1953 г. в областном центре были усилены постовая служба, уста-
новлено наблюдение за освободившимися рецидивистами. В течение нескольких недель были 
восстановлены группы охраны общественного порядка и расширено число лиц, вовлеченных 
в бригады содействия милиции. К сентябрю 1953 г. эти мероприятия позволили пресечь дея-
тельность 18 преступных групп, занимавшихся грабежами как государственных учреждений, 
так и граждан [29, л. 4-5].

На территории Ульяновской области динамика распространения бандитизма, а также доля 
осужденных была иной, и представляла собой почти неизменное повышение преступности с 
конца 1940х гг. до начала 1950-х гг. Однако, причины высокой доли осужденных по ст. 59.3 УК 
в Ульяновской области следует искать не в более негативной криминогенной обстановке, а в 
методике работы правоохранительных органов, а также в особенностях местности. В качестве 
сравнения следует указать, что за весь исследуемый период на территории Куйбышевской об-
ласти за совершение уголовных преступлений было осуждено 87151 человек, на территории 
Ульяновской области – 54130 человек [10], [11], [12], [13], [14], [15], [21], [22], [23], [24], [25], [26], 
[27], [28].

На территории Ульяновской области имелось всего два крупных города – Ульяновск и Ме-
лекесс, в то время как в Куйбышевской области, помимо достаточно густонаселенного област-
ного центра, имелись Безымянка, Сызрань, Чапаевск и ещё ряд городов, население которых 
превышало 50 тыс. человек. В условиях военного и послевоенного времени города стали ме-
стом достаточно высокой мобильности населения, всилучегоконтролировать въезд, выезд и 
пребывание людей былодостаточно проблематично. Ульяновск же был вдвое меньше Куйбы-
шева как по площади, так и по количеству населения. Кроме того, за исключением Ульяновска, 
в регионе более не имелось крупных промышленных предприятий и рабочих городков, где 
долгое время могли скрываться преступники. Кроме того, часть районов Ульяновской области 
были небольшими по площади, что усиливало плотность присутствия сотрудников милиции 
на местах.
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Анализ криминогенной обстановки, осуществленный сотрудниками Ульяновской област-
ной милиции, в своих выводах отличался от их куйбышевских коллег. Влияние амнистии 
1945 г. на увеличение числа преступлений также отмечалось, но краеугольным камнем роста 
преступности Ульяновское областное управление НКВД считало социальную неустроенность 
инвалидов войны и низкий уровень жизни граждан, в особенности рабочих промышленных 
предприятий. [7, л. 7] Управление милиции Ульяновской области, кроме опоры доброволь-
ные общественные организации, в качестве меры противодействия росту преступности приме-
нило ротацию кадрового состава, в особенности – участковых уполномоченных. Ульяновский 
обком ВКП(б) обратился в центральные военные ведомства и центральный аппарат НКВД с 
просьбой ускорить демобилизацию жителей региона, ранее проходивших службу в органах 
охраны правопорядка. С весны 1946 г. из 946 сотрудников милиции 283 человека старших воз-
растов, принятых на работу в связи с уходом части сотрудников в действующую армию, были 
заменены на демобилизованных офицеров, имевших богатый фронтовой опыт [19, л. 19].

В качестве средств противодействия организованной преступности милицией региона 
предпринимались подворовые обходы населенных пунктов, осуществлявшиеся в 1946 – 1947 гг. 
раз в полугодие, с 1946 г. по 1953 г. – ежегодно. Группы охраны общественного порядка в сель-
ской местности в послевоенное время не только не были распущены, но и ещё более усилены. 
Так, средняя численность групп в сельской местности составляла не менее 5 тысяч человек в 
1946 г. и до 8 тысяч человек в 1953 г. Представители групп осуществляли патрулирование как 
сел и населенных пунктов, так и лесных массивов, проселочных дорог в постоянном режиме. В 
городах региона действовали бригады содействия милиции с количеством членов до 900 чело-
век, которые взяли на себя функционал наружной службы милиции. Ежегодно добровольцы 
на территории области задерживали более тысячи лиц, подозреваемых в совершении уголов-
ных преступлений. Это позволяло не только противодействовать местной преступности, но и 
во-время выявлять «гастролирующие банды» [4, л. 60].

Всё это дало возможность уголовному розыску уже в первые послевоенные годы увеличить 
раскрываемость преступлений с 76,4% до 83,9%. Кроме того, опора на общественность предо-
ставляла возможность сотрудникам милиции создавать обширную агентурную базу, а следо-
вательно, реализовывать меры по профилактике преступности. Так, за исследуемый период 
число преступлений, пресеченных по полученным агентурным материалам, увеличилось с 
37% до 49,2%. [1, л. 2-5] Ухудшение результативности деятельности органов милиции, выра-
зившееся в снижении раскрываемости преступлений при одновременном росте уголовных 
проявлений было зарегистрирована во 2 и 3 кварталах 1953 г., и являлось следствием весенней 
амнистии [31, л. 88]. [11, л. 28, 43].

Тем не менее, анализ материалов правоохранительных и судебно-следственных органов 
позволяет утверждать, что как в Куйбышевской, так и в Ульяновской области бандитизм не 
рассматривался как преступление, оказывающее влияние на общий фон криминогенной об-
становки, и отмечалось как «малозначимое». В действительности, на фоне борьбы с имуще-
ственными преступлениями конца 1940-х гг., где доля осужденных превышала 30% в обеих 
исследуемых областях, бандитизм расценивался как единичный случай особо опасного пре-
ступления.
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3. Отражение бандитизма в региональной периодической печати

Год Количество публикаций с упоми-
наниями о бандитизме 
в «Волжской коммуне»

Количество публикаций с упоми-
наниями о бандитизме 
в «Ульяновская правда»

1945 7 1
1946 10 -
1947 9 1
1948 3 1
1949 4 -
1950 1 1
1951 - -
1952 1 -
1953 5 2

ИТОГО 40 6

Таблица 2. Статистика публикаций с упоминанием бандитизма в региональной периодической 
печати Среднего Поволжья в 1945 – 1953 гг.

Общая доля упоминаний бандитизма среди прочих публикаций об уголовных преступле-
ниях в региональных газетах «Ульяновская правда» и «Волжская коммуна» позволяют уста-
новить позицию партийно-советского руководства к проблеме состава криминогенной об-
становки. Необходимо отметить, что периодическая печать рассматривалась как действенное 
средство профилактики преступлений, а состав опубликованных материалов отражал пар-
тийно-государственную политику в сфере противодействия уголовной преступности. Так, за 
весь исследуемый период в «Ульяновской правде» доля публикаций с упоминаниями о фактах 
осуждения бандитов составила 2,77%, в «Волжской коммуне» - 9,43%. При этом, количество 
публикаций о должностных преступлениях составляло более 35%, о преступлениях в сельском 
хозяйстве – более 20%.

Единичность упоминания в «Ульяновской правде» позволяет утверждать, что даже при 
сравнительно высоких показателях осужденных за бандитизм местное руководство не преда-
вало особого значения огласке приговоров. Публикации в газете достаточно «сухие» по содер-
жанию, и скорее являются заметками по итогам судебных заседаний. В них содержатся только 
фамилия и инициалы преступников, а также мера уголовного преследования.

Материалы «Волжской коммуны» более разнообразны, и позволяют сформировать «об-
раз преступника», так и наиболее часто совершаемые уголовные деяния. Так, в марте 1946 г. 
в «Волжской коммуне» вышли две публикации о судебных процессах. Первая описывала суд 
над бандой Т.М. Карпеко, который рассматривала 27 и 28 февраля 1946 г. в здании Куйбы-
шевской областной филармонии выездная сессия Верховного суда РСФСР. Банда состояла из 
рецидивистов, которые, выйдя на свободу по амнистии, занялись грабежами и налетами на 
квартиры жителей Куйбышева. Во время налетов погибли несколько семей. Итогом судебного 
процесса стала высшая мера наказания для всех участников бандитской шайки. [16, с. 4] Во вто-
рой публикации рассказывалось об осуждении Куйбышевским областным судом бандитской 
группы, грабившей склады и магазины Куйбышева [17, с. 4].

Анализ публикаций «Волжской коммуны» позволяет установить, что банды послевоенно-
го времени не имели четкой специализации, а объектами их преступлений становилось как 
государственное и общественное имущество, так и личное имущество, а зачастую и жизнь 
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граждан. «Л. Синицын, В. Вакуров и И. Вершилин совершили в Сызрани девять ограблений 
квартир, кроме того, обокрали мастерскую военторга. Награбленные вещи они сбывали через 
Вакурову и Баннову. Выездная сессия облсуда приговорила Синицына к расстрелу, Вакурова 
и Вершинина – к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на пять лет, Баннову – к 
пяти, а Вакурову к двум годам лишения свободы» [6, с. 4]. Со страниц газет читатели узнавали 
о распространении случаев вооруженного нападения банд на детей, у которых преступники 
отбирали учебники, одежду, а затем продавали награбленное на рынках области. Участниками 
этих банд были женщины среднего возраста [18, с. 4] [30, с. 4].

В газетах также неоднократно фигурировали случаи гибели сторожей складов и магази-
нов, пытавшихся оказать вооруженным бандитам сопротивление. «Судебная коллегия по уго-
ловным делам Куйбышевского областного суда рассмотрела дело бандитской шайки, в кото-
рую входили П. Барышников, А. Кашичкин, Ф. Аниткин, Е. Тахтов, В. Козлов-Фадеев. Шайка 
ограбила несколько магазинов, киосков и складов государственных учреждений. Всего пре-
ступниками похищено различных товаров почти на полмиллиона рублей. Во время одного 
ограбления ими убит ночной сторож. Барышников, при его задержании оказал вооруженное 
сопротивление. Суд приговорил Барышникова к расстрелу, Кашичкина, Тахтова и Аникина 
– к лишению свободы на 10 лет с последующим поражением в правах на пять лет, Козлова-Фа-
деева – к лишению свободы на пять лет, с поражением в правах на пять лет» [32, с. 4].

Газета упоминала и о дестабилизирующем влиянии бандитизма на моральное состояние 
местных жителей, а также о том, что банды было достаточно трудно выявить.

«В Красноярском и прилегающих к нему районах области длительное время орудовала воо-
руженная группа преступников, совершившая несколько убийств колхозников. Дело по обви-
нению бандитской группы было рассмотрено облсудом. За совершенные преступления Забо-
ровский, Суходеев и Малехов осуждены на 25 лет заключения в ИТЛ. Фальковский, Мудряков, 
Чернышев и Забровская – на 10 лет каждый. Остальные грабители осуждены на разные сроки 
лишения свободы» [2, с. 4].

«Образ преступника», упомянутого в «Волжской коммуне», был весьма разнообразным. 
Среди участников банд упоминались рабочие, колхозники, служащие. Однако, в 29 публика-
циях бандиты в прошлом уже имели осуждение за совершение уголовных преступлений, а к 
противоправной деятельности возвратились сразу после освобождения. «Выездная сессия об-
лсуда рассмотрела уголовное дело по обвинению Б. Сысоева, В. Никитина и Я. Аминова – лиц 
без определенных занятий, ранее уже судившихся за уголовные преступления – в ряде воору-
женных ограблений квартир в Чапаевске и его окрестностях. Банда орудовала безнаказанно 
на протяжении двух месяцев. Уголовный розыск сначала арестовал её организатора – Сысо-
ева, а вскоре были задержаны и оба его соучастника. На квартире Аминова обнаружен склад 
награбленных вещей и два револьвера. Суд приговорил Сысоева к 10 годам, Аминова – к 8 и 
Никитина – к 6 годам тюремного заключения с поражением в правах каждого на 3 года». [5, 
с. 4] Последствия мартовской амнистии 1953 г. также нашли свое упоминание в публикациях 
об осуждении бандитов. «Перед судом предстали шесть подсудимых: М.Л. Фельман, он же 
Майоров, А.И. Руденко, Б.А. Узбеков, Б.И. Бунин, М.И. Пулихин и И.С. Кондратьев, которые 
ранее уже неоднократно судились. Поздно вечером в июне эта шайка совершали нападение 
на одну из квартир в г. Куйбышеве с целью ограбления. Пулихин совместно с Узбековым и Бу-
нины совершили, кроме того, три квартирных кражи со взломом в Кировском районе. Облсуд 
приговорил организаторов и участников шайки Фельмана и Кондратьева к 25 годам, Руденко 
и Пулихина к 20 годам, Узбекова и Бунина к 10 годам заключения в исправительно-трудовых 
лагерях каждого» [35, с. 4].

4. Заключение
В результате изучения статистических данных и отчетов правоохранительных и судеб-
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но-следственных органов удалось установить, что в послевоенные годы применительно к тер-
ритории Среднего Поволжья бандитизм нельзя считать распространенным преступлением. В 
двух регионах, имевших различный уровень урбанизации, применялись разные методы про-
тиводействия уголовной преступности. На территории Куйбышевской области применялись 
методы широкого освещения приговоров в периодической печати. В целом, для территории с 
наличием крупных городов и высоким уровнем внутренней миграции населения применение 
активных профилактических мер было весьма затруднительным и требовало больших чело-
веческих ресурсов. В Ульяновской области, как в менее урбанизированном регионе, основной 
упор в борьбе с бандитизмом был сделан на вовлечение население в активное пресечение пре-
ступлений, как путем возложения на них обязанностей наружной службы милиции, так и пу-
тем расширения агентурной базы органов охраны правопорядка. Косвенно это подтверждает 
более высокая доля осужденных по ст. 59.3 УК. Тем не менее, факт использования различных 
методов профилактики позволяет говорить о том, что с позиции партийно-государственной 
политики бандитизм хоть и рассматривался единичным преступным деянием, но восприни-
мался как тяжкое уголовное преступление, дестабилизирующее моральное состояние населе-
ния и наносящее вред репутации государства.
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РУКОПИСЬ ЖЕНЫ КАСЫМ ХАНА 
(начало XVI в.) (парижский список)

Аңдатпа. Аңдатпа. Бұл мақалада «Қасым ханның әйелінің қолжазбасы» деген ат-
пен XVI ғасырдың бірінші жартысындағы сипаттама берілген, бұл қолжазбаның қазақ 
ханының әйелінің жеке кітапханасына тиесілі екендігін көрсететін тарихи деректер-
ден алынған деректер келтірілген.

Кілт сөздер: Қолжазба, Қасым хан, Айша Сұлтан бегім, «Хабибу Сияр», Хондемир, 
Хасанбек Румлу «Ахсан ат-Тауарих».

Аннотация. В данной статье дается общее описание рукописи первой половины 
XVI века, под названием «рукопись жены Касым хана», приводятся данные из историче-
ских источников, указывающие на то, что данная рукопись действительно относится 
к личной библиотеки супруги казахского хана.

Ключевые слова: Рукопись, Касым хан, Айша Султан бегим, «Хабибу Сияр» Хон-
демир, Хасанбек Румлу «Ахсанат-Таварих».

Abstract. This article provides a general description of the manuscript of the first half of the 
16th century, under the title «Manuscript of Kasym Khan’s wife», data from historical sources 
are given, indicating that this manuscript really belongs to the personal private library of the 
Kazakh Khan’s wife.

Keywords: Manuscript, Kasym Khan, Aisha Sultan, «Habibu Siyar» Khondemir, Hasanbek 
Rumlu «Ahsan at-Tavarikh».

Национальный центр рукописей и редких книг в столице Казахстана имеет ценную кол-
лекцию средневековых и современных рукописей, которая включает в себя множество старых 
копий, уникальные материалы, научные и исторические тексты украшенные орнаментами и 
средневековыми миниатюрами. Ценными являются также литографические и печатные из-
дания редких книг, представленные на разных носителях. Также в центре есть исторические 
хроники, карты, генеалогические рукописи (шежере), а также государственные бумаги (дипло-
матическая переписка).

ҚОЛЖАЗБАЛАР МЕН СИРЕК БАСЫЛЫМДАР



65№ 3-4 /2021Архив хабаршысы. 

Эти материалы охватывают различные дисциплины гуманитарных, социальных и есте-
ственных наук, особенно в области истории, языка и литературы. Более половина этих матери-
алов на тюркском языке.

Коллекция центра, имеет собрания редких и ценных рукописей караханидского периода 
(XI первая половина XIII веков), уникальные и редкие коллекции золотоордынского периода 
(XIII первая половина XV веков) и периода казахского ханства (XV –XIX века).

Коллекции оригинальных рукописей и литографических изданий сохраняются на элек-
тронных носителях и в будущем планируется микрофильмирование и факсимилирование ру-
кописей для активного оперативного доступа и исследований.

Среди рукописей представляющие большую ценность, можно назвать рукопись жены Ка-
сым хана начала XVI века.

Копия факсимиле данного списка была приобретена Национальным Центром рукописей и 
редких книг Республики Казахстан в ноябре 2021 года.

Рукопись не имеет названия. Мы дали рукописи условное название как «Рукопись жены 
Касым хана».

Описание:
Данная рукопись, под номером ark:/12148/btv1b52513590, хранится в парижской националь-

ной библиотеке. Рукопись представляет собой трактат по мусульманскому богословию на 
тюркском языке (кыпчакском диалекте), начало текста и конец отсутствуют.

Даная рукопись была написана в 1501-1515 годах, арабской графикой (каллиграфия на-
ста’лик), язык написания можно охарактеризовать как староказахский, или чагатайский тюр-
ки с кыпчакскими т.е. староказахскими выражениями и оборотами. На том основании, что из-
вестный советский востоковед В.П. Юдин, охарактеризовал рукопись «Таварих Гузида Нусрат 
Нама», (того же периода времени написания), как написанную на староказахском языке, мы 
в полном праве можем назвать рукопись жены Касым хана, которая близка по стилистике к 
«Таварих Гузида», как написанную на староказахском языке.

Общие палеографические данные рукописи:
Каллиграфия наста’лик, 193 листа, формат 21 × 14 сантиметров. – «Бухарский переплет», 13 

строк на странице.
Это дефектный список разделен на семьдесят одну главу, и заключение, каждый из них по-

священ объяснению отрывков из священного Корана и одним или несколькими рассказами, 
относящиеся к известным персонажам Ислама.

Это произведение посвящено (лицевая сторона 2-го листа) Айше Султан Ханым (Бегим-Бе-
гум), дочери султана Хусейна Мирзы, (Хусейна Байкары) тимуридского правителя, которая 
вышла замуж за узбек-казахского султана Касыма Джахангира (Касым хана) в конце XV века. 
Последние дни ее жизни прошли в Индии, в империи Великих Моголов. Эта рукопись из част-
ной личной ее библиотеки. Книга после прихода династии шибанидов в Мавераннахре, через 
покинувших Среднюю Азию тимуридской знати, попала в Индию, затем в XIX веке рукопись 
была приобретена национальной библиотекой Франции.

Указание на дипломатические связи казахского султана Касыма и тимуридского правителя 
Хусейна Байкарыа также вероятную дату брака султана Касыма и Айшы Бегим (дочери Хусей-
на Байкары) мы можем увидеть в книге Хондемира «Хабибу Сияр».

Хаджи Гиясуддин ибн хаджи Хамамуддин Мухаммад ибн хаджи Джалалуддин ибн Бурха-
нуддин Мухаммад Ширази, известный как Хондемир, литературовед и историк десятого века 
по лунной хиджре. Автор книги «Хабибу сийяр» также «Дастуру Вузара» и других книг. Его 
отец Хамамуддин имел высокий пост при Абу Саиде Гуракане правителе Мавераннахра. Его 
мать была дочерью Мирхонда автора книги «Раузату Сафа». Хондемир по причине родства и 
любви к Мирхонду (Хондемир воспитывался у своего деда по материнской линии), называл 

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.
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иногда себя сыном Мирхонда, и по этой причине некоторые ошибочно считали Мирхонда 
отцом Хондемира. Из–за войны за город Герат, между сефевидами и шибанидами, в котором 
жил Хондемир, последний вынужден был покинул город и направиться в Индию к Бабуру, где 
служил некоторое время при дворе Бабура. После смерти Бабура был при дворе Хумаюна, где 
написал «Хумаюн Нама». Хондемир умер примерно в 942 году лунной хиджры в Индии, похо-
ронен на кладбище хаджи Низамуддина Аулийя возле Амир Хасрова Дехлеви.

Наиболее важной и значимой работой Хондемира можно без преувеличения назвать книгу 
«Хабибу Сийяр». Свою работу он начал писать 927 году лунной хиджры (1521 г) и закончил 930 
году (1524 г) в период правления в Герате династии сефевидов. В предисловии к книге «Хаби-
бу Сийяр» Хондемир приводит названия книг написанные им, среди них: «Халасатул Ахбар», 
«Мунтахабу Тарих Вассаф», «Макаремул ахлак», «Масирул Мулук», «Дастурул Вузара» и дру-
гие.

Книга «Хамаюн нама» Хондемиром была написана в Индии уже после книги «Хабибу Сий-
яр».

Наиболее ценной и значимой книгой по истории, написанная со времен монголов, (книга 
Рашид ад Дина «Джамиуат Таварих»), и после «Раузату Сафа», по своей ценности и значимо-
сти, является «Хабибу Сийяр» Хондемира.   Это наиболее полная и подробная история, и к сча-
стью сохранились полные списки данной книги. Как считают некоторые исследователи «Хаби-
бу Сияр», она отличается от «Раузату Сафа» и других книг по истории тем, что в конце каждого 
периода приводятся биографии известных сановников, поэтов, влиятельных людей, ученых и 
общественных деятелей, что представляет большую ценность для историков и исследователей.

Данное произведение было издано литографическим способом дважды, первый раз в Бом-
бее Индия в 1263 году лунной хиджры, т.е. 1847 г, и тегеранское издание 1855 года. Данное 
печатное издание, использованное нами первое издание после 1855 года. К сожалению кри-
тического анализа текстов рукописных списков, не проводилось. Иранский ученый Джамшид 
Киёнфар недавно начал работу над сопоставлением рукописных списков «Хабибу сияр». Не-
сколько рукописных списков хранятся в библиотеках Ирана, в частности в библиотеке иран-
ского маджлиса, в «Устан Кудс Разави» (библиотека при усыпальнице имама Риза (а) в Меш-
хеде), в дворцовой библиотеке «Гулистан», и в Национальной библиотеки Ирана. Ценный 
рукописный сборник хранится в Уппсальской университетской библиотеке (Швеция). Также 
один список рукописи хранится в библиотеке «Дамада Ибрахима Пашы» в Турции.

Для казахстанских исследователей будет интересен особенно 3 том данного издания, в кото-
ром подробно описываются ханы Туркестана, Ирана и Турана из рода Чингиз хана.

Дипломатический визит казахского хана Касыма сына Сайдака правителя Дашта Кыпчака к 
тимуридскому правителю Байкаре описывается в 4 томе «Хабибу Сияр» где мы читаем:

«Воскресенья двадцать седьмого числа Касим Султан, сын Сайдак-хана, будучи одним из 
великих ханов Дешты Кыпчака (а’азам хавакин) и один из великих султанов (акабир салатин), 
прибыл к дверям правителя (хакана), и был встречен с большим почетом и уважением в при-
сутствии знати из наследников (шах-заде) престола» [2, том 4 с. 165].

Этот дипломатический визит казахского султана Касыма произошел в воскресенье 27 Джу-
мадил ахар т.е. 21 или 22 марта 1496 году. Результатом этого визита стало установления друже-
ских отношений между казахским ханством и тимуридами, скрепленный браком т.е. женить-
бой султана Касыма на дочери Хусейна Байкары т.е. Айшы Бегим.

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

 قاچبق تشد نیقاوخ مظاعا زا ھک ناخ کدیس دلو ناطلس مساق متفھ تسیب ھبنشکی زور رد و لمانا لیبقت ھب و دیسر
 رادتقا مج ناقاخ ھاگردب راو البقا دوب قافا ھضرع نیطالس رباکا و دیدرگ مظتنم ناکدزھاش ریاس و کلس رد ھتخارفا
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О данном историческом факте, мы можем прочитать в «Хабибу Сияр» Хондемира, который 
описывая детей султана Хусейна Байкары, приводит имена одиннадцати его дочерей:

1 Султаным Бигим (Бигум) 
2 Ак Бигим
3 Кучик Бигим (жена Мирзы Бабура) 
4 Бига Бигим
5 Ага Бигим
6 Зубейда Бигим
7 Фатима Султан Бигим 
8 Саадат Бахт Бигим 
9 Айша Султан Бигим
10 Мариям Султан Бигим 
11 Мунавар Султан Бигим
Далее Хондемиру указывает, что девятая дочь Айша Бигим (Бигум) была замужем за султа-

ном Касымом.
Хондемир пишет:

«Айша Султан Бегим (Бигум) проводила свои дни в хараме (гареме) дворца султана Касы-
ма» [2, том 4 стр. 252].

Далее он пишет, что:

«…И остальные (из его дочерей), после данного события (т.е. смерти султана Байкары и рас-
пада государства тимуридов), через некоторое время попали в разные страны, большинство из 
них покинули этот мир, находясь в изгнании» [2, том 4 стр. 252].

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

 ناطلس مساق یارس مرحرد ھک مگیب ناطلس ھشیاع ….دینارذگ
یمراگزور

  کی ره ینامز کدنا اب ترضح نا ھعقاو زا دعب نارگید و …دندروا ترخا
کلمب تبرغ رد رثکا دنداتفا روشکب
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Данная участь, коснулась по всей видимости, и жены Касым хана - Айшы, которая после 
смерти Касым хана, отправилась в Индию к своей сестре Кучик Бегим.

В книге «Ахсанат-Таварих» Хасанбека Румлу (XVI в) известного сефевидского историка, мы 
читаем интересные и ценные данные о генеалогии казахского хана Касыма: «Касым хан сын 
Сейдак хана сын Жанибек хана сын Барака сын Караджа (Койричак хан) сын Кузи хана сын 
Урус хана сын Чатмай хана (Чимбай -Чимтай), сына Аирзана (Эрзена), сын Сасы Буки сын 
Куи (Кули) сына Орда сына Джучи сын Чингиз хана, покинул этот мир в этом году (т.е. 930 год 
лунной хиджры т.е. 1524 год). Это был смелый правитель (падшах), его владения это Дашти 
Кыпчак и казакские (казахские) племена. После него ханом стал его сын Хакназар, и сейчас 
управление Даштом (т.е. Дешти Кыпчаком) принадлежит ему». [3, том 12, стр. 240].

Автор «Ахсанат-Таварих» приводит генеалогию Касым хана, указывает на то, что Касым хан 
правитель Дешти Кыпчака и казахских племен.

Таким образом, версия, что под Касым ханом в книге «Хабибу сияр» Хондемира может упо-
минаться не казахский хан, а астраханский, тимуридский или один из шибанидских султанов, 
является не состоятельной.

«Рукопись жены Касым хана», представляет большую историческую и культурную цен-
ность для Казахстана. Как известно в советской историографии, письменная традиция казах-
ского народа не принималась в серьез, соответственно Западная историческая наука, также 
скептически относилась к исследованию в данной области. Находка данной рукописи, помо-
жет в исследовании как религиозных так и социально-политических особенностей казахского 
ханства конца XV-начале XVI веков.
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Осыдан бір ғасыр бұрын қазақ баспасөзінің қарлығашы болып қанат қаққан «Айқап» 
журналы өз дәуірінің шамшырағы болып, білім іздеген азаматқа жол бағдар көрсетті. 
Журналдың өмірге келуі кездейсоқ құбылыс болмаса керек. Тарихқа сәл шегініс жасасақ, 
Патшалы Ресей қазақ жерін ең әуелі түрлі экспедициялар жіберу арқылы зерттеп, қазақтың 
мінезі мен салтын, психологиясын айқындап алды. Сол кезеңде қазақ жерін жаулаушы бір 
генерал патшаға: «Қазақ даласында сексеуіл дейтін ағаш өседі. Оны балтамен ұрсаң сынбайды, 
ал бір-біріне соқсаң быт- шыты шығады»,-деп айтқан екен. Бұл тура мағынасында болсын яки 
астарлы ұғым берсе де отарлаушы елдің арғы пиғылын айқындаған еді. Дәл осы «Сексеуіл» 
тәсілін пайдаланған патша өкіметі қазақтың хандық билігін түбегейлі жойып, аға сұлтан сайлап, 
болыстық жүйені енгізді. Міне, қазақтың берекесі қашып, бірлігі тайған шақ осыдан басталады. 
Болыстық жүйе қазақты ірітіп, тоз- тозын шығарды десек қателеспеген болар едік. Абайдың да 
зар қағып, түңілуі осы жүйеге деген қарсылығы еді. Бұл жүйеден құтылу үшін қазақ баласы 
оқып, дүниені танып, көзін ашып, өзге жұртпен иық тірестірмесе ұлттың ұлт болып қалуы 
екіталай болды. Одан да қауіптісі қазақты шоқындыру саясатымен түбегейлі жаулап алу ниеті 
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Abstract. This article was written with the aim of widely promoting unique materials in the 
«Haykap» magazine, which provide information about literature, culture, history, economic and 
political life, customs and traditions of our people.
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жылдан жылға күшейіп, соңында Абайдай ғұламаның 
құсадан өліп кетуіне әкеліп соқты.

Қапияда қараңғы күн кешіп, надандық пен 
тоғышарлықтың қамытында өзге жұрттан кенже қалып, 
«Өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін» бір-бірін 
талап жеп, болмаса атақ пен байлыққа, болыстық 
пен старшындыққа бола қызылкеңірдек болып өткен 
жұртымызды ояту мақсатында, шиленіске толы жағдаятты 
толыққанды білетін Алаш азаматтары көз майын тауысып, 
күнін түнге, түнін таңға жалғап жүріп журналды жарық 
дүниеге әкелді. Журналдың тасқа басылған әр бетінде 
қазақтың тұншығып жатқан өр рухы бар еді...

«Айқап» журналы - 1911 жылы Троицк қаласында алғаш 
жарық көрді, басында айына бір рет, кейіннен екі рет шығып 
тұрған. Журналды шығаруға белгілі қоғам қайраткері, 
ақын, әрі жазушы Мұхаметжан Сералин мұрындық болып 
әрі өзі редакторлық етті. Барлығы 88 нөмір қазақ тілінде 

араб әрпімен басылып тұрған. Қазақ даласында патша өкіметінің отаршылдық саясаты 
күшейіп, тізесін қатты батырып тұрған шағында ұлы тұлғалардың азаттыққа деген ынтасы мен 
арман тілегіне толы үні жария етілді. Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, М. Дулатов, Х. Лекеров, 
М. Сералин, Ж. Тілеулин, Р. Мәрсеков, Ж. Сейдалин, Ш. Құдайбердіұлы, А. Жанталин, М. 
Жұмабаев, Ғ. Қарашұлы, С. Торайғыров, З. Ғайсин, К. Тоғысов т.б. көптеген көзі ашық, көкірегі 
ояу ұлт жанашырларының революцияға дейінгі қазақ елінің тарихынан, шаруашылық 
жайларынан, саяси-мәдени өмірінен, сондай-ақ, ұлтты сақтап қалу үшін өнер-білім игеріп, 
өзге жұртқа құл болып, қапы қалмаудың жолдарын нұсқаған түрлі мақалалары, шығармалары 
мен  өлең-жырлары жарық көріп отырды.

Айқап журналы. 1911, 1913 жж. ҚР ОМА. 2454 қор. 1 тіз., 1, 3 істер.

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.
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1915 жылы журнал бетінде бірінші дүниежүзілік соғысты айыптап жазған мақала жарық 
көріп, патша өкіметін сынға алды деген айыппен журнал жабылып, редакторы Мұхамеджан 
Сералин Сібірге айдалып кете жаздайды. Аз уақыт ішінде қазақтың мұңы мен арманын, биік 
болмысы мен асқақ рухын айдай әлемге паш еткен «Айқап» отаршылдық жүйенің жүйкесіне 
тигені анық. Үнемі бақылауда болған басылым осылайша тұншықтырылды.

Қазақ елінің отырықшылыққа көшіп, мал, егін шаруашылығымен шұғылдануға, өнер-
білімге жетуіне, мектеп, емхана ашуға мүмкіндік туғызып, мәдениеті дамыған ұлт ретінде 

Ә. Бөкейхан. «Ашық хат». 1913 жыл. ҚР ОМА. 2454 қор. 1 тіз., 4 іс.

С. Торайғыров. «Кеше түндегі түс, бүгінгі іс». 1913 жыл. ҚР ОМА. 2454 қор. 1 тіз., 4 іс.

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.
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қалыптастыруды мақсат еткен басылымның тарихи маңызы аса зор. Өткен тарихқа үңілу 
арқылы келер болашақта қателік жасамауды үйренеміз десек, бүгінгі жаһандану заманында 
кешегі ұлт зиялылары арман еткен ізгі қасиетті одан әрі дамытып, қапыда қалмайық деген ой 
түйеміз.

Осы «Айқап» журналын тарих ғылымының докторы, профессор Мәмбет Құлжабайұлы 
Қойгелдиев Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архивіне салтанатты түрде 
табыстаған еді.

Сөз соңында, ғұмыры келте болған басылымның шыққанына биыл 110 жыл және ұлт 
рухын ғасырдан ғасырға жаңғыртып отырған осындай құнды құжаттарды, деректерді сақтап, 
мұраларымызға үлкен жауапкершілікпен қарап, оларды халық игілігіне айналдырып 
отырған қазақтың қара шаңырағы Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің 
құрылғанына 100 жыл толуымен құттықтаймыз!

М. Дулатов. «Эсперанто тілі». 1913 жыл. ҚР ОМА. 2454 қор. 1 тіз., 3 іс.

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.
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 Тарих және құқық пәнінің оқытушысы,

Т. Жүргенов атындағы №123 мектеп-лицей директорының
 бейінді оқыту жөніндегі орынбасары

САЯСИ НАУҚАНДАР: ТАРИХИ ШЫНДЫҚТЫ ЗЕРДЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа. Мақалада отандық тарих ғылымындағы саяси қуғын-сүргін тарихын 
зерттеу мәселелері қарастырылады. Оның мазмұны өткен ғасырдың бірінші жарты-
сындағы қазақ қоғамы және саяси қуғын-сүргінге ұшыраған ұлттық интеллигенция 
өкілдерінің советтік билікке қатысты ұстанымдары, ашаршылықтар, ұжымдастыру, 
мүлікті тәркілеу, саяси қуғын-сүргіндер кезеңіндегі елдің жағдайы, дәстүрлі мал ша-
руашылығының күйреуіне әкелген үздіксіз саяси науқандарға қарсы наразылықтардың 
шығуының негізгі себептері мен салдарын ашып көрсететін зерттеулерге негізделген. 
Саяси науқандардың шарықтау шегі, қуғын-сүргін саясатының заңнамалық негіздері, ба-
рысы мен нәтижелеріне қатысты қорытындылар көрсетіледі. Осы кезеңдегі наразылық 
акциясына қатысқан әртүрлі санаттағы ақмолалық күрескерлерді анықтау мәселелері 
бойынша ізденіс жұмыстары және оның анықталған бағыттары, соған сәйкес бірқатар 
ұсыныстар беріледі.

Кілт сөздер: тарих, саяси қуғын-сүргін, ашаршылық, интеллигенция, советтік 
билік, саяси науқандар, жоба, зерттеу.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения истории политиче-
ских репрессий в отечественной исторической науке. Содержание публикации основано 
на исследованиях, раскрывающих основные причины и последствия возникновения про-
тестного движения против непрерывных политических кампаний, приведших к краху 
традиционной системы хозяйствования, анализируется сложное положение казахского 
общества первой половины прошлого века, позиция подвергшихся репрессиям предста-
вителей национальной интеллигенции в отношении советской власти, Голодомора, 
коллективизации, конфискации имущества и политических репрессий. Показана куль-
минация политических кампаний, характеризуются законодательные основы репрес-
сивной политики, сделаны выводы, касающиеся их хода и результатов. Характеризует-
ся поисково-исследовательская работа по выявлению различных категорий акмолинских 
борцов, принимавших участие в акциях протеста в этот период, выявляются направле-
ния сопротивления, в соответствии с вышеуказанным дается ряд рекомендаций.

Ключевые слова: история, политические репрессии, голод, интеллигенция, совет-
ская власть, политические кампании, проект, исследование.

Abstract. The article examines the issues of studying the history of political repression in 
Russian historical science. The scope had based on the research that reveals the major causes and 
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consequences of protests against relentless political campaigns and the situation of Kazakh society 
in the first half of the last century. Thus, it led to the collapse of traditional cattle breeding, famine, 
collectivization, confiscation of property and political repressions and repressed representatives 
of the national intelligentsia concerning the Soviet government. The culmination of political 
campaigns, legislative bases of repressive policy, concerning the course and results had indicated 
in the conclusion part. Search work on the designation of various classifications of Akmola 
wrestlers who took part in the protest action during this period and the principles had identified 
by it, according to which several recommendations had given.

Keywords: history, political repression, famine, intelligentsia, Soviet power, political 
campaigns, project, research.

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында жүзеге асырылып жатқан ірі жобалардың 
бірі – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау мәселелерін зерделеу. Бұл жұмыстар 
1989 жылғы Мәскеудегі «Мемориал» қозғалысы үлгiсiмен құрылған Манаш Қозыбаев бастаған 
«Әділет» тарихи – ағарту қоғамының жұмысынан басталады. Осы жылдан бастап отандық ға-
лымдарымыз 1920-1950 жылдардағы ашаршылық нәубеті мен жаппай саяси қуғын-сүргін құр-
бандарын ақтау мәселелерін жалпыұлттық деңгейге көтерді, 90-жылдары «архив революция-
сы» басталды, көптеген диссертациялар қорғалды, ғылыми тұжырымдар жасалды.

1993 жылы 14 сәуiрде ҚР жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы Заңы 
шықты, 1995 жылы ҚР-ның Президентi жанындағы Мемлекеттiк саясат жөнiндегi Ұлттық 
Кеңестiң мәжiлiсiнде «Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастыру тұжырымда-
масы», 1996 жылы 30 желтоқсанда ҚР Президентiнiң «1997 жылды Жалпыұлттық татулық 
пен саяси қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу жылы деп жариялау туралы» Жарлығы, 1997 
жылдың 31 мамырын саяси қуғын- сүргiн құрбандарын еске алу күнi ретінде бекiту туралы 
ҚР Тұңғыш Президентi Н.Ә. Назарбаевтың Өкiмi, соған сәйкес «Келешек күндерiмiздiң бәрi 
жарық болғай» деген атаумен Қазақстан азаматтарына Үндеуi шықты. Одан кейінгі «Руха-
ни жаңғыру», «Ұлы Даланың жеті қыры» бағдарламалық мақалалары қолданыс аясына енді. 
Соңғылары, Президетіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау 
мәселелерін зерделеу және шешу» туралы Жарлығы (24.11.2020) мен «Тәуелсіздік – бәрінен 
қымбат» атты мақаласы (05.01.2021). Бұлардың барлығы аталған Қаулының негізінде құрылған 
Мемкомиссия жұмысының жаңа бағыттарын анықтауға мүмкіндік беріп отыр.

Осы ресми құжаттар мен бағдарламалардың негізінде іске асырылған зерттеу жұмыстары-
ның нәтижесінде ашаршылық нәубеті мен жаппай саяси қуғын-сүргін мәселесі дербес қара-
стырыла бастады. Өйткені, заман талабы советтік дәуірдің ең қасіретті кезеңдерін көрсететін 
бұл мәселелерді арнайы зерттеуді қажет етті. Бұған жауап беру үшін, әрине Қазақстанда дүр-
кін-дүркін орын алған ашаршылықтар (1917- 1918; 1921-1922; 1931-1933) мен саяси қуғын-сүр-
гiндердің (1918-1937; 1950-1986) тарихи бастау-бұлағына, яғни өткен ғасырдың басындағы боль-
шевиктердің үздіксіз революцияларының түп-тамырларына қайта үңілуге тура келді. Тапқан 
дүниелер көп болды, зерттеулер зерделеуге ұласты.

Өткен ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ қоғамы Алаш қайраткері Жүсіпбек Аймауыто-
втың сөзімен айтсақ, «соғыс, революция, тонаушылықтар, аштық, ұлттық тәуелсіздік, автоно-
мия... бұның бәрі қазақ-қырғыз халқының түсіне де кірмеген құқайлар, бұл кезде олар аштық 
пен ұшы-қиыры жоқ жоқшылықтың құшағына (қазақ- қырғыз халқы) кіріп кеткен» [1, 142].

Большевиктердің сорақылық саясатын көзімен көріп, жүрегімен сезген арыстарымыз «өзге-
ше пікірлі» болғаны үшін әртүрлі жазалауға тартылды, соңы жаппай қуғын-сүргінмен аяқтал-
ды. Жалпы алғанда, «саяси қуғын – сүргіндер - кеңестік әміршілдік жүйенің саяси және таптық 
қарсыластарын «тап жаулары», «ұлтшылдар», «жат пікірдегілер» және «әлеуметтік қауіпті эле-
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менттер» ретінде саяси қудалау саясаты болды. Осы кезеңде тұтқындалған 44 алашордашылар-
дың үшеуі Жүсіпбек Аймауытов, Әбдірахман Байділдин, Дінше Әділов ату жазасына кесіліп, 
үкім орындалды, ал қалғандары әртүрлі мерзімдерге түрмеге қамалды [2, 603]. «Мұрағат қор-
ларынан 520 алашордашылардың тізімі табылған»[3], соңғы ресми емес мәліметтер бойынша 
олардың саны бірнеше мыңдап саналады.

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдырын әр қырынан қарастырып, арнайы 
зерттеген алаштанушы-ғалым Мәмбет Қойгелді Қазақстандағы саяси репрессияны 5 кезеңге 
бөліп қарастырады. Олар: 1918-1920 жж. – революция және азамат соғысы жылдарын қамтиды; 
1923-1932 жж. – И. Сталиннің билікке келуінен басталып, бірінші бесжылдықпен аяқталады; 
1932 – 1937/38 жж. – екінші бесжылдықтан басталып, репрессияның шарықтау шегімен аяқта-
лады; 1940 жылдың соңы – 1950 жылдың басы – соғыс жылдарындағы репрессиядан басталып, 
И.В. Сталиннің өмірден кетуімен аяқталады; 1986-1991 жж. – Д.А. Қонаев тұсында бой көтерген 
«қазақ ұлтшылдығынан» («Казахское дело») басталып, желтоқсаншыларды репрессиялау. Ға-
лымның тұжырымынша, «соңғысы советтік биліктің терең жүйелік дағдарысқа ұшырағанын 
анық көрсетумен қатар, перманентті репрессиялық шараларсыз бұл биліктің өмір сүре алмай-
тындығын байқатты» [4].

Кезінде тарихшы-демограф Мәлік-Айдар Асылбеков «1933-1937 жылдардағы Бүкiлодақтық 
құпия санақ» мәлiметтерiн жариялады. Онда ССРО халқының саны да әртүрлi берiлген. Ай-
талық, 1933 жылы 168 млн., 1937 жылы 180 млн. мен 162 млн. адам көрсетiлген [5]. Бұл кеңестiк 
санақтың құпиясы ашаршылық пен саяси қуғын- сүргiн құрбандарының санын әлемдік қа-
уымдастықтан жасырумен түсiндiрiлсе керек. Ал, өткен ғасырдың бірінші ширегіндегі қа-
зақтың жалпы саны – 6 млн. шамасында болса, ашаршылық пен репрессия жылдары тең жар-
тысынан астамы құрбан болған. Тіпті, соңғы сандық мәліметтер бұдан да жоғары. Оған Көшім 
Есмағамбетовтің зерттеулері айғақ, оның пайымдауынша «зерттеушілердің өмірге келмеген 
ұрпағының саны туралы мағлұматтарын есептегенде, 1932-1933 жылдары қазақтар 4 млн. жуық 
адамнан айырылған» [6].

Қазақстандағы ашаршылықтардың шарықтау шегі советтік биліктің бірінші бесжылдық 
тұсына (1928-1932) сәйкес келді. Бұл кезең жөнінде 1970 жылы Қарағандыда елеусіз жағдайда 
қайтыс болған соңғы алашордашылардың бірі - Әлімхан Ермеков:

«қазан төңкерісі Қазақстанда 1928 жылдан бастап нақты күшіне кірді. Бұл кезде далалық 
жартылай феодализм мен капиатализмнің тамыры енді ғана жұлына бастады. Бұрын саясат-
пен айналысқан адамдар осындай қысылтаяң сәттерде сынақтан өтуі тиістігін» атап өткен [7].

Мемлекет және қоғам қайраткері Әбілхайыр Досовтың 4 томдық жеке істеріндегі матери-
алдарға қарасақ, «1930 жылдары өлкелік комитет ет дайындау жоспарына сәйкес мал санын 
анықтау мақсатында құрылған комиссия (төрағасы О. Исаев), З. Төреғожиннің Қазақстандағы 
мал саны шамамен 4-4,5 млн. деген мәліметін жоққа шығарып, әлі де 14-15 млн. –ға жуық мал 
басының бар екенін айтқан. Ал, өлкелік комитеттің мәліметтерінде – 21 млн. мал басы көр-
сетілген. Осы бюрода шындықты айтқан З. Төреғожин мықтап таяқ жеген» [8]. Қазақ дала-
сындағы мал басының қысқаруы аздай, ауа-райының қолайсыздығы мен індеттің таралуы да 
«жығылған үстіне жұдырық» болды.

Меншіктен айыру кеңестік қылмыстық кодексте, заңдарда, партиялық нұсқаулықтарда анық 
көрсетілді және қолданыстағы жазалау әдіс-тәсілдерімен жүргізілді. Онда «советтік биліктің 
жауларына қарсы қуғын-сүргінді күшейту, оны барынша жедел және революциялық-мақ-
саттылық тәртібімен іске асыру; сот қызметін күшейту» сияқты бірқатар міндеттер қойылды. 
Мұндай ұстаным, билік пен шаруалар арасындағы құқықтық қатынастарды реттеу стратеги-
ясын анықтап берді. Қылмыстық кодекс шаруаларды бас бостандығынан айыруды 10 жылға 
ұзартты. Бұл шаруалардың мемлекеттік мекемелерден астық пен малды «жасырып қалғаны» 
үшін жазалау шаралары көрсетілген 1932 жылғы 7 тамыздағы, «Мемлекеттік кәсіпорындар, 
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колхоздар мен кооперациялар және қоғамдық (социалистік) меншік мүлкін сақтау туралы» 
Заңымен бекітілді [9].

Социалистік меншікті талан-таражға салғаны үшін үлкен жауапкершілікке тартылатын 
іс-шаралар кешенін құрайтын заңды қабылдағандар, осы заңның тек идеологиялық негіздерін 
жасап қоймай, оның мазмұны мен құрылымын да жасады. Жаңа заңның үш пункті жазалау-
дың мынадай шаралары: колхоз және кооператив мүлкін талан-таражға салғаны туралы істер; 
«кулактар мен басқа да ұжымдастыруға қарсы элементтердің зорлық-зомбылығынан» кол-
хоздар мен колхозшыларды қорғау туралы істер бойынша белгіленді. Заңда қоғамдық мен-
шікке зиян келтірген шаруаларға, халық жауы ретінде қарау және олардың «барлық мүлкін 
тәркілеумен ату жазасына кесу, жазасы жеңілдетілген жағдайда барлық мүлкін тәркілеумен 
бас бостандығынан он жылдан кем емес мерзімге ауыстыру» шаралары қарастырылды.

Колхозға күштеп ұжымдастыруға қарсы наразылықтардың бәрі, мемлекеттік қылмысқа 
теңестірілді және концлагерьлерде бес жылдан он жылға дейін бас бостандығынан айырумен 
жазаланды. Қуғын-сүргін шараларының қатаңдығы соншалықты, аталған заңңың негізінде 
жазаланған адамдарға рақымшылық жасауға тыйым салынды. Бұл тыйым салудың күші 1953 
жылдың 8 қыркүйегінде жойылды.

Жалпы шаруалардың қылмысына қатысты заңнамалық актілер екі санатқа бөлінді: а) жұ-
мысшылар мен шаруалардың еркімен, ССРО орнатқан советтік құрылыстың негіздеріне қарсы 
бағытталған қауіпті қылмыс; б) қалған қылмыстардың бәрі». Бірінші қылмыс бойынша заңда 
төменгі сот жазалау шараларын тағайындай алмайтын шегі анықталды, қалғандары заңда 
жоғары шегімен белгіленді [10].

Ұжымдастыру жылдарында шаруалардың басым бөлігі, айыптары дәлелденбеген қуғын-сүр-
гін мен өлім жазасына кесілді. ССРО–да әрекет еткен заңнамалар, қуғын-сүргінді күшейту мақ-
сатында құпия бұйрықтар мен ережелер, «нұсқаулық мекемелердің» жария емес өкімдері, 
партиялық басшылықтың ауызша нұсқауларымен өңделіп, түзетілді. Бұл заңнамалық құжат-
тар ашаршылыққа, шаруашылық қызметін шиеленістіру мен халықтың жаппай көшуіне және 
өндірісті ұйымдастыру құрылымында бейберекетсіздікке алып келді.

2021 жылдың 5 қарашасында осы аталған саяси науқандар кезінде бұрмаланған заңсыз-
дықтарға әртүрлі формада қарсыласқан жекелеген адамдар мен қоғамдық және саяси топтар-
дың өкілдерін анықтау және оларды толық ақтау мақсатында Мемкомиссияның мүшесі, Жоба-
лық Кеңсенің жетекшісі Сабыр Қасымов бастаған ұйымдастырушылар кезекті топтық семинар 
өткізді. Онда көптеген түйінді мәселелерді ортаға салынып, талқыланды.

Осы ретт айта кетейік, басқа өңірлермен салыстырғанда, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша да 25 
адамнан тұратын Өңірлік комиссия мүшелері арнайы архивтер мен республикалық, қалалық 
архивтердегі ізденіс жұмыстарын кеш бастағанымен, 5 айдың ішінде 5 жұмыс тобы бойынша 
зерттеудің негізгі бағыттарын анықтады. Айталық, адам құқықтары мен ел тәуелсіздігі жолын-
дағы ақталмаған күрескерлерді анықтау мәселелері бойынша жасақталған 1-топта жұмыстың 
3 бағыты айқындалды.

Бірінші бағыт. Алаш қозғалысындағы ақмолалық күрескерлердің (жекелеген адамдар, топ-
тар, ұйымдар мен партиялар) азаттық жолындағы күресі (1916 жылғы көтеріліс кезіндегі мәсе-
лелер де қамтылады, архиві Омбы, Том қаласында сақталған);

Екінші бағыт. Тәркілеу кезіндегі ақмолалық байлардың   адам   бостандығы және өмір 
сүру құқығы үшін күресі (тәркілеу кезінде алыс-жақын аймақтарға жер аударылғандардың 
шағымдары қарастырылады, архиві Алматыда ҚР ОМА, ҚР ПА сақталған);

Үшінші бағыт. Соғыстан кейінгі жылдардағы ақмолалықтардың адам құқықтары мен 
азаттық жолындағы күресі (қылмыстық іске тартылғандар мен олардың отбасы мүшелерінің 
шағымдары қарастырылады, оның архиві Нұр-Сұлтан қаласындағы арнайы мекемелерде 
сақталған).
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Бірінші бағыт бойынша, ҚР ІІМ Ақпараттық-сараптамалық орталығы арнайы архивінің 
мәліметтері бойынша, 1920-1950 жылдары Ақмола облысы бойынша қуғын- сүргінге ұшы-
рағандардың жалпы саны - 6090, соның ішінде ақталмағандары – 429. Ақмола қаласы бойынша 
қуғын-сүргін құрбандарының жалпы саны - 6832, соның ішінде ақталмағандары – 616. Бұдан 
шығатын қорытынды, Ақмола облысымен салыстырғанда Ақмола қаласында саяси науқан 
құрбандары - 742 адамға, сәйкесінше ақталмағандары - 187 адамға көп [11].

Жұмыс барысында Алашорда тарихына қатысты «Ағайынды Әділевтер ісі» немесе «Әділев-
тер бандасы» бойынша бірқатар мәселелер анықталды. Арғы шыққан тегі Ақмола өңірі санала-
тын Байсейіт, Дінше (Мұқыш, Дінмұхаммед), Асқар, Әбуәлі, Әбубәкір, Жолдасбай Әділевтер 
(туысқан ағайындарын қосқанда – 10 адам, кейіннен барлығы 17 адамға іс қозғалған) бастаған 
топ тәркілеу науқанына наразылық акциясы ретінде малдарын Сарысу ауданынан Шу бой-
ындағы Әулие Ата жеріне қарай айдап, әрі қарай тұйықталған аймақтарға өтіп кеткен. Олар-
дың совет үкіметіне қарсылығы 1922 жылғы «Әбубәкіров ісінен» басталады [12]. Ал «Ағайынды 
Әділевтер ісі» тәркілеу басталған кезде қозғалған, оған Алаш қозғалысының жетекшілерінен 
бастап, бас- аяғы 90 адам тартылған. 1928-1930 жылдары бұл іске қатысты жазалау жұмыстары 
Сырдария (Шымкент, Қызылорда) округінде жалғасады. Осы ретте біз, Оңтүстік Қазақстан об-
лысы бойынша өңірлік комиссияның жұмыс тобымен әріптестік байланыс орнатуға дайынбыз. 
Екіншіден, бірлесе отырып, осы кезеңдегі шекаралас аудандарды, ішкі миграция мен халықтар 
географиясындағы өзгерістерді анықтап алуымыз қажет. Ақмола облысының әкімшілік-тер-
риториялық бөлінісіндегі өзгерістерге байланысты қоғамдық топтар мен саяси ұйымдардың 
қозғалысын жан-жақты зерттеп, картасы жасалса, артық болмайды.

Екінші бағыт бойынша, тәркілеу кезінде 1928 жылғы Ақмола округтік советі президиумы-
ның шешімімен Атырау округіне жер аударылған 46 байдың ішінде Қазтай Құндақұлының Қа-
зақстан Орталық атқару комитеті орталық комиссиясына жазған шағымына қатысты ой-пікір-
лер туындады [13]. Осы күнге дейін жарияланғаны бар, жарияланбағаны бар осы сарындас 
көптеген арыз-шағымдардың мәтінін терең зерттеу арқылы, орталық советтік билік пен оның 
жергілікті өкілдерінің заңсыз әрекеттерге баруының басты себептері мен салдарын айқындап, 
байлардың әділеттілік үшін күресіне объективті тұрғыдан баға беруге болады. Мал-мүлкі тәр-
кіленген ауқатты адамдардың ақталмағандарын ақтау жұмыстарын жалғастыру, әр жылдары 
ақталғандарын БАҚ арқылы насихаттау жұмыстары елдің тарихи санасын одан әрі жетілдіруге 
септігін тигізері сөзсіз. Өңірлік комиссияның зерттеу жұмыстары барысында ақмолалық бай-
лардың саны да (46, 52, 75, 90...) өзгеріп отыратыны байқалды.

Үшінші бағыт бойынша, соғыстан кейінгі жылдары майданнан немесе тұтқындықтан елге 
оралған адамдардың ішінде әскери трибуналдың шешімінсіз сотталғандардың барлығын сая-
си қуғын-сүргін құрбандары санатына жатқызған жөн. Өйткені, соғыстан кейінгі халық шару-
ашылығын қалпына келтіру жылдарындағы елдің кедейшілік күйін көріп, совет-герман соғы-
сына қатысқандар, Германия мысалында, жалпы Еуропа халқының әлеуметтік-экономикалық 
жағдайының бізден әлдеқайда жоғары екенін тілге тиеп етіп, бізді осы мүшкіл күйден соғысқа 
дейін де, соғыстан кейін де халқын құтқара алмаған мемлекеттің саясатына сыни көзқарасын 
білдірген. Бүгінде, олардың бәрін жаппай қылмыскер ретінде қарастыруға болмайды. Рас, олар 
қасаң идеологияның құрбаны болды. Өз заманында ойын ашық жеткізіп, капитализм бар жер-
де, еркіндік бар жерде жақсы өмірдің болатынын айтқан қатардағы қарапайым адамдардың 
есімдерін ақтап алуға тұрарлық. Кез келген қоғамда адам бостандығы мен құқығын қорғаушы-
лардың болуы заңды құбылыс. Қосарымыз, бұл да қоғамның шындығы мен халықтың саяси 
сауаттылығын айқындайтын фактілер.

Қараша айында өткен топтық семинарда көтерілген осы және өзге де мәселелер бойынша 
мынадай ұсыныстар жасадық: 1) арнайы архивтердегі Алашорда тарихына қатысты материал-
дар мен 1920-1930 жж. саяси науқандардың құжаттарын құпиясыздандыру мәселесін толықтай 
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шешу; 2) әскери трибунал шешімінсіз сотталған адамдарды саяси қуғын-сүргін құрбандары 
санатына енгізу; 3) ұйымдастырушылар тарапынан зерттеуші-ғалымдардың «архив өндірісін-
дегі» жұмысының аз уақытта нәтиже бермейтінін үнемі назарда ұстау; 4) Қазақстанның 14 об-
лысы мен республикалық маңызы бар 3 қаланың әр кезеңдердегі әкімшілік-территориялық 
бөлінісіндегі өзгерістерге байланысты туындаған ортақ мәселелер бойынша өңірлік комисси-
ялардың (Нұр-Сұлтан қ., Ақмола, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және 
Атырау облысы) бірлескен семинарларын ұйымдастыру; 5) облыстардың әкімшілік- террито-
риялық өзгерістер картасын жасау;   6) мемкомиссия тарапынан ақмолалық бай Қазтай Құн-
дақұлының қазіргі Ақкөл қаласындағы 1914 ж. салынған үйін қалалық тарихи-өлкетану музей-
іне айналдыруға ықпал ету.

Сөз соңында айтарымыз, Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жоғарыда аталған «Сая-
си қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселелерін зерделеу және шешу» туралы Жарлығын іске 
асыруда жанкештілік танытып, тер төгіп жүрген зерттеуші- ғалымдардың ерен еңбегі ақталып, 
тарихи әділеттілік салтанат құрсын, азаттық пен тәуелсіздік жолындағы ақталмаған күрескер-
лердің есімдері елдің жадында мәңгі сақталсын, жас ұрпақтың тарихи санасы одан әрі жетіл-
діріле түссін дегіміз келеді.
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Самат Тергембаев 

Нұр-Сұлтан қаласы Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі өңірлік комиссияның мүшесі

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЗОБАЛАҢЫ 
РЕПРЕССИЯ ҚҰРБАНДАРЫН АҚТАУ – ҰРПАҚ ПАРЫЗЫ

1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін, жер бетіндегі мемлекеттер құрылымындағы әлемде-
гі бұрын тарихта ешқашан болмаған, әлеуметтік теңдіктің озық үлгісін көрсететін мемлекет 
құруды мақсат еткен Кеңес өкіметі, құрамына кірген одақтас республикалардың экономика-
лық және әлеуметтік дамуына бір орталықтан басқаратындай жүйе құрды.

Бірпартиялық идеология, барлық республикаларға ортақ заңдық құрылым, одақта болған 
республикалардың мойнындағы бұғау, аяғындағы шідер болды. Республикаларда өз елінің 
ұлттық тұрмыс-салтына, әдет-ғұрпына орай елдің дамуын қалаған, сол бағытта елге еңбек ет-
кен азаматтарды орталықтан бұғаттап отырудың құйтырқы әрекеттері ойластырылды. Оғаш 
ой, озық пікір білдірген зиялы қауым өкілдері мен елі үшін адал еңбек еткен азаматтарды 
құртудың заңдық негіздері ойластырылып, мемлекеттік деңгейде қабылдана бастады. Бұны 
кеңестіктердің билікке келген алғашқы күндерінде қабылданған заңдық актілерінен көруге бо-
лады. 1917 жылғы 19 желтоқсандағы «Революциялық трибунал туралы» нұсқауда алғаш рет 
«халық жауы» деген термин қолданылды. Коммунистер XX ғасырда адамдардың құқықтарын 
таптауға, қорлауға бағытталған қаныпезерлік саясат қолданды. Кеңес заңдары бір күнде пайда 
болған жоқ. Көптеген адамдардың тағдырын шешуде басты рөл атқарған «Революциялық три-
бунал» туралы нұсқаудан соң, 1918 жылғы 5 қыркүйекте «қызыл террор туралы» ХКК-нің қа-
улысы жарық көрді. Онда «концентрациялық лагерлер» және «ату жазасы» туралы айтылды. 
Ал 1922 жылы РСФСР Қылмыстық кодексінің негізгі бөлімінде «мемлекеттік қылмысқа» ерек-
ше мән берілуі, мемлекеттің азаматтарды үрейде ұстауды ұлғайтқанын көрсетеді. 1926 жылғы 
РСФСР Қылмыстық кодексі мемлекеттік қылмыс тарауына контрреволюциялық қылмыстар 
туралы арнайы баптарды енгізді. Бұл Кодекстің ерекше бөлімінің I тарауында көрсетілген кон-
трреволюциялық қылмыстардың 17-сінің 12-іне ең жоғарғы жаза – ату жазасын қолдану қара-
стырылды. Азаматтарды «халық жауы» деп жариялап, азаматтық құқықтардан айыру, мемле-
кеттен қуу, дүние-мүліктерін тәркілеу, қатаң оқшаулау арқылы еркінен айыру тәрізді жазалау 
шаралары кеңінен қолданылды. Қазақ халқының тарихындағы қасіретті де ауыр кезеңдер аз 
болған жоқ. Солардың бірі бүгінгі күнге дейін толық зерттеліп болмаған, қазақ халқының ұлт 
ретінде жойылып кетуіне дейінгі қатер төнгізген, арнайы ұжымдастыру соңында ашаршылық 
зұлматына әкелді. Сонымен қатар большевиктер ұлт жанашыры, көзі ашық, көкірегі ояу ұлт 
зиялыларын жойып отыру саясатын ұстанды. Сол зұлмат кезеңде елім деп еңіреген талай 
білімді, ұлтжанды азаматтар - саяси қуғын-сүргін құрбанына айналып, жалған жаламен ату 
жазасына кесілді. Осы жүйенің кесірінен олардың жақындары мен ұрпақтары да жапа шекті.

1928 жылдың ортасынан бастап Алаш қозғалысына қатысқан зиялылар жаппай тұтқында-
ла бастады. Оларға «буржуазияшыл-ұлтшылдар» деген жалған айып тағылды. Сол жылы 44 
алашордашы тұтқындалып, оның ішінде Ж.Аймауытов, Ә.Байділдин, Д.Әділев ату жазасына 
кесіліп, үкім орындалды. Ал қалғандары түрмеге қамалды. Ұлттық зиялылардың екінші тобы 
1930 жылдың қыркүйек-қазан айларында тұтқындалып, оның 15-і Ресейге жер аударылды. 
1936-1938 жылдары Қазақстанда 25833 адам партиядан шығарылып, олардың 8544-іне «халық 
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жаулары» немесе «халық жауларының сыбайластары» және т.б. айыптар тағылды. Танымал 
қазақ зиялылары, Алаш қайраткерлері түгелге жуық саяси қуғын-сүргінге ұшырады. Олардың 
отбасы мүшелері де жазықсыз қудалау көрді. Соңғы зерттеулер бойынша 1931 жылдан бастап 
1954 жылдың 1 ақпанына дейінгі кезеңде КСРО-да соттан тыс және сот органдары 3 млн 777 
мың адамды ату жазасына кесіп, оның 643 мыңына үкім орындалса, ал 2 млн 369 мыңын 25 
жылға дейінгі мерзімге түрмелерге қамап, лагерьлерге айдаған. Жалған айып тағылғандардың 
қатарына 1931-1933 жылдардағы қазақтардың жаппай қырылуына байланысты ашық нараз-
ылық білдіріп, Қазақстан халқының мүдделерін қорғағандар да қосылды. «Халық жаулары-
ның» негізгі көпшілігінің тағдыры КСРО Жоғарғы Сотының Әскери алқасының мәжілістерінде, 
«екілік» пен «үштік» атанғандар мен НКВД-ның ерекше кеңестерінде құпия жағдайда шешіліп 
жатты. 1930 жылдардың ортасында Л.Мирзоян, Ү.Құлымбетов, Н.Нұрмақов, Т.Рысқұлов, О.
Жандосов, Т.Жүргенов сынды көрнекті партия және мемлекет қайраткерлері жалған айыппен 
тұтқындалды.

Жалған халық жауларымен күрес концлагерьлердің құрылуына жағдай жасады (ҚарЛАГ, 
Степлаг, АЛЖИР). Көптеген аудандар тікен сымдармен қоршалып, ол сақадай сай қаруланған 
әскермен күзетілді. Кейінірек атылған адамдарды жаппай жерлеген жерлер анықтала баста-
ды. Сондай орындардың бірі Алматы түбіндегі Жаңалық ауылының жанынан кездейсоқ та-
былды. Мұнда 1937-1938 жылдары атылған белгілі жазушылар мен ақындар – М.Жұмабаев, 
С.Сейфуллин, I.Жансүгіров, Б.Майлин, көрнекті ғалымдар – А.Байтұрсынов, С.Асфендияров 
т.б. мемлекет, қоғам қайраткерлері, шаруашылық басшыларымен өндіріс озаттары сынды то-
талитарлық тәртіптің мыңдаған құрбандары құпия жағдайда жерленді.

Қарағанды еңбекпен түзеу лагері (КарЛАГ) 1931 жылы 19 желтоқсанда құрылды, лагерь-
дің орталығы Қарағанды қаласынан 50 км жерде «Долинка» селосында орналасты. 1937 жылы 
осы КарЛАГ-тың еңбекпен түзеу лагерінің 26-нүктесінің орнына халық жауларының жұбай-
лары үшін Ақмола лагері (АЛЖИР) орналасты. Дәл осы жерге бүкіл Кеңестер одағының 
түкпір-түкпірінен ешбір жазықсыз әйелдерді алып келетін. «Отанын сатқандар жанұялары 
мүшелерін» қудалау туралы алғаш рет 1934 жылғы 8 маусымдағы КСРО ОАК қаулысында ай-
тылды. Онда қашып кеткен әскери қызметшілердің барлық мүлкі тәркіленіп, жанұя мүшелері 
5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады деп көрсетілді. Алайда әйелдер мен 
балалардың ұсталуына 1937 жылғы 15 тамыздағы №00486 Ішкі істер халық комиссарының же-
дел бұйрығы тікелей әсер етті. Аталған бұйрықта ұстаудың жүргізілуі, істі қарау және жазалау 
шаралары, үкімнің орындалуын жүзеге асыру тәртібі, сотталғандардың балаларын орналасты-
ру және т.б. мәселелер егжей-тегжейлі көрініс тапты.

Әйелдердің барлығы КСРО НКВД Ерекше Кеңесінің шешімімен Отанын сатқандар жанұя-
сы мүшелері (ЧСИР) ретінде ұсталған. Басқа ұлттың өкілдері ішінде контрреволюциялық топ-
тарға қатысқаны, анти-кеңестік үгіт-насихат жүргізгені, мемлекеттік құпияны жариялағаны, 
өндірісті бұзғаны, қаскүнемдік әрекеті т.б. айыптаулар бар. Ал қазақ әйелдері тек қана «халық 
жаулары» әйелдері болғаны үшін жазаланған.

Әйелдердің күйеулерін қамауға алғаннан кейін оларды күйеулерімен кездесуге алып ба-
руға уәде беріп, алдап алып кететін. Сондықтан келіншектер әдемі киініп, әшекей бұйымда-
рын тағып баратын. Алайда оларды алда лагерь күтіп тұрған-ды. Алдымен 2 айдан 6 айға 
дейін темір тордың ар жағында тергеу аяқталғанша ұстап, кейін Сталиндік вагондарға отырғы-
зып, лагерьге жөнелтетін. Әйелдердің көрген қорлығын бір қағазға сыйғызып жеткізу мүмкін 
емес. Зорлық-зомбылықтың арқасында лагерь төңірегінде 1507 бала дүниеге келген. Олардың 
куәліктерінде әке есімі бос орын болып қалатын болған. Демек, ақталғаннан кейін де балалар 
әкелерінің кім екенін білмей кеткен.

Жалпы Ақмола лагері Сталиннің өлімінен кейін, яғни 1953 жылы жабылды. Әйелдер бо-
стандыққа әртүрлі сандық белгілері бар куәліктермен шықты. Аталған куәліктерде -25, -34 не-
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месе -100 деген сандар тұруы мүмкін еді. Бұл сандар олардың кіруге құқығы жоқ, есігі жабық 
үлкен қалалардың, астаналардың тізімі еді. Көбіне, әрине, бұл олардың Отаны болатын. Сон-
дықтан, әйелдердің көбісі Қазақстанда қалды және Қазақстан олар үшін екінші отаны болып 
саналды. Онымен қоймай, әйелдер бостандыққа «шындықты жарияламау туралы құжатқа» 
қол қойғаннан кейін шығатын. Яғни, олардың қайда болғандығы туралы, көрген қиындықтары 
мен азаппен өткен күндерін ешкімнің білмеуі тиіс еді. Әйелдердің қорқынышпен өмір сүрген-
дері соншалық, тіпті ақталғаннан кейін де, балаларына кесірі тие ме деп жақындарына да ауыз 
ашып айтпаған.

50-жылдардың ортасында лагерьлерде қамалған жазықсыз адамдарға қатысты үкімдерді 
қайта қарау мен оларды жою жөніндегі процесс басталды. Қаза тапқандар мен атылғандар 
ақталып, түрмедегі еріксіздер бостандыққа шығарылды. Саяси қуғын- сүргін құрбандарын 
жаппай ақтау – 1920-1950 жылдар аралығында кеңес мемлекеті жүргізген қуғындау, жазалау 
саясаты асқан қаталдық, шектен шыққан зұлымдық тәсілмен жүргізілгендігін дәлелдеді. Кеңес 
өкіметінің Қазақстандағы саяси қуғын- сүргін құрбандарының жалпы саны, ғалымдардың есеп-
тері бойынша, 3,5 млн адамды құрады. Алайда бұл сан да нақты емес, өйткені 20-40-жылдары 
тұтқындалған мыңдаған адамдардың тағдыры әлі күнге дейін белгісіз болып отыр.

Қазақстанда «Жаппай саяси қуғынсүргін құрбандарын ақтау туралы» заң Тәуелсіздік алған-
нан кейін 1993 жылы қабылданды. Ал саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ретінде 
1997 жылы Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен 31 мамыр болып белгіленді.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылғы 24 қарашадағы 
Жарлығымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құрылды. Тағдыр тауқыметін тартып, солақай саясаттың құрбаны болған, әлі ақталмаған талай 
есімдер бар. Осы орайда, «АЛЖИР» лагеріндегі ақталған тұтқын әйелдердің санын анықтау 
туралы ақпаратты айта өтсек (1938-1953 жж.):

Бұл дерек 2003 жылы Астана қаласы мен Ақмола облысы бойынша заңсыз қуғын- сүргін 
құрбандарының қауымдастығы шығарған «АЛЖИР» тұтқындары» кітабында ЧСИР (Отанын 
сатқандардың отбасы мүшесі) ретінде және Кеңес Үкіметіне қарсы үгіт және контрреволюци-
ялық қызметі үшін сотталған 7 270 әйел туралы қысқаша ақпаратқа сүйеніп алынған.

Қазіргі таңда «АЛЖИР» лагерінде тұтқында болған әйелдерді ақтау бойынша деректер ба-
засына 1 542 әйел енгізілді, оның ішінде 258 әйел ақталды, 1 284 әйел ақталмады. Қарап отыр-
сақ, әйелдердің 20 пайызына жетер-жетпесі ғана ақталу құқығына ие болған. Олардың ішінде 
(ұлт бойынша): «Ұлтқа қызмет ету – ұлы іс» демекші, сорақы саясаттың құрбандарын ақтау 
– бүгінгі егемен ел ұрпақтары алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Тарихымыздың ащы 
шындықтары ашылып, тарихи әділдікті қалпына келтіру жолында әлі көптеген есімдер ақта-
лары сөзсіз. Заман отына күйгендер, халық үшін қызмет етіп, жала жабылып жазаланғандар 
есімі қайта жаңғыруы тиіс.

№ Ұлты Ақталған Ақталмаған Жалпы саны
1. Абазин 0 9 9
2. Абхаз 0 4 4
3. Авар 0 1 1
4. Австриялық 0 1 1
5. Аджар 0 4 4
6. Әзербайжан 36 8 44
7. Армян 3 76 79
8. Ассирия 0 2 2
9. Болгар 0 6 6
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10. Башқұрт 1 0 1
11. Белорусь 50 84 134
12. Венгр 0 7 7
13. Грек 1 13 14
14. Грузин 6 140 146
15. Дағыстан 0 1 1
16. Еврей 122 733 855
17. Қазақ 69 18 87
18. Қазақстандық 43 24 67
19. Татар 26 44 70

Кеңес өкіметінің қазаққа  жасаған соңғы қиянаты 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісінде 
көрініс тапты. Қазақстанды ұзақ уақыт басқарып, халықтың құрметіне ие болған, Дінмұха-
мед Қонаевты алып тастап, орнына Қазақстанды мүлдем білмейтін, «партия солдатын» әкеліп 
отырғызуы, онсыз да тілден, діннен, мәдениеттен айырылудың аз-ақ алдында тұрған, орта-
лықтың қисынсыз, қыңыр ұлт саясатына қарсы, жалпы ұлтжанды жастардың намысын оятты. 
Қазақстанның барлық дерлік қалаларында солақай шешімге қарсы жастар алаңдарға шықты. 
«Ақ дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс» болып үйренген орталық, бейбіт шеруге шыққан 
жастарға арнайы даярланған әскери күш қолданды. Алаңға шыққан жастарды аяусыз жазала-
ды. Өрімдей жас қыздар мен жігіттер қыршынынан қиылды. Көтеріліс басылғаннан кейін де, 
бірнеше айлар бойы алаңға шыққан көптеген жастар толассыз тергеуге түсіп, көбіне жасанды 
жала жабылып, сотталды, оқудан шығарылды, жұмыстан қуылды. Ел болып есімізді жиғалы 
ұлт намысын қорғап алаңға шыққан жастардың көпшілігі ақталды. Бүгінгі күн республика 
бойынша құрылған «Желтоқсан көтерілісіне» байланысты Қоғамдық бірлестіктер мен Қорлар 
жазықсыз жапа шеккен желтоқсандықтарды 
ақтау бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіп 
келеді.

70 жылдан артық коммунизм елесін елігіп, 
жанын сала Отан үшін еңбек еткен, сол жол-
да жантүршігерлік қиындықтардан өтіп, ұлт 
ретінде жер бетіненжойылыпкетудіңаз-ақал-
дында қалған қазақ елі бүгін егемендіктің, 
еркіндіктің, өз тағдырын, бағытын өзі ше-
шер бақытына ие болды. Әлемдік өркениет 
арпалысының арасынан өзінің даму бағда-
рын анықтады. Тарихта әр елдің даму үрдісі, 
жолы әртүрлі. Жалпыәлемдік даму жөніндегі 
қағидаттар болғанымен, әр ұлт орналасқан 
жағрафиялық, ұлттық менталитет, ғасырлар 
бойғы қалыптасқан тұрмыстық, әдет-ғұрып, 
көрші мемлекеттердің қарым-қатынасы әсер 
ететіні – даусыз аксиома. Осы әлемдік арпа-
лыста жоғалғанымызды түгендеп, өркениет-
тен қалмай, ұлттық келбетімізді сақтап, өрелі 
елдердің қатарынан көрінейік. Ол үшін бірлік 
пен тірлік керек. Тәуелсіздік бәрінен де қым-
бат!
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САЯСИ ҚУҒЫНҒА ҰШЫРАҒАН ДІН ӨКІЛДЕРІНІҢ ТАРИХЫ
(Ақмола өңірі бойынша)

Бүгінгі күні қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін қайта жаңғыртқан тұста халық пен оның тарихы-
на деген көзқарас та түбегейлі өзгеріске ұшырады. «Қазақстан Республикасында тарихи сана 
қалыптасуының тұжырымдамасында» егер бұрын Қазақстан тарихы біртұтас КСРО тарихы-
ның құрамдас бір бөлігі ретінде ғана ұғындырып келсе, енді оны әлем тарихының, Еуразия 
және Орталық Азия елдері тарихының аясында қарастыра отыра, Отан тарихын әлемдік тарих 
легіндегі лайықты орнын айқындау туралы баса назар аудару керек екендігі айтылған. Осы 
орайда, бүгінгі таңда Отан тарихымызда орын алған көлеңкелі жақтарымызды қайта зерделеп, 
тың деректер негізінде тереңдете зерттеуді қажет ететін өзекті мәселелердің бірі – Қазақстан-
дағы тоталитаризм және саяси қуғын-сүргін тарихы. Осы орайда, 2020 жылдың 30 мамыр ай-
ында ҚР Президенті Қ.Тоқаев кеңестік қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үдерісін жалғастыру 
тарихи әділдіктің салтанаты екенін мәлімдеді. Соңғы 60 жылдан астам уақыт бойы жазықсыз 
жапа шеккендерді ақтау ауық-ауық қолға алынғаны баршамызға мәлім. Соның өзінде күні бү-
гінге дейін ақталмай қалғандар өте көп екенін ғалымдар айтудан жалыққан емес. Енді, міне, 
қарыз бен парызды өтейтін сәт туды.

Бұл жолғы ақтау «толық ақтау» деп анықталды. Біздің ойымызша. «толық ақтаудың» екі 
қыры бар: бірі – тоталитарлық биліктің қаһарына ілініп, күні бүгінге дейін адал есімі мен ісі 
халқына қайтарылмағандар, екіншісі – КОКП өктемдігі жүріп тұрғанда қылмысы жоқ деп 
ақталғанымен әлі әділ бағасын алмағандар. Солардың қатарында тарихта Кеңес билігінің дінге 
қатысты саясатының мәнін ашып көрсетуге жәрдемдесетін құжаттар белгілі. Бұл құжаттарды 
талдау негізінде олардың мазмұнының шын мәніндегі саясатқа қаншалықты сәйкес болғанын 
анықтауға болады.

Кеңес өкіметінің дін саласындағы саясаты «Діннің мемлекеттен және мектептің діннен 
бөлінуі туралы» декретімен шектелуі тиіс еді. Бірақ, өкімет бұнымен тоқтамай, діни мекемелер 
мен дін басыларға қарсы солақай саясатты жүзеге асырып, жазалау шараларын кеңінен пайда-
ланды. Дегенмен де, көптеген ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан діни бастауларға қарсы 
күрес оңай болмайтындығы мойындалды. Осыдан барып қайшылықтар, бұлтару, алдау шара-
лары туындады. Дінге қарсы күресті жанама түрде жүргізу, оның негізін жаңа дүниетанымдық 
көзқарастарды кеңінен тарату арқылы біртіндеп әлсірету қажет деп саналды. Коммунистердің 
тактикасы уақытты оздыра отырып, асықпастан іс-әрекет жасауға бағытталған еді, бұл саясат-
тың әсіресе мұсылмандар мекендейтін аймақтарға қатысы болды. Шығыстың консервативтік 
күйі, діннің ұлттық әдет-ғұрыппен бірге тұтасып кетуі, сонымен қатар, «мұсылмандардың ара-
сында христиан миссионерлерінің ұзақ жылдар бойына жұмыс жүргізгендігін еске ала оты-
рып, олармен біздің насихатшыларымызды шатастырып алуға сылтау табылуынан сақ болу 
керек» деген жәйт те алға тартылды. Сонымен қатар, этникалық ерекшеліктерге де көңіл бөлу, 
ұлттық сезімдерді қолдау іс жүзінде дінге қарсы қолданылатын өте белсенді саясатты да шебер 
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қолдана білді. Мемлекет барлық діни бірлестіктерге қатысты, оларды конфессияларға бөлмей, 
ұлттық аумақ ерекшеліктерін ескермей, қатал секуляризация саясатын ұстанды. Дінге қарсы 
жалпы қастандық әрекеттер, қызыл гвардияшылардың шектен шыққан жүгенсіздіктері, бұ-
зақылығы бекітіліп, рұқсат етілмегеніне қарамастан, діни қызметшілерді тұтқындау, өлтіру, 
монастырьлар мен шіркеулерді талан-таражға салып, тонау сияқты адамның жаны түршігер-
ліктей зұлымдық әрекеттер барлық жерлерде жүріп жатты. Дін басылары (ең алдымен хри-
стиан дініндегілер) «құдайсыз өкіметтен» қорыққандықтан, белгілі дәрежеде революцияға 
қарсы күштерге қолдау көрсетуі, идеологиялық қарсы тұру әрекеттерінің күшейіп, үдей түсуі-
не себепкер болды.

Кеңес Одағында коммунистік үкіметтің қатты қолдауы мен атеизмді насихаттаудың арқа-
сында діни ой-пікірлерді жаныштап басу жүзеге асты.

1917 жыл мен 1939 жылдар аралығында 140000 мұсылман дін қызметкері қамауға алын-
ды, елден қуылды, тіпті өлтірілді де. Коммунистік жүйе үшін адамдардың діни көзқарастары 
қиын мәселе бола тұрса да, трансценденттік сенімдер сақталып қалды және күнделікті діни 
рәсімдер орындала берді. Кеңестік жүйе бақылауды сақтап қалу мақсатында діни ағымдарды 
кеңестік заң нормаларына  сәйкестендіруге әрекет жасады. Мұның мәнісі дін саясатын жүзеге 
асыру барысында большевиктер партиясының негізгі мақсаты адам құқықтарының бірі – ұж-
дан бостандығын қамтамасыз ету емес, шіркеуді, барлық діни орындарды мемлекеттен бөлу 
болды. Большевиктер партиясының негізі ғылыми социализм идеясы, яғни марксизм болды. 
Дінге қатысты маркстік концепция диалектикалық материализмге негізделіп, дінді таптық 
көзқарас тұрғысынан қарастырды.

1918 жылдың 23 қаңтарында Халық Комиссарлар Кеңесі «мемлекетті шіркеуден бөлу тура-
лы» декрет қабылдады. Іле-шала большевиктер осы декретті жүзеге асыруды тез арада қолға 
алуға бар күштерін салды. Сөйтіп, 1918 жылдың мамыр айында Халық Комиссарлар Кеңесі 
декретті жүзеге асыру үшін Заң Халық Коммиссариаты жанынан арнайы «VIII – ші бөлімді» 
құрды. 1923 жылы 8 ақпанда үкіметтің «Діни бірлестіктерді тіркеу туралы» декреті, 1929 жыл-
дың 8 сәуірінде «Діни бірлестіктер туралы» қаулысы қабылданды. Соңғы қаулы өкіметтің дін 
саласындағы саясатының сипатын өзгертті. Шіркеу мен мешіттер жаппай жабыла бастады. 
Мешіттер мен мектептерде діни ілімді оқытуға тиым салынып, арнайы мектептер жұмысын 
тоқтатты. Діни салтқа табынушылар есепте тұрып, қамауға алынғанға дейін отбасыларымен 
бірге ІІХК бақылауында болды. Оған қоса соңдарынан аңду, бұйрық орындалғанға дейін тінту 
шаралары да пайдаланылды. Есепте тұрған діни қызметкерлер сайлау және сайлану құқықта-
рынан айырылды. Осылай көріп отырғанымыздай, большевизм көшбасшылары дінге қарсы 
іс-әрекетті социализмге жету жолында тап күресінің шиеленісуі идеясымен байланыстырған-
дығын байқаймыз.

Кеңестік билік өздерінің идеологиясын қазақ жерінде енгізуге кедергі жасайтын бірден бір 
күш - ислам діні деп есептегені де құпия емес. Сондықтан да ислам идеологиясы өкілдерінің 
көзін жою – кеңес өкіметі саясатының басты бағыттарының бірі болды. Олардың негізгі тараған 
жері Оңтүстік Қазақстан, Жетісу және бүгінгі Ақмола облысының аумағында да болғандығын 
деректер мен архивтік құжаттар арқылы негіздей аламыз. Жалпы, Ақмола өңірінде түрлі дін-
дердің тоғысқан жері деп атауымызға болады.

Бүгінде Ақмола облысы аумағында 188 діни бірлестік пен олардың бөлімшелері жұмыс 
істейді. Олардың 89-ы ислам дінін, 44-і православ, 11-і католик, 43 протестант және біреуі 
дәстүрлі емес дін өкілдерінен құралған. Одан қалды мемлекеттік тіркеуден бас тартып отырған 
евангелиялық христиан-баптистік қауымды құрайтын 10 бірлестік бар. Осы орайда, қазақтың 
көрнекті саяси қайраткері Мұстафа Шоқайдың: «Большевик жолдастар, Сіздерде де «К.М.» 
(Маркс капиталы), біздерде де «К.М.» (Мұхаммед Құраны); одағымызда «К.М.», яғни «комму-
нистік - мұсылмандық» - деп жазған.
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Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

XX ғасырдың 20 жылдарында Ақмола губерниясында мұсылман дініне қарсы козғалыс 
қыза түсті. «Дін – апиын» деген атпен барлық жерде молдаларға, діннен туындайтын дәстүр-
лер мен әдет-ғұрыптарға қатаң тыйым салынды. Осы солақай науқанның барысында қазақ 
халқының ислам уағыздарына қатысы жоқ тарихи салттары да құрбандыққа шалынып жатты. 
Бұған архивте сақталған мына деректер толық айғақ бола алады. Ақмола губерниялық партия 
комитеті үгіт және насихат бөлімінің барлық аудандық комитеттерге исламға қарсы күресті 
күшейту жөнінде жолдаған хатынан (14 наурыз, 1927 жыл). «Мұсылман дінінің қазақ, татар 
жұртшылығына ықпалы күшті. 1926 жылы мұсылмандардың Бүкілресейлік съезіне делегаттар 
жіберу үшін елден 2000 сом жиналды. Діни мектептер, губернияда онша көп емес, үшеу. Оның 
екеуі Петропавл, біреуі Ақмола қаласында. Мұндағы мектепте 80 адам оқиды. Таяуда осындай 
тағы да 7 мектеп ашуға өтініш жасалды. Діни адамдар ересектер үшін медресе ашуға ұмтылып 
жүр. Ақмоладағы бір имам өзінің үйінде 20 кісіні оқытуда. Бізде жасырын ұйымдастырылған 
мектептер де бар болып шықты. Губернияда олардың саны – 11 109 адамды қамтиды. Діни 
адамдар өмірге бейімделе бастаған. Ислам шариғатында төрт әйел бір еркекке тең. Ал, Атба-
сар уезінде бір әйел махалла кеңесіне мүше болыпты. Олар осындай жолмен әйелдердің ықы-
ласын өзіне қаратпақ. Байлардың қолпаштауымен діни қауым мешітке салық салмау, оларды 
тіркетпеу, совет мектептерін қаралау секілді әрекеттерге көшті. Ал дінге қарсы күрес жүйесіз, 
науқандық сипатта ғана жүргізілуде. Діни насихат біздің үгітімізден әлдеқайда ықпалды. Гу-
бернияда дінге қарсы насихатты өрістететін, жақсы дайындалған мамандар жоқтың қасы. Бол-
жамды есепке жүгінсек, губернияда өз ісін жете білетін 153 имам, 78 муездин, 2 ишан бар. 
Дінге қарсы үгіттейтін әдебиет нашар жаздырып алынады. Мәселен, «ФЭН эм ден» (Наука и 
религия) журналы губерния бойынша 5-7 дана ғана тарайды. Ал отарлық діни басқарманың 
«Ислам» атты журналы 43 дана мөлшерінде қолға тиеді. Ислам дініне қарсы насихатты күшей-
ту үшін мұсылмандар арасында мына шараларды жүзеге асыру керек. Олар төмендегідей:

1. Ислам мәселесі жөніндегі дінге қарсы үйірмелер мен ұялардың жетекшілері даярлансын;
2. Исламға қарсы насихаттың мазмұны мен методикасы белгіленсін; 3. Мұсылмандар ара-

сында жүргізілетін исламға қарсы маңызды шаралар анықталсын; 4. Құдайсыздар одағының 
органдарындағы жұмысқа жоғарылату үшін үйірмелердің неғұрлым білікті және қабілетті 
мүшелері анықталсын; 5. Даярлығы жақсы жолдастар исламға қарсы күрес мәселесі бойын-
ша баспасөзде сөйлеуге дайындалсын; 6. Жергілікті діни ұйымдар туралы деректер жинал-
сын; 7. Совет аппаратының түрлі жолдармен діни мектептер ашуға көмектесетін, оларды та-
ратумен айналысатын қызметкерлеріне қарсы аяусыз күрес жүргізілсін; 8. Совет, әкімшілік 
және сот органдарымен бірлесе отырып, Совет үкіметінің заңдарын бұзатын, Советке қарсы 
үгіт жүргізетін ислам дінінінің адамдарына қарсы күрес жолдары белгіленсін; 9. Тұрғындар-
дың арасында ауызша және баспасөз арқылы діни ұйымдарды қаржыландыруға ақша беру-
ді тоқтату жөнінде түсіндірме жұмысы жүргізілсін; 10. Пионерлер арасында ата-аналарының 
қостауымен діни мектепке баратындар байқалады, сондықтан ата-аналармен, пионерлермен 
жұмыс күшейтілсін; 11. Қазақ және татар мектептеріне саяси білім мен исламға қарсы наси-
хат мәселелері енгізілсін; 12. Мұсылман әйелдерінің арасында оларды діннен қорғау жұмысы 
жүргізілсін делінген.

Ақмола губерниялық партия комитеті мұсылман секциясының 1927 жылғы маусымдағы 
хабарынан: «1926 жылға дейін исламға қарсы үгіт сылбыр жүргізілді. Қазір мұсылман секция-
сы 6 айлық жоспар құрып отыр. Екі кеңейтілген кеңес өткізілді. Алғашқысына 60-70 қазақтар 
мен татарлар қатысты. Соңғысы 100 адамды қамтыды. Ораза мен құрбан айтына қарсы на-
уқандық жұмыстар өрістетілді. Сегіз ауылда айт кезінде діннің зияндығы жөнінде лекциялар 
оқылып, 3,5 мың адаммен әңгіме өткізілді дей келе, Ақмола губерниялық партия комитетінің 
өлкелік кеңеске жолдаған қарарларынан: «Ақмола губерниясында 417775 қазақ, 24230 татар 
дінге сенеді. Кейінгі кезде мұсылман мектептерінің беделі өсіп отыр. Олардың үш-төрті ашық 
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жұмыс істейді, жасырын ашылғандары өте көп, біздің есебіміз бойынша – 23. Соның біреуі 
ғана жабылды. Бұл исламға қарсы күресе алмай отырғанымыздың көрінісі. Мұсылмандардың 
Бүкілодақтық съезінен кейін дінге үгіттеу күшейді. Енді мына күрес тәсілдерін күшейту керек: 
– Партия, комсомол ұйымдары бар жерлерде дінге қарсы «Дагриляр» ұйымдары құрылсын. 
Оған құдайсыз мұғалімдер тартылсын; – Жаратылыстану жүйесінде әңгіме өткізгенде діннің 
зияндығы баса айтылсын; – Дінге қарсы спектакльдер көрсетілсін» (Бұл да сол архивте). Ақмо-
ла округтік комитетінің шіркеулер мен мешіттерді жабу қозғалысын бақылауға алу жөнінде-
гі қаулысынан: «Дінге қарсы қозғалыстың күшеюіне байланысты Промышленный ауданында 
17 шіркеудің 12-сі жабылды. ГПУ бастығы Петров жолдасқа бұл қозғалысты зерттеу тапсы-
рылсын. Жабылған мешіттер мен шіркеулерге тез арада материалдар толтырылып, жергілікті 
орындарға оларды ыдырату жөнінде қатаң нұсқау берілсін. Тиісті шара қолданбаған әкімшілік 
бөліміне сөгіс жариялансын деген құжаттарды да байқауымызға болады.

Діни қауымдарға қарасты діни ғимараттарды жою немесе жабу туралы кеңестік билік ор-
гандарының ұстанымдарымен шешімдері тұтас мұрағат істері мен жеке құжаттарда көрініс 
табады. Мысалы, 1932 жылы 20 қазанда БОАК Төралқасының № 60 хаттамасына сәйкес шір-
кеулерді жою мәселелері қаралса, ҚазАКСР Көкшетау қалалық кеңесіне жергілікті Дін істері 
жөніндегі комиссия хатшысының 1934 жылдың 5 маусымында жолдаған қызметтік хатында 
қаладағы мұсылман қауымының мешіт жанындағы күзетші үйінің тартып алынуына байла-
нысты шағымданғандарын айта келе, заңсыз тартып алынған мешіт күзетшісінің үйін діни 
сенушілерге қайтаруды сұраған деректерді көреміз. Осыған ұқсас жағдайлар республикамы-
здың барлық аудандарында болғандығын көреміз. БОАК төрағасының Қазақ КСР бойынша 
діни бірлестіктер мен ғибадатханалардың 1918-1931 жылдар аралығында 1630 діни ғимарат, 
олардың ішінде 782 мешіт жабылса, 1931-1933 жылдары 8 ғимарат жабылғандығы айтылады. 
Ал, Ақмола өңірінде 1920 - 1930 жылдардағы дінге қарсы жұмыстардың қарқындылығы өте 
жоғары деңгейде жүргізіліндігінің дәлелі ретінде, XIX ғасырдың аяғында дүниеге келіп, XX 
ғасырдың 20-30 жылдарындағы тоталитаризмнің тағдыр кешті тарихын басынан өткерген дін 
қайраткері, ғұлама абыз Сәдуақас Ғылманидың «Тарихи Уақиға» (Көз көргендер) атты дерек-
тік қолжазбаларында:

«… Отырмыз Ақмоланың түрмесінде, Тәңірдің кездескен соң кермесіне...
Жатырмыз тұтқын үйде мал тәрізді Тәңір мен ұлыққа айтып мол арызды. Кілтті есік тор 

терезе аңдушы көп, Жалынасың, зарлайсың ағатайлап.
Толғанып олай, былай жүрер жер жоқ,
Елестеп көз алдыңа ажал өлім» - деп Ақмола түрмесінде 1932 жылдың шілде айында жа-

зылғандығын көруімізге болады. Бұл қолжазба бүгінгі репрессия тарихына қатысты деректік 
құжат ретінде маңызы терең.

Республикада негізінен дінге қарсы күрес 20 - жылдардың орта кезінен бастап ұйымдасқан 
сипат алды. Дінді қоғамдық өмірден сәтті ығыстыру үшін коммунистер 1925 жылдың сәуірінде 
«Дінсіздер одағы» құрылды. Ал 1929 жылдың маусымында бұл одақ «Жауынгерлік дінсіздер 
одағы» болып өзгертілді. Партия тарапынан одақтың алдына мынадай міндеттер қойылды:

а) дінмен идеялық күрес;
ә) еңбекшілерде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру; 
б) діндар адаммен жеке жұмыс жүргізу;
в) атеистік әдебиеттерді шығару;
г) ғылыми-жаратылыс білімін насихаттау және т.б.
Қазақстанда «Дінсіздер одағының» ұялары мен үйірмелері 1926-1927 жылдардан бастап 

пайда бола бастады. Кейіннен «Дінсіздер одағының» қалалық және аудандық Кеңестері пайда 
болды. Кеңестердің жанынан қазақ жастарының секциясы ұйымдастырылды. Бұл секциялар-
да әр ай сайын дінге қарсы тақырыптарда дәрістер оқылып, онда ислам дінін құбыжық ретінде 
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көрсету басты орында тұрды. Қазақстандағы «Кіші қазан» дінге қарсы насихатпен қатар жүр-
гізілді. 1926 жылдың қыркүйегінде БК (б) П Қазақстан Өлкелік комитеті жанынан дінге қар-
сы насихат жүргізетін комиссия ұйымдастырылды. Комиссияныңқұрамына Б.Мырзахмедов, 
И.Хухарев және Н.Арықова кірді. Комиссия дінге қарсы жұмысқа комсомол, Қосшы одағы, 
кәсіподақтарды және де әртүрлі ұйымдарды белсенді түрде тартуға тырысты. Бірте-бірте дінге 
қарсы насихат дінге қарсы күреске ұласты. Мысалы: «...Ақмола округінің азаматы Әділбаев 
Ахмед өзінің отбасымен Гурьев округіне «қауіпті антисоветтік элемент» деген жаламен жер 
аударылуының негізсіз екенін, хандар, сұлтандар тұқымына жатпайтынын, оның үстіне 52 бас 
қана ірі қара малы болғанын айта келе өзі жайлы мынадай мәлімет береді: «Мен жоғары мұ-
сылман білімін алғаш Ақмола губерниясында, онан соң 2 жыл Мединеде, Арабиядағы «Ишф-
ха» медресесінде, онан соң Египеттегі Каир қаласында «Жамие Асхари» медресесінде алдым. 
Отаныма араб тарихшылары: Ибн Халдунның, Ибн әл Асирдің, Талфикул Акбардың, Ибн Ха-
лекеннің және басқалардың еңбектерін алып оралған мен Исламның тарихын жаза бастадым. 
Осы тарихқа байланысты қабір ескерткіштерін және Қазақстанның өзіндегі исламның тарихы-
на байланысты жазба құжаттарды зерттей бастадым. Осындайда қазақ байларын жер аудару 
және олардың мүлкін тәркілеу науқанында Ақмола ОГПУ-і менің 45 пұт кітаптарымды, соның 
ішінде жоғарыда көрсетілген араб тарихшыларының шығармаларын, сондай- ақ менің Ме-
динедегі, Каирдегі курстарды бітіргендігім туралы дипломдарымды және Константинополда 
Шейх ұлы Ислам маған тапсырған дипломымды да алып қойды...» - делінген. Ислам қайрат-
керлерінен арылуды мақсат еткендіктен басшы органдар олардың арыз-шағымдарына құлақ 
аса қойған жоқ.

ХХ ғасырдың 30-жылдарынан бастап тек мұсылман дін иелері ғана емес, сондай-ақ басқа да 
діннің өкілдері жаппай қуғын-сүргіннің қармағына ілікті. 1937 жылы Қазақ өлкелік комитеті 
«діннің таптық мәнін түсіндіре отырып, дінге қарсы үгіт-насихатты кең құлашпен жүргізу» 
туралы шешім қабылдады. Осы кезден бастап «еңбекшілердің таптық жауы» ретінде дін ие-
леріне қарсы қатаң жазалау шаралары жүргізілді.

Қазақстанның түкпір-түкпірінде молдалар мен ишандарға, тәуіптер мен бақсыларға қарсы 
қудалау науқаны басталды. 1937-1938 жылдары қазақ ауылдарындағы дін иелерінің барлығы 
дерлік ұсталып, түрмеге жабылды не ату жазасына кесілді.

Бүгінгі күні біздің басты мақсатымыз бар мүмкіншіліктеріміз бен ғылыми әлеуетімізді сарқа 
отыра, тарих алдындағы парызымызды өтеу!
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АСТАНА ҚАЛАСЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИ-
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Аңдатпа: Бұл мақалада 1939-1945 жылдары екінші дүниежүзілік соғыс кезін-
де тұтқында болған, оның ішінде Түркістан легионында болған қазақстандық әскери 
тұтқындарды ақтау мақсатында ҚР Қорғаныс министрлігінің саяси қуғын- сүргін 
құрбандарын толық ақтау мәселелері бойынша консультативтік жұмыс тобы өткіз-
ген іс-шаралары туралы айтылады.

Кілт сөздер: Қуғын-сүргін, Түркістан легионы, тұтқындар, әскери тұтқындар, 
партизан, отрядтар.

Аннатация: В данной статье подробно рассказывается о мероприятиях, проводи-
мых в Министерстве обороны рабочей консультативной группой по вопросам реабили-
тации жертв политических репрессий казахстанских военнопленных, находившихся в 
плену во время Второй мировой войны в 1939-1945 годах, в том числе в Туркестанском 
легионе.

Ключевые слова: репрессии, Туркестанский легион, узники, военнопленные, пар-
тизаны, отряды.

Annotation: This article describes in detail the activities carried out in the Ministry of 
Defense by the working advisory group on the rehabilitation of victims of political repression of 
Kazakh prisoners of war who were held captive during World War II in 1939-1945, including in 
the Turkestan Legion.

Keywords: repression, Turkestan Legion, organization-mobilization, prisoners, prisoners of 
war, partisans, detachments.

2021 жылдың 24 қарашасында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы» Жарлыққа 
қол қойғанына тура бір жыл толады. Бүгінге дейін Мемлекет хатшысы Қырымбек Көшерба-
евтың төрағалығымен Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның үшінші отырысы өтіп, енді Мемлекеттік комиссияның ұйымдастыру кезеңі 
аяқталғаннан кейін ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстары белсенді түрде жүргізіліп, 
ғылыми сарапшылар еліміздің түрлі мұрағаттарында жұмыстарын бастады.

1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысу тақырыбы қазақстандық тарих ғылымында бірша-
ма терең дамыған. Соғыстың басталғанына биыл 80 жыл толып отыр. Өткен соғыс тақырыбы 
отандық тарих ғылымының маңызды мәселесі болып, академик М.К. Қозыбаев, сондай-ақ ға-
лым-тарихшылары – Н.Е. Едігенов, П.С. Белан, Т.Б. Балақаев, Т.Құлбаев, А.Б. Тасбулатов, Г.М. 
Меңдіқұлова, Н.А. Абдуллаев, Л.С. Ахметова, Қ.С. Алдажұманов, С.Ф. Мажитов, Г.К. Көкебае-
ва және т.б еңбектерінде соғыс мәселесі кеңінен таралған.
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Отанымыздың бір миллион сегіз жүз мыңнан астам ұл-қыздары шайқасқа түсті. Миллион-
даған жерлестеріміз еңбек етті, барлығы майдан үшін, жеңіс үшін деп аянбады. Екінші дүни-
ежүзілік соғыс көптеген адамдарға қасірет әкелді, халықтардың тағдырын түбегейлі өзгерткені 
бәрімізге мәлім.

Жұмыс барысы аясында 1939-1945 жылдары екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тұтқында 
болған, оның ішінде Түркістан легионында болған қазақстандық әскери тұтқындардың саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері бойынша консультативтік жұмыс атқару тобымен 
Қорғаныс министрлігінде өткізілген іс- шараларға тоқтала кетсем:

1) ҚР ҚК БШ Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмысы департаментінен алған мәліметтер не-
гізінде 1939-1945 жылдары шақырылғандар тізімінің электрондық нұсқасы алынды;

2) ҚР ҚМ Орталық мұрағатында 1939-1945 жылдары екінші дүниежүзілік соғыс жылдарын-
да тұтқында болған, оның ішінде Түркістан легионында болған қазақстандық әскери тұтқын-
дардың деректер базасын құру мақсатында «1939-1945 жылдардағы Екінші дүниежүзілік соғы-
стың қазақстандықтар-әскери тұтқындары» атты арнайы қоры ашылды;

3) жергілікті әскери басқару органдарының мұрағатынан (ҚР ҚМ қорғаныс істері жөніндегі 
департаменттері) әскери тұтқындардың саны туралы ақпарат жинау бойынша жұмыс жүр-
гізілді. Барлығы 3560 адамға жетерлік мәліметтер бар, оның ішінде 3444 – әскери тұтқындар.

4) 2021 жылғы 31 мамырда Нұр-Сұлтан қ. ҚР ҚК Әскери-тарихи мұражайының базасын-
да «Қайтарылған есімдер» аты онлайн-көрмесі ұйымдастырылды және өткізілді Осы зерттеу 
тақырыбы шеңберінде біздің топтар 2021 жылы «1939-1945 жылдары фашистік Германияның, 
Финляндияның және 2021 жылғы 27 қазанда «Түркістан легионында»Уақытша болған қа-
зақстандық әскери тұтқындар бойынша материалдар жинау бойынша тәжірибе алмасу тура-
лы» атты Республикалық тақырыптық семинарға қатысты. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық оңалту жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі, Мемлекеттік комиссияның қыз-
метін қолдау жөніндегі жобалық кеңсенің басшысы Сабыр Ахметжанұлы Қасымовтың моде-
раторлығымен.

Семинарды Мемлекет комиссияның жобалау офисі және Солтүстік Қазақстан облысының 
әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды. Нұр-Сұлтан өңірлік комиссиясының топ жетекшсі пол-
ковник Асқар Советқанұлы Макипов бұл семинарда белсенділік танытты.

Семинарда әскери тұтқындардың 6 бағытта болуы туралы шешім қабылданды: әскери және 
басқа бөлімдерде қызмет етпеген әскери тұтқындар; қарусыз бөлімдерге (жұмыс батальонда-
рына) қабылданған әскери тұтқындар және т. б.

1941 жылғы 16 тамыздағы No 270 «Әскери қызметшілердің тұтқында жау қолына қару 
тапсыру және қаруды қалдыру жауапкершілігі туралы» бұйрығының 3-тармағына сәйкес 
Жоғарғы Бас қолбасшылықтың штабы қоршауға алынған бөлімдер мен бөлімшелерге қасық 
қаны қалғанша шайқасып соңғы мүмкіндігіне дейін жанқиярлықпен соғысып, материалдық 
қару-жарақтарды көздің қарашығындай сақтап, фашисттерді талқандап, әскерлерінің тылына 
өтуге бұйрық берілді делінген.

Ал 1941 жылғы 11 тамызда мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы И. В. Сталин «Әске-
ри қызметшілерді тұтқындау тәртібі туралы» № 460 қаулыға қол қойды, онда әскери қызмет-
шілерді әскери қолбасшылықпен келісу арқылы қамауға алу тәртібі белгіленді, бұл КСРОның 
1936 жылғы Конституциясының 127-бабына қайшы келді, ол КСРО азаматтарына жеке басы-
ның қол сұғылмауын жариялады, бұл соттың қаулысымен немесе прокурордың санкциясынан 
басқа ешкімді тұтқындауға болмайды делінген. КСРО азаматтарын тұтқындаудың басқа тәртібі 
немесе әскери қолбасшылықпен адамдарды қамауға алуды кез-келген келісу қарастырылмаған 
және заңсыз болып табылады.

Қазақстанның барлық 17 аймағының өкілдері – өңірлік комиссиялардың жұмыс топта-
рының басшылары мен мүшелері баяндамашылар ретінде қатысты. Нұр-Сұлтан, Алматы, 
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Шымкент, Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, 
Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан об-
лыстарының өкілдері. Баяндамашылардың пікірінше архивтерде бұрын белгісіз материалдар 
табылып жатқанын тілге тиек етсе, ал қазақстандық әскери тұтқындар туралы әлі де зертте-
уді қажет ететін көптеген құжаттық деректер бар екенін атап өтті. Қатысушылардың жалпы 
пікірі бойынша, негізгі мәселелердің бірі ретінде Қазақстан Республикасы ҰҚК және Ішкі істер 
министрлігінің арнайы мемлекеттік мұрағаттарында орналасқан қорларын және мұрағаттық 
істерді құпиясыздандыру жұмысын атап өткен жөн.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі неміс тұтқындарындағы кеңес сарбаздарының тағды-
рымен байланысты тарих парақтары әлі өз деңгейінде зерттелген жоқ. Көптеген мұрағаттар 
ашылуда және кеңестік әскери тұтқындардың тағдыры туралы жаңа, бұрын белгісіз мәлімет-
тер алуға мүмкіндік бар екені белгілі. Көптеген жауынгерлер әлі күнге дейін із-түзсіз жоғалған-
дардың есебінде.

Тобымыздың атқарылған жұмысы аясында, ІІМ арнайы мұрағатында мәліметтер бары 
анықталды. Ақмола облысының бұрынғы әскери тұтқындарының жарияланатын тізімі бү-
гінгі күні шамамен 4 445 адамды құрайды. Тұтқындаудан босатылғаннан кейін олар сүзуден 
өтті. Сүзу комиссиясының шешімі әртүрлі болуы мүмкін: майдандағы армиядағы қызметті 
жалғастыру, ГУЛАГ лагерлеріне жіберу немесе әкімшілік тәртіппен НКВД-нің құрылысына 
жіберілді. Бұрынғы әскери тұтқындардың көпшілігі тұрғылықты жеріне оралды және ұзақ 
уақыт бойы жергілікті органдардың бақылауында болды.

Материалдарды зертеп-зерделеу кезінде неміс лагерлеріндегі тұтқындау жағдайлары, 
тұтқындау және еңбек жағдайлары туралы түсінік береді. Сонымен қатар, әскери тұтқындарды 
ауыстыру жолдарын, лагерьлерде болу мерзімдерін, неміс билігінің өнеркәсіптік нысандарын-
да әскери тұтқындардың еңбегін пайдалануды, тұтқындаудан қашуға, партизан отрядтарына 
қосылуға және сүзу лагерлерінде мемлекеттік тексеруден өту орындарын байқауға болады.

Ресми құжаттарда олардың барлығы «бұрынғы әскери қызметкерлер» деп аталды. Қолда-
ныстағы ережелерге сәйкес, хабар-ошарсыз жоғалған жауынгерлері «қайтарымсыз шығындар» 
ретінде ескерілді. Олардың есімдері Қарулы Күштердің тізімдік құрамынан сызылып тастал-
ды. Тұтқындау әскери атағынан айрылуға және әскери қызметшінің отбасын ақшалай жәрде-
мақыдан айыруға әкеп соқты.

Топ мүшелерінің жұмысының негізінде, неміс тұтқында болған, бірақ аман қалған және 
Отанына оралған командирлер мен қызыл әскерлердің, сондай-ақ тұтқында қаза тапқандар-
дың мәліметтері берілген. Олардың барлығы Ақмола облысының тумалары немесе соғыс қар-
саңында облыс аумағында тұрып, аудандық және қалалық әскери комиссариаттармен әскери 
қызметке шақырылған.

Қазіргі таңда осы біздің комиссия мүшелерімен жұмыс қортындысы нәтижесі бойынша кең 
көлемді кітап жинағы шығарылуы жоспарлануда, ұзақ уақыт белгісіз адамдардың есімдерін 
қайтаруға мүмкіндік аламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде лагерь тұтқындарының осы 
мәліметтер базасын жариялау тұтқында болған немесе тұтқында қайтыс болған адамдардың 
адал есімін қалпына келтіруге көмектесетініне нақты сенімдімін.
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КАК СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БОРОЛАСЬ С РЕЛИГИЕЙ В АКМОЛИНСКЕ – 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В Государственном архиве города Нур-Султана хранится немало материалов, в которых от-
ражена трагическая история борьбы советской власти с религией.

С победой власти Советов мирная духовная жизнь города Акмолинска была нарушена. Как 
это было заведено, «по просьбам трудящихся» синагога была передана городскому совету и 
переоборудована под школу уже в первые годы советской власти. Мусульманские мечети и 
православные церкви еще некоторое время продолжали собирать верующих, но их участь так-
же была предрешена.

– Строительство первой мечети в Акмоле (ее называют «старая мечеть», «первая мечеть», 
«деревянная мечеть») началось в 1838 году. Имя султана Коныркулжи Кудаймендина, постро-
ившего ее на собственные средства, до сих пор в нашем городе произ носят с большим уваже-
нием, – говорит Газиза Исахан, руководитель научно-исследо вательского отдела Государствен-
ного архива города Нур-Султана.

По ее словам, при этой мечети в 1842 году при поддержке верующих было открыто ре-
лигиозное учебное заведение, где обучали чтению, письму на чагатайском, арабском языках, 
изучали Коран. Необходимые учебники и книги приобретались родителями и родственника-
ми. В 1843 году мулла, который обучал местных мусульманских детей, построил близ мечети 
небольшой дом.

С прибытием в город Акмолинск очередного каравана в этой мечети обязательно проводи-
лись благотворительные обеды. «Деревянная мечеть» стала местом сбора мусульман из близ-
лежащих селений для чтения молитв, видным зданием города.
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К сожалению, это религиозное сооружение сгорело в 1920 году.
Уже в наши дни, 22 июня 2019 года, на фасаде дома, что построен на месте первой мечети 

(бывшая улица Мечетная, а теперь улица Иманова, дом 2), была установлена мемориальная 
доска.

На месте сгоревшей первой на средства состоятельных людей, верующих во главе с из-
вестными в городе предпринимателями братьями Косшыгуловыми возвели новую мечеть из 
обожженного красного кирпича. В народе она носила название «каменная» или «красная». 
Имамом ее стал Абдрахим Исмагилов.

В Акмолинске была и вторая мечеть. Ее в 1895 году за свой счет построил один из богатей-
ших людей Акмолинска – купец 2-й гильдии Нурмухаммед (Нуркен) Забиров. Эта деревянная 
мечеть, получившая в народе название «татарская» или «зеленая» от цвета стен, располагалась 
на бывшей Церковной улице, позже носившей имя Ленина (ныне пересечение улицы Абая и 
проспекта Республики).

– Когда мы говорим о культовых сооружениях в городе, то нужно вспомнить исто- рию 
нынешнего Константино-Еленинского собора, – говорит Газиза Исахан. – В 1843 году в станице 
Акмолинской была походная православная церковь. Ею руководил свя- щенник Михаил Ни-
кольский. Он неоднократно обращался к начальству с просьбами о строительстве постоянной 
церкви. Наконец, строительство поручили гарнизонному инженеру Воротникову. Церковь 
была воздвигнута в 1854–1856 годах на средства Си- бирского казачьего войска и пожертвова-
ния жителей Акмолинского селения. Внутрен- ние работы полностью завершили в 1858 году. 
Как собственность казачьего войска, церковь была в 1900 году перенесена из крепости (сей-
час там стадион имени Мунайт- пасова) в станицу (ныне проспект Республики). В 1913 году ее 
оштукатурили и побели- ли, поэтому она и сейчас производит впечатление каменной.

Другой достопримечательностью старого города был Александро-Невский собор. Основа-
ние его было заложено в память о чудесном спасении императора Александра III и его семьи 
12 мая 1891 года в катастрофе на железной дороге Курск – Харьков. Собор строился на средства 
городского управления, пожертвования горожан, в том числе известных купцов Кубрина, По-
пова, Силина.

Собор расположился между современными улицами Абая и Бегельдинова на месте нынеш-
него столичного акимата. Его проект разработал специально приглашенный из Тобола ин-
женер-технолог Павел Голышев. Внутренние стены и крыша церкви, возведенной без единого 
гвоздя, были украшены в 1914 году учеником знаменитого живописца Виктора Васнецова – мо-
сковским художником Михаилом Тимофеевым. Интерьер и внешний вид собора отличались 
изысканным, ценным убранством.



94 № 3-4 /2021 Архив хабаршысы. 

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

Одним из первых документов большевиков, придерживавшихся лозунга «религия – опиум 
для народа», после взятия власти стал Декрет об отделении церкви от государства.

Акмолинский окружной комитет 23 мая 1929 года направил в КазЦИК обращение с прось-
бой разрешить использовать для нужд города одну мечеть (мечеть № 1) и городской собор, 
ссылаясь на ходатайства трудящихся, чрезвычайный жилищный кризис и необходимость рас-
ширения культурно-просветительной сети в Акмолинске.

Постановлением КазЦИК от 20 марта 1930 года были закрыты первая мусульманская ме-
четь и Александро-Невский собор.

– Однако столь радикальные инициативы горсовета не нашли тогда поддержки цен- траль-
ных властей, – отмечает в связи с этим историк Галия Алпыспаева.

Из Москвы в адрес местных властей пришла телеграмма такого содержания:
«Постановление Председателя ЦИК КазАССР от 20.03.1930 года отменить. Собор и мечеть 

оставить верующим».
Такое решение объяснялось тем, что от верующих горожан поступило массовое количество 

жалоб в центральные органы власти.
Тем не менее городские чиновники, судя по документам, обнаруженным в столичном ар-

хиве Галией Алпыспаевой и Газизой Исахан, снова и снова обращались в центральные органы 
власти с просьбой закрыть в Акмолинске религиозные учреждения.

В конечном счете, не дождавшись выгодного им решения, горсовет приступил к изъятию 
культовых зданий у верующих.

Первую мечеть передали в пользование историко-краеведческому музею, Александро-Не-
вский собор – Народному дому. Вскоре оба здания оказались в полуразрушенном состоянии.

Центральные власти запросили материалы этого дела с целью провести проверку по новым 
жалобам верующих. В ответ городской совет отправил в Москву телеграмму следующего со-
держания: «…совершенная переделка и переоборудование зданий лишило их значения, при-
годного для религиозных обрядов».

При этом не обошлось и без обмана: число верующих в городе определялось в 150 чело-
век при соборе и «немного при мечети». Хотя еще в 1929 году число мусульман официально 
определялось в 623 человека, а православных – в 919. Конечно, и эти цифры были сфальсифи-
цированы в сторону уменьшения, о чем свидетельствуют последовавшие в скором времени 
многочисленные протесты верующих.

Более того, вскоре горсовет принял новое постановление: мечеть № 2 («зеленая») передава-
лась под библиотеку, а Константино-Еленинская церковь просто закрывалась. Решение обо-
сновывалось якобы неуплатой верующими местного налога.

Итак, 23 января 1931 года по решению горсовета вторая («зеленая») мечеть была закрыта. 
Однако в связи с жалобами, поступившими в Центральный исполнительный комитет, 30 мар-
та 1931 года поступило распоряжение Всероссийского Центрального исполнительного коми-
тета о восстановлении работы двух мечетей и собора.

4 апреля 1931 года на закрытом заседании Акмолинского райкома ВКП(б), протокол кото-
рого сохранился в столичном архиве, этот вопрос был рассмотрен.

Отмечается, что горсовет закрыл вторую мечеть в связи с неуплатой местного налога. Но ее 
закрытие совпало с праздником Ораза айт. И в это время мулла вел разъяснительную работу 
среди верующих, собрал средства, превышающие необходимые для уплаты налогов, и на сле-
дующий день заплатил налог горсовету.

Горсовету ничего не оставалось делать, как вернуть мечеть верующим до утверждения Цен-
тральным исполнительным комитетом Казахстана конкретного решения.

Так протесты верующих спасли на несколько лет от разрушения эту мечеть.
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Тем не менее в конце 1930-х годов «зеленая» мечеть была закрыта. Сначала в ней разместил-
ся Дом пионеров, в 1950-х здание снесли и на его месте был построен трехэтажный жилой дом.

Теперь сохранилось только ее ограждение: ворота, каменные опоры, железные решетки. 
Сегодня ограждение «зеленой» мечети включено в Карту сакральных объектов города.

Что касается первой мечети, то в 1940 году историко-краеведческий музей перенесли из нее 
в закрытую для верующих Константино-Еленинскую церковь. В бывшей мечети разместили 
завод «Казпиво». Со временем, в 1970-х, здание было снесено, а на его месте построили много-
квартирный дом.

По данным Газизы Исахан, в 1939–1940 годах было снесено здание Александро- Невского со-
бора. В феврале 1940 года по плану благоустройства города на его месте был разбит цветочный 
сад площадью 400 кв. м. Затем там в 1964 году возвели Дом советов. После реконструкции в 
1997–2005 годах в нем располагалась Администрация Президента Казахстана.

Более удачно сложилась судьба Константино-Еленинского собора. В 1941–1942 годах в его 
здании размещался батальон связи 29-й стрелковой дивизии, сформированной в Акмолинске, 
а в 1942 году церковь вновь была открыта для верующих.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕНОСА СТОЛИЦЫ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА 
В АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Аннотация. Статья посвящена одному ключевых этапов в истории становления 
города Нур- Султан, переносу столицы Республики Казахстан. Показано осуществление 
колоссального объема работ в процессе строительства северной столицы. Особое 
внимание уделяется проведению открытого международного конкурса на эскиз-идею 
Генерального плана развития нового центра города, который проводился с 18 марта по 3 
декабря 1998 года. Системность и последовательность исторического процесса переноса 
столицы, философская концепция развития столицы в соответствии с Генеральным 
планом победителя конкурса известного японского архитектора Кисе Курокавы, как 
симбиотичного и метаболичного города, показаны на основе новых архивных документов 
и материалов современной истории Казахстана.

Ключевые слова: современная история, столица, архивные фонды, Кисе Курокава, 
Международный конкурс 1998 года, концепция, метаболизм, симбиоз

Аннотация. Мақала Қазақстан Республикасының жаңа астанасы Нұр-Сұлтан 
қаласының қалыптасу тарихына арналған. Елорданы көшірудің негізгі кезеңдері 
сипатталып, солтүстік астананы салу үдерісінде орасан зор жұмыстардың атқарылғаны 
көрсетілген. 1998 жылдың 18 наурызы мен 3 желтоқсаны аралығында өткен қаланың 
жаңа орталығын дамытудың Бас жоспарының эскиз- идеясына өткізілген ашық 
халықаралық конкурсқа ерекше назар аударылады. Елорданы ауыстырудың тарихи 
процесінің жүйелілігі мен дәйектілігі конкурс жеңімпазы атақты жапон сәулетшісі 
Кисе Курокаваның Бас жоспарына сәйкес астананы дамытудың симбиотикалық және 
метаболикалық қала ретінде философиялық тұжырымдамасы Қазақстанның жаңа 
тарихының жаңа мұрағаттық құжаттары мен материалдары негізінде көрсетілген.

Түйін сөздер: қазіргі тарих, астана, мұрағат қорлары, Кисе Курокава, 1998 ж. 
халықаралық байқау, концепция, метаболизм, симбиоз

Abstract. The article is devoted to one of the key stages in the history of the formation of the 
city of Nur- Sultan – the transfer of the capital of the Republic of Kazakhstan. The implementation 
of a colossal amount of work in the construction of the northern capital is demonstrated. A 
particular attention is paid to the holding of an open international competition for the sketch-
idea of the Master Plan for the development of new city center, which was held from March 18 to 
December 3, 1998. The consistency and the sequence of the historical process of capital transfer, 
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the philosophical concept of the capital development in accordance with the Master Plan of the 
competition winner of the famous Japanese architect Kise Kurokawa, as a symbiotic and metabolic 
city, are shown on the basis of new archival documents and materials of the modern Kazakhstan 
history.

Keywords: modern history, capital, archival funds, Kise Kurokawa, 1998 International 
Competition, concept, metabolism, symbiosis

Зерттеулер. Мақалалар. Ізденістер.

В истории любой страны возникают переломные периоды, которые характеризуют собой 
начало нового эволюционного этапа в развитии нации. В начале 90-х годов ХХ века незави-
симость страны стала реальностью для Казахстана. На переломном этапе трансформации 
общественного строя, сложившиеся объективные обстоятельства способствовали появлению 
на исторической арене выдающейся личности, способствовавшей прогрессу страны и обще-
ства, Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. В многогранной деятельности Елбасы 
особое место занимает перенос столицы Казахстана, подтверждающий его гениальную про-
зорливость в видении глобальных перспектив независимого государства. Этот вопрос при-
обретает особое звучание и имеет практическое исследовательское значение в год 30-летия 
независимости Республики Казахстан, когда создается основа для нового осмысления того 
исторического значения, которое заслуженно придается созданию новой столицы Казахстана.

Вопрос о передислокации столицы государства был поставлен не случайно. Он был обу-
словлен глубокими объективными причинами, связанными со становлением новой государ-
ственности независимого Казахстана, с коренным переустройством общества на демократи-
ческих началах, формированием рыночной экономики и интеграцией Казахстана в мировое 
сообщество, формированием принципиально новых исторических реалий. «В этом контексте 
идея Первого Президента о переносе столицы становилась символом независимого развития 
Казахстана, освобожденного от тоталитарного прошлого, стремящегося к формированию ос-
нов государственности, исходя из национальных интересов и потребностей казахстанского об-
щества» [1].

Идея переноса столицы была выдвинута в 1992 году, когда наступило «ясное осознание не-
обходимости кардинальных перемен во всем…так мало-помалу я приходил к мысли о перено-
се столицы», - вспоминал Елбасы. Официальное заявление о переносе столицы было озвучено 
6 июля 1994 г. на Первой сессии Верховного Совета Республики Казахстан «Оваций решению 
о переносе не было», - писал Н. Назарбаев, но «после всех перипетий депутаты поступили как 
государственные мужи. В зале прозвучала формулировка Верховного Совета: «Согласиться с 
предложением Президента Республики Казахстан о переносе столицы государства в город 
Акмолу» [2, с.355]. Таким образом, столица государства была перенесена из расположенной 
в котловине, зажатой теснинами гор Алматы, на бескрайние просторы древней Сары- Арки, 
в самый центр Евразии. Начиналась новая эпоха в истории становления и развития моло-
дого государства – Республики Казахстан. В 1996 году начинается процесс передислокации 
центральных и государственных высших органов. Наиболее значимую роль в развитии горо-
да сыграл 1997 год, так как 20 октября 1997 г. вышел Указ Первого Президента Республики 
Казахстан «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан» [3]. В этом же 
году, впервые на постсоветском пространстве, был разработан важный перспективный про-
ект: Стратегия развития государства до 2030 года. В 1998 году, 6 мая всему миру стало известно 
новое название столицы – Астана, через некоторое время, 10 июня этого же года состоялась 
международная презентация столицы. С этого дня начинается новая страница истории со-
временного Казахстана. Нурсултан Назарбаев подчеркивал: «Столица состоялась, несмотря 
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на отдельные скептические заявления. Не обращая внимание на мрачные пророчества о том, 
что система управления развалится, мы доказали миру и прежде всего самим себе, что умеем 
добиваться долгосрочных целей» [4, с.187].

Однако нужны были глобальные трансформации, чтобы провинциальный городок пре-
вратился в крупный мегаполис в центре евразийского континента. Столице был нужен новый 
имидж, создание которого принадлежит известному японскому архитектору Кисе Курокава 
(Kisho Kurokawa), автору Генерального плана нового административно- делового центра сто-
лицы. Новая геополитическая роль города изменила масштаб и уровень его социально-эко-
номического развития, требования к архитектурно- планировочной организации. В данном 
контексте особого внимания требует изучение истории Генеральных планов развития города, 
в том числе важнейшего события в современной истории столицы, Международного конкурса 
1998 года, на создание Концепции Генерального плана нового административно-делового цен-
тра столицы. Генеральный план имеет огромное значение для любого города. Это своего рода 
его паспорт - фундаментальный документ детальной планировки градостроительных узлов, 
композиции архитектурных ансамблей, силуэта транспортных развязок и магистралей. Когда 
все они рационально спланированы, в мегаполисе жить комфортно. Согласно основным поло-
жениям Международного конкурса 1998 года, его целью было выявить проект застройки ново-
го центра города Акмолы, наиболее отвечающий национальным, природно-климатическим, 
экологическим и др. условиям месторасположения столицы. В конкурсе могли участвовать как 
отечественные, так и зарубежные юридические и физические лица [5, л. 4].

Системность и последовательность процесса строительства новой столицы, создания сто-
личной инфраструктуры, может быть воссоздана в исторической ретроспекции, на основе вве-
дения в научный оборот репрезентативного комплекса новых архивных материалов и доку-
ментов. В данном контексте особого внимания заслуживает свод материалов Национального 
архива Республики Казахстан (г.Нур-Султан), содержащий документы по истории переноса 
столицы независимого Казахстана. Следует отметить, что документы, хранящиеся в Нацио-
нальном архиве, являются базовыми для исследователей истории независимости, так как отра-
жают исторические этапы развития общества и государства в период с 1991 года по настоящее 
время. Одним из основных фондов Национального архива для изучения истории независимо-
го Казахстана, в том числе истории переноса столицы является фонд 43 (Ф.43), включающий 
документы по деятельности Государственной комиссии Республики Казахстан по передисло-
кации высших и центральных государственных органов в город Акмолу. В том числе, следу-
ющие документы: протокола заседаний Государственной комиссии, справки, информации, 
докладные записки министерстви ведомств оходе передислокации высших и центральных го-
сударственных органов в Акмолу, строительстве государственных объектов, возведении необ-
ходимого жилищного фонда.

Проведение Международного конкурса на эскиз-идею генерального плана развития нового 
центра г. Акмолы, обстоятельно характеризуется на основе архивных документов, сосредото-
ченных в фонде 51 (Ф.51), Национального архива РК, включающие документы Правительствен-
ной комиссии Республики Казахстан по проведению международного конкурса [6]. В Наци-
ональном архиве РК, в фонде 90 (Ф.90), также содержатся архивные материалы Корпорации 
развития столицы, включающие протокола заседаний правительственной комиссии по прове-
дению международного конкурса, программу международного конкурса, документы отража-
ющие деятельность секретариата международного конкурса. В фонде 90 имеются документы, 
содержащие краткую информацию о сложившемся состоянии г. Акмолы, а также исследо-
вания по разработке генерального плана развития г. Астаны, проведенные группой ЯАМС 
(Японское агентство по международному сотрудничеству) и др. [7].
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Интерес к конкурсу проявили 50 участников из стран зарубежья и СНГ. Всего было присла-
но 40 заявок. Из них – 9 представляли Казахстан, 5 – Россию, 3 – Чехию, 2 – Беларусь, Украину, 
Пакистан, Кыргызстан, Италию, Болгарию. По одной заявке прислали коллективы из Японии, 
Австралии, Узбекистана, Германии, Франции, США, Южной Кореи, Великобритании, Латвии, 
Польши и ОАЭ. Все проекты участников были выставлены в Конгресс-холле столицы, где каж-
дый желающий мог с ними ознакомиться [8, л.5]. 24 сентября 1998 года в результате открытого 
голосования членов жюри в Правительство РК и Администрацию Президента было представ-
лено три лучших проекта из Японии, России и Казахстана для принятия окончательного ре-
шения и выявления победителя [9, л. 7].

Победителем конкурса стал проект известного японского архитектора Кисе Курокава (Kisho 
Kurokawa), который приступил к строительству столицы в стиле «Hi-tech». Концептуальные 
положения Генерального плана победителя конкурса, основываются на ключевых понятиях, 
присущих космологической теории: «симбиоз», «метаболический город» и «абстрактный сим-
волизм», как главенствующие жизненные принципы. Генеральный план Курокавы становится 
фундаментальной основой архитектурного будущего столичного города. Современные иссле-
дователи отмечают:

«Методологическая инверсия таких архитекторов-метаболистов, как Кендзо Танге и Кисё 
Курокава, состоит в призыве осознать, что «вечных городов» не бывает и потому необходимо 
сосредоточиться на приспособлении к изменениям, а не пытаться сохранить «вечные» образ-
цы градостроительной истории [10].

Таким образом, на основе архивных материалов была воссоздана ретроспекция отдельных 
событий, когда благодаря системной работе в годы независимости были решены многие про-
блемы, возникшие в ходе переноса столицы. В кратчайшие сроки, буквально в течение 4-5 лет, 
идея переноса была претворена в жизнь, и эта стремительность, фактор неожиданности также 
немало способствовали тому, что столица состоялась. Город Нур-Султан (Астана) действитель-
но становится центром не только Казахстана, но и всего евразийского пространства.
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ТҰЛҒАТАНУ

АБАЙ ЖӘНЕ ЖАПОН ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ МЕН ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ ҮНДЕСТІГІ 
АБАЙ ЖӘНЕ МЭЙДЗИ

Аңдатпа. Мақалада Абай шығармашылығының қалыптас укезеңі, сондай-ақ, шамамен 
сол аралықта орын алған Мэйдзи реставрациясы дәуіріндегі Жапонияның даму сипаты 
қарастырылған. Сонымен қатар мақалада Қазақстан, Жапония аумағындағы әлеумет-
тік-экономикалық институттардың дамуы және мемлекеттің өркендеуіне ықпал ет-
кен идеологтардың қосқан үлесі де қамтылады.
Кілт сөздер: Абай Құнанбайұлы, Мэйдзи реставрациясы дәуірі, әлеуметтік инсти-
тут, Ресей империясы, Жапония, қарасөздер, мәдени революция, шығармашылық.

Аннотация. В статье рассматривается период становления творчества Абая, а также 
характер развития Японии в период Реставрации Мэйдзи, которая проходила примерно 
в этот же период. В статье также освещается развитие социально-экономических ин-
ститутов в Казахстане и Японии и вклад идеологов, внесших вклад в процветание стра-
ны.
Ключевые слова: Абай Кунанбаевич, эпоха восстановления Мэйдзи, социальный ин-
ститут, Российская империя, Япония, реплики, культурная революция, творчество.

Annotation. This article examines the period of the formation of Abai’s art path as well as 
the nature of the development of Japan in the era of the Meiji restoration, which took place 
at about the same time interval. In addition, the article examines the development of socio-
economic institutions in Kazakhstan and Japan and the contribution of cultural ideologists to the 
development of sustainable development of nation.
Key words: Abai Kunanbayev, Meiji restoration period, social institute, Russian Empire, Japan, 
The Book of Words, Cultural Revolution, art.

Абай Құнанбайұлы (10 тамыз 1845 жыл, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы 
Қасқабұлақ жайлауы / 23 маусым 1904 жыл) – қазақтың ұлы ақыны, философ, ағартушы, қазақ 
жазба әдебиетінің негізін қалаушы, орыс мәдениетімен жақындасу арқылы еуропалық үлгідегі 
әлеуметтік институттар идеясын құруды көздеген реформатор. Сонымен бірге композитор, 
қазақтың халық музыкасын терең біліп, жете бағалаған ұлы тұлға.

Мэйдзи дәуірі (明治) – 1868 жылдың 23 қазанынан 1912 жылдың 30 шілдесіне дейін созылған 
жапон тарихының дәуірі. Бұл дәуір – жапон халқының тиімсіз мемлекеттік аппарат пен сая-
си бытыраңқылық орнаған оқшауланған феодалдық мемлекеттен ұлттық бірегейлікті сақтай 
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отырып, ғылым, технология, философия, саясат, құқық, инновациялық дамудың көшін бастап, 
жаңа ұлы державаға айналған жапон империясының заманауи әлеуметтік институттар негізін-
де қалыптасу кезеңі. Жапонияда радикалды жаңа идеяларды жаппай енгізудің және даму тен-
денциясының нәтижесі мемлекеттің әлеуметтік құрылымына, ішкі саясатына, экономикасына, 
қарулы күштері мен сыртқы қатынастарына әсер етті. Бұл кезең император Мэйдзидің билік 
ету уақытына сәйкес келді.

Қазақстан және Жапония аумағындағы батыстың әлеуметтік институттары мен мәдени 
революциясын қабылдауға дейінгі мәселелерінің ұқсастықтарын анықтау Бір-бірінен геогра-
фиялық тұрғыдан өте алшақ жатса да, сонымен қатар этностың ішкі және сыртқы факторла-
рының дамуына қарамастан, Қазақстан мен Жапонияның (өзге елдер сияқты) проблемалары 
ортақ болды.

Абай Құнанбайұлы күрделі әрі түбегейлі өзгерістерді талап ететін, талас-тартысы мен қай-
шылығы мол қоғамда өмір сүрді. Ашық нарық пен сыртқы тауаралмасу артып, мәдени қаты-
настардың артуының салдарынан ғасырларға ұласқан феодализм шайқалып, тиімсіз көрінді 
[1]. Ұлттық құндылықтардың дамуы мен одан әрі жетілуі күн тәртібіндегі уақытша ғана мәселе 
еді. Бұл уақыт Абай негізін салған қазақ жазба әдебиетінің заманауи классиктерінің қалыпта-
суының негізгі кезеңі болды.

Дәл осы уақытта Жапония билік бір әлсіз орталыққа бағынған 270-тен аса үлкенді-кішілі фе-
одалдық-аграрлық княздық аймаққа айналған еді. Елдің мәдени және экономикалық тұрғыдан 
сыртқы дүниеге есігін 300 жылдай уақыт тарс жауып келуі Жапонияның сауда арқылы сыртқы 
нарықты жандандырып отырған өзге державалардан құқық және технология жағынан қалыс 
қалуының негізгі факторына айналды. Жаңа үкімет биліктің алдағы уақытта құлауын болдыр-
мас үшін қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында өздерінің жаңа 
сауда серіктестерінің заманауи әлеуметтік институттарын асығыс қабылдауға кірісті [2]. Мем-
лекет идеяларын тиімді жүзеге асыру үшін халықтың білімін арттыруға, сонымен қатар сол 
кезеңде мемлекеттің адам капиталы ретінде қарастырылмаған касталық жүйе түрінде орын 
алған жазба әдебиетті реформалауға назар аударыла бастады.

Әлеуметтік институттардың дамуына Абай және оның жапондық әріптес- замандастары 
шығармаларының әсері Абай шығармаларының кең таралып, жариялануы Жапониядағы 
«Киндай Бунгаку» әдеби бағытының пайда болуы мен дамуына сәйкес келді. «Киндай Бунга-
ку» – Мэйдзи реставрациясыуақытындаүкіметбелсендіалғажылжытқанәлеуметтікинститут-
тарының әсерінен пайда болған жапон көркем әдеби бағыты. Қоғамдағы қарқынды дамып 
келе жатқан жаңа құндылықтар келмеске кеткен патриархалды-феодалды мәдениетті әжуа 
қылған көркем әдебиеттен жаңа принциптерді талап етіп, сол заманның қоғамдық көзқара-
сын қалыптастырды [3]. Ал қазақ даласында Абай туыстық қатынастарға қатысты ғұрыптарды 
сынға алып, әйелдердің әлеуметтік теңсіздігін [4] қозғап, әлемде күн санап өзгеріп жатқан жаңа 
тұжырымдар мен қоғамның даму идеяларын алдыңғы қатарға шығарды.

Сол кезеңдегі жапон әдебиетшілерінің ішінде Цубоути Сёёнің қайраткерлігін ерекше атап 
өткен жөн. Жапон қоғамы өмірінің түбегейлі өзгеріске ұшырауы өнер адамдарының творче-
стволық еңбектеріне да нақты талаптар қойды. Цубоути Сёё өз туындыларында ең алдымен 
адамның қарапайым ғана тіршілігін қоғамның бір бөлігі ретінде қарап, өткен дәуірдің кемшілік-
терін әшкереледі [5]. Цубоути Сёё осылайша жапон халқы туындыларының жаңа бағытының 
негізін салушыға айналды. Дархан даланың данасы Абай болса, ұлттың игілігі мен болашағына 
қатысты идеяларды насихаттай отырып, поэзиясы арқылы дәстүрлі қазақ әдебиетіне өз үлесін 
қосты. Абайға дейін қазақ поэзиясының басым көпшілігі дала халқының көшпелі өміріндей 
ұрпақтан ұрпаққа ауызша жетіп отырған еді. Абай заманында маңызды әлеуметтік- саяси 
және экономикалық өзгерістер орын алып, ақынның шығармаларына барынша әсер етті. Ре-
сей империясының Қазақстанды отарлау саясатының салдарынан елде ауыртпалық пен заңсы-
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здықтар туындады, осы орайда халықты құтқарудың бірден-бір ұтымды жолы – білім-ғылым 
үйрену еді. Абай әлемдік әдебиетпен сусындай отырып, өзге озық елдердің мәдениеті мен фи-
лософия тарихына бойлай түсті. Халықтың ішкі толғанысы, өмір сүру салты, мінез-құлқы мен 
адамгершілік қасиеттерінің өзгеше сипат алғанын Цубоути Сёё мен Абайдың елеулі еңбектері-
нен айқын көруге болады.

Цубоути Сёё мен Абайдың шығармаларына әлем әдебиеті классиктерінің ықпалы ерекше 
болды деуге болады. Абай Пушкин мен Лермонтовтың әдеби дүниелерін өз дүниетанымымен 
тамаша ұштастырып, шырқау биікке көтерілді. Ақын орыс классиктері шығармаларының 
шынайылығы мен шеберлігіне тәнті болып, өз шығармаларын жазуда шабыт алды. Ал Цубо-
ути Сёё туындаларында Мопассан, Уайлд және Золяның ықпалымен қалыптасқан стиль мен 
реализмге сүйенді [6].

Қазіргі жапон қоғамындағы Абай шығармалары
2020 жылдың 13 қазанында Токиода ҚР дипломатиялық корпустың және Жапонияның са-

яси, мәдени және қоғамдық топтары өкілдерінің қатысуымен қазақ ақыны және ағартушысы 
Абай Құнанбайұлының жапон тіліне аударылған алғашқы шығармалар жинағының тұсауке-
сері өтті [7].

Ұлы ақын шығармалар жинағының тұсаукесерін Жапонияда заманауи жапон поэзиясының 
«қозғаушы күші» деген атқа ие болып жүрген танымал ақын әрі сыншы Кивао Номура жүр-
гізді [7].

Сыншы өз сөзінде Абай еңбектері мен әйгілі «Мэнъесю» жапон өлеңдерінің көне жинағы-
ның жалпы мазмұны ұқсас болғанына тәнті болғанын атап өтіп, елдер арасында кросс-мәдени 
байланыстың ауадай қажет екенін тілге тиек етті. Оған қоса Накамура мырза ақынның еңбек-
терінің әдеби аудармасына жауапты, Токио университетінің профессоры Хироки Сакаимен 
бірге Абайдың шығармашылық қызметі кезеңіндегі қазақ әдебиетінің дамуы мен Мэйдзи ре-
ставрациясы дәуірінің арасында біршама ұқсастық барын жеткізіп, Абай және қазіргі заманғы 
жапон әдебиетінің негізін қалаушы Цубоути Сёёнің еңбектеріндегі жаңа әлеуметтік институт-
тардың жаңғыруын ерекше атап өтті.

Тұсаукесер барысында жапон әншісі Ранка қазақстандықтарды ұлы ақынның 175 жыл-
дығымен құттықтап, «Көзімнің қарасы» әнін жапон тілінде орындады.

Бұл шара жапон-қазақ мәдени серіктестігін жаңа деңгейге көтеру мақсатын көздейді.
Сонымен қатар іс-шара барысында жапон жұртшылығына Абайдың қарасөздерінің салта-

натты тұсаукесері өтті.
Мақалада автор қазақ-жапон арасында мәдени диалог орнату арқылы жапон жұртшылығы-

на Абай Құнанбайұлының мәдени мұрасын кеңінен насихаттауға жол ашылады деп санайды. 
Автордың көзқарасынша, Абай шығармаларына өзек болған адамның қалыптасуының негізгі 
идеясы өзге жапон жазушыларының еңбектерімен үндестік табады. Атап айтқанда, жапон фи-
лософиясының негізін қалаушы Миямато Мусаси «Бес сақина кітабының» трактатына енетін 
«Жер кітабындағы» қағидалардың бірінде барлық қиыншылықтарды еңсеретін жауынгерді 
бейнелей отырып, адам дамуының идеясын толық көрсетеді.

Сонымен қатар автор жапон тарапымен тығыз байланыс орната отырып, ежелгі жапон 
тілінде жазылған «Бусидоның» ар-намыс кодексі мен Абай шығармаларындағы адамгершілік, 
кішіпейілділік және ар-ұят сынды адами құндылықтардың қоғам үшін маңызы туралы негізгі 
постулаттарды әдеби тұрғыдан талдауға мүмкіндік туады деп үміттенеді.

Абай Құнанбайұлының қазақ халқының   біртұтас   қалыптасуында   маңызды рөл атқарған 
әдеби мұрасын Күншығыс елдерінің мәдениет қайраткерлері ерекше ықыласпен қабыл алды. 
Сондықтан жапон жұртшылығының ақын шығармаларымен танысуы тек әдеби ортада ғана 
емес, сондай-ақ екі мемлекет арасында саяси байланыс орнатуға да септігін тигізеді деген үміт 
зор.
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ЖАЗУШЫ - БАЯНҒАЛИ ӘЛІМЖАНОВ

Аңдатпа. Мақаланың мазмұнына арқау болған жазушы, ақын, драматург, айтыс 
ақыны, жыршы-жырау, манасшы, әдебиет пен өнер зерттеушісі, сыншы, сатирик, 
тілші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлімжанов Баянғали Тақанұлы. 
Мұнда қаламгердің өмірбаяны мен еңбек жолы және шығармашылығы жайында кеңінен 
жазылған.

Кілт сөздер: фольклор, драматург, сатирик, манас, хроника лирика, проза, поэма

Annotation. Author, poet, playwright, poet of aitys, zhyrshy-zhyrau, manashy, researcher 
of literature and art, critic, satirist, correspondent, Honored Worker of Kazakhstan Alimzhanov 
Bayangali Takanovich. The biography, work activity and creativity of the writer are widely 
covered here.

Keywords: folklore, playwright, satirist, manas, chronicle lyrics, prose, poem.

Архив – Сонау Мысыр, Ежелгі Грек, Рим мен 
Қытай жерлерінен бастау алып, қазақ жері-
не Бөкей ордасының тұсында көрініс тапты.
Ал 20-30 жылдарда Алаш Ордашылардың 
бастамасымен кәсіби деңгейде қалыптасқан 
болатын. Оған А.Байтұрсынов, С.Сейфуллин, 
М.Жолдыбаев сынды алпауыттар мұрындық 
болды. Содан бері талай тарихи оқиғаларға 
куәгер болған қазақ архиві қазіргі таңда жаңа 
белестерге ұмтылуда. Бодандықты басынан 
өткерген қазақ тарихы маңызды құжаттар-
дың бірін сақтаса, бірін сақтай алмады. Десек 
те, Тәуелсіздігімізді алған соң ұлттық құн-
дылығымызды барынша сақтап қалуға тыры-
суда. Соның ішінде қазақтың ауыз әдебиеті, 
жыр-дастандары, айтыс өнері сынды ұлттық 
фальклорымыздың біразы ұмыт болғаны рас. 
Ауыздан ауызға тараған батырлар жыры, ма-
нас, аңыз-әңгімелерді қағаз бетіне түсіріп, қа-
зақтың бар болмысын бәз қалпында сипаттап 

жүрген жазушы-ақын Баянғали Әлімжановтың қазақ үшін сіңірген еңбегі орасан зор. Оның 
шығармашылығын келер ұрпаққа мұра ғып жеткізу «Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік ар-
хиві» Мемлекеттік мекемесінің еншісінде.

Әлімжанов Баянғали Тақанұлы – жазушы, ақын, драматург, айтыс ақыны, жыршы-жырау, 
манасшы, әдебиет пен өнер зерттеушісі, сыншы, сатирик, тілші, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері.
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Ол 1954 жылы 16 қазанда Ақмола облысы, Бір-
жан сал ауданы, Степняк қаласында дүниеге келген. 
Ата-анасы қарапайым шаруа адамдары. Б.Әлімжа-
нов Степняк қаласындағы Абай атындағы орта мек-
тепті 1971 жылы бітіріп, Алматы қаласындағы Қаз-
МУ-дың қазақ филология факультетіне оқуға түседі. 
Ол өзінің еңбек жолында С.Мұқановтың мұражай-
ында ғылыми қызметкер, «Лениншіл жас», «Кітап 
жаршысы», «Қазақ әдебиеті» газетерінде тілші, «Қа-
зақфильм» киностудиясыда деректі фильмдер мен 
хроника бөлімінің редакторы, «Балдырған», «Жұл-
дыз» журналдарында проза, сын бөлімдерінің редак-
торы болып 100 қызмет атқарған.

1987 жылы отбасылық жағдайға байланысты 
«Кеңащы» ауылына қоныс аударады. Онда «Көк-
шетау правдасы» газетінің Еңбекшілер, Уәлиханов, 
Щучье аудандары бойынша меншікті тілші, Еңбек-
шілер аудандық мәдениет бөлімінде төкпе ақын 
болып жұмыс істеген. 1998 жылы Көкшетау қаласы-
на көшіп, Ш.Хұсайнов атындағы облыстық қазақ музыкалық-драма театрында еңбек жолын 
жалғастырды. 2006-2014 жылдар аралығында «Паң Нұрмағамбет» киностудиясының көркемдік 
жетекшісі болды. Қазіргі таңда зейнеткер, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны әрі құрметті аза-
маты. Жазушы түрлі қызметтерді атқара жүріп, шығармашылығын қатар алып жүрді. Ол ли-
рикалық, философиялық өлеңдер мен елуге тарта поэма, оқиғалы жырлардың авторы. Оның 
балаларға арналған өлең-жырлары да бар. Оның шығармалары орыс, ағылшын, испан, фран-
цуз, араб, қытай, неміс, жапон т.б. көптеген тілдерге аударылған. Сонымен қатар жиырмадан 
астам пьесалар мен көпеген шағын сахналық шығармалар жазды. Проза жанрына да қалам 
тербеген жазушылардың бірі.

Айтыскер ақын 1984-2005 жылдар аралығында 216 рет айтысқа түсіп, республикалық, облы-
стық деңгейлерде өткен айтулы тойлардың бәрінде дерлік өнер көрсетіп, жиырма екі рет бас 
жүлдеге ие болған. Оған қоса халық оны жыршы-жырау, манасшы ретінде де кеңінен таниды.

Киностудияларда қызмет еткен уақыттарда түрлі фильмдерге сценарий жазған болатын, 
әдеби сын, зерттеу мақалалары да баспасөз беттеріне жиі жарияланып тұрды. Телеарналарда 
да талай хабарларды жүргізіп, қазақтың жыршы-жыраулық өнерін насихаттаған бірден-бір 
тұлға. Оған Архивте сақталған құжаттары дәлел. Көне көз жырларды насихаттау үшін сол кез-
дегі ҚР пример-министрдің орынбасары И.Тасмағамбетовке жазған хатында: «Халқымыздың 
сан ғасырлық рухани қазынасы – батырлар жыры, толғау, термелер қазір том-том кітап болып 
жарыққа шықты. Сөрелерде тұр. Іздеген адам тауып оқиды. Бәрі дұрыс. Бірақ кітап оқудан 
гөрі теледидарды көруге ден қойған мына заманда ата-бабамыздың аманаты, тарихы, рухы 
тұнған асыл жырларымызды бүгінгі жыршы-жырауларымыздың аузынан тыңдаудың жөні 
бөлек емес пе?» [1], - деп қолқалаған болатын. Тіпті онда «Қазақстан -1» телеарнасына жол 
тартқан «Халық қазынасы» хабарының алғашқы жоспар-жобасы да сақталған [2]. Расында ол 
көненің көзін келер ұрпаққа кеңінен танытуға саналы ғұмырын сарп етті.

Қаламгердің қырықтан астам кітабы жарық көріп, шығармалары ондаған ұжымдық жи-
нақтарға да енді. Сонымен қатар, ол кісінің алған марапаттары да бір өзіне жетіп артылады. 
Мәселен, 2000 жылы «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды. 2006 жылы Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері атанды. Тек Қазақстан емес, Қырғызстан Композиторлар одағының 
және Мәдениет министрлігінің марапатына ие болды.
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Бүгінде «Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік архиві» Мемлекеттік мекемесінде Б.Әлім-
жановтың құжаттары 632 қорда сақталған. Онда оның өмірбаяны, қолжазбалары, кітаптары, 
киносценарилерінің дискісі, баспасөз беттеріне шыққан мақалалары, қағаз бетіне түскен айты-
стары, өлеңдері мен поэмалары, әңгімелері, пьесалары, толғаулары, арнаулары, фотосуреттері 
т.б. құнды дүниелері сақталуда.

Қорыта айтқанда, Ұлт ойы мен ұлыс мұратының көсегелі биіктен көрінуін қамтамасыз 
ететін бірден-бір фактор – тарихи жәдігерлеріміз бен рухани құндылығымызды аялау.

«Жоқтан ештеңе бар болмайды, бар нәрсе ешқашан жоғалмайды» дейді кең таралған ой-
шылдық пікір. Ендеше барымызды бағалап, барынша сақтайық. Халқымыздың рухани көшін 
аман алып өту – Сіз бен Біздің ортақ міндетіміз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архиві» ММ-сі 632-қор,1-тізімдеме, 8-іс, 2-парақта
2. «Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архиві» ММ-сі 632-қор,1-тізімдеме, 3-іс, 1-парақта
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Abstract. The article covers the highlights of the biography and the heroic path of a sapper and 
front- line newspaperman of the 29th Rifle Division named Andrei Fedorovich Dubitsky (1915–
2005), based on the materials of the archive of Nur-Sultan. A.F. Dubitsky was born in the Cossack 
village of Akmolinskaya stanitsa, which is one of the constituent parts of the city of Akmolinsk. In 
1931, he graduated from a seven-year school in Akmolinsk and entered the Omsk Art College. In 
1936, having successfully graduated from college, he returned to Akmolinsk and began to work as 
a teacher of drawing and drafting in 5–10th grades. He collaborated with “Socialist construction” 
and «Akmola truth» newspapers on a part-time basis. A.F. Dubitsky loved to write poems, essays, 
stories, drawings about the daily life of his city. In December 1941, he was drafted into the Red 
Army by mobilization and enlisted as a soldier in the 78th separate sapper battalion of the 29th 
rifle division, which was formed in Akmolinsk and Karaganda. In January 1943, F. Dubitsky 
was promoted from a soldier to a junior lieutenant and he was appointed an executive secretary 
of “Soviet Bogatyr” division newspaper. In this position, together with the 72nd Guards Rifle 
Division, he left Stalingrad for Kursk Bulge. The harsh front- line daily routine of a fighter A.F. 
Dubitsky was reflected in hundreds of notes, dozens of life-drawings (mainly portraits of soldiers 
and commanders), and his own poems. Together with the 72nd Guards Krasnograd Red Rifle 
Division, he went through Ukraine, Moldova, Romania, Czechoslovakia, Austria, Transylvania, 
Hungary, and he was in Bucharest, Budapest, Vienna, Bratislava and Prague. He ended the 
war in the same 72nd Guards Division as a senior lieutenant, executive secretary of the Soviet 
Bogatyr division newspaper. A.F. Dubitsky was awarded for the combat and labor exploits, i.e., 
two orders of the Patriotic War, “For courage”, “For the defense of Stalingrad”, “For the capture 
of Budapest”, “For labor valor”, “For distinguished labour”, “For the development of virgin and 
fallow lands” medals and other awards. He is an author of the collections of short stories named 
“Donin Kindergarten”, “Forged Helmet”, “Smile”, “Raspberry Blagovest”, novels “Barrier”, 
“Sultry Interfluve”, “Hard Life”, books of local history “Akmola — the glorious city”, “Where 
Ishim flows”, “Let’s walk along the streets of Tselinograd”, “Tablets of history” and others. The 
article notes that the main highlinghts of A.F. Dubitsky’s biography and front line will become 
an eternal example, evoking pride and respect among not only the members of present generation, 
but also the future one.

Keywords: The Great Patriotic War, front, Victory, Battle of Stalingrad, Kazakhstan, A.F. 
Dubitsky.

Аннотация. В статье освещены основные моменты биографии и героического пути 
сапёра и фронтовика-газетчика 29-й стрелковой дивизии Андрея Фёдоровича Дубицкого 
(1915–2005) по материалам архива г. Нур-Султан. А.Ф. Дубицкий родился в станице 
Акмолинской станицы, которая является одной из составных частей города Акмолинска. 
В 1931 году он окончил семилетнюю школу в Акмолинске и поступил в Омское 
художественное училище. В 1936 году, успешно окончив училище, вернулся в Акмолинск 
и стал работать учителем рисования и черчения в 5–10 классах. По совместительству 
сотрудничал с газетами «Социалистическая стройка» и «Акмолинская правда». А.Ф. 
Дубицкий любил писать стихи, очерки, рассказы, рисунки о повседневной жизни своего 
города. В декабре 1941 года по мобилизации был призван в Красную Армию и зачислен 
солдатом в 78-й отдельный сапёрный батальон 29-й стрелковой дивизии, которая 
формировалась в Акмолинске и Караганде. В январе 1943 г. Ф. Дубицкий было присвоено 
звание младшего лейтенанта. Тогда же он был назначен ответственным секретарём 
дивизионной газеты «Советский богатырь». В этой должности вместе с 72-й 
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гвардейской стрелковой дивизией он прошёл от Сталинграда до Курской дуги. Суровые 
фронтовые будни бойца А.Ф. Дубицкого нашли отражение в сотнях заметок, десятках 
натурных рисунков (главным образом портретов солдат и командиров), собственных 
стихах. Вместе с 72-й гвардейской Красноградской Краснострелковой дивизией он 
прошёл Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию, Австрию, Трансильванию, 
Венгрию, был в Бухаресте, Будапеште, Вене, Братиславе и Праге. Войну закончил в 
той же 72-й гвардейской дивизии в должности старшего лейтенанта, ответственного 
секретаря газеты «Советский богатырь». А.Ф. Дубицкий был награждён за боевые и 
трудовые подвиги, в том числе двумя орденами Отечественной войны, «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За трудовую доблесть», медалями «За 
освоение целинных и залежных земель» и другими наградами. Автор сборников рассказов 
«Донинский детский сад», «Кованый шлем», «Улыбка», «Малиновый благовест», повестей 
«Барьер», «Знойное междуречье», «Нелёгкая жизнь», «Акмола — славный город», «Там, 
где течёт Ишим», «Прогуляемся улицами Целинограда», «Таблички истории» и другие. 
В статье отмечается, что основные моменты биографии и фронтовой жизни А. Ф. 
Дубицкого станут вечным примером, вызывающим гордость и уважение не только у 
представителей нынешнего, но и будущего поколения.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронт, Победа, Сталинградская 
битва, Казахстан, А.Ф. Дубицкий.

29-ШЫ АТҚЫШТАР ДИВИЗИЯСЫНЫҢ САПЕРІ А.Ф. ДУБИЦКИЙ: ӨМІРБАЯН 
ЖӘНЕ МАЙДАН ӨМІРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (НҰР-СҰЛТАН МҰРАҒАТЫ 
МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША)

Аңдатпа. Мақалада Нұр-Сұлтан қаласы мұрағатының материалдары бойынша 
сапер және 29-шы атқыштар дивизиясының майдангер-газетшісі Андрей Федорович 
Дубицкийдің (1915—2005) өмірбаяны мен батырлық жолының негізгі сәттері баяндалған. 
А.Ф. Дубицкий Ақмола қаласының құрамдас бөліктерінің бірі болып табылатын 
Ақмола станицасында дүниеге келген. 1931 жылы Ақмоладағы жеті жылдық мектепті 
бітіріп, Омбы көркемсурет училищесіне түседі. 1936 жылы училищені ойдағыдай 
бітіріп, Ақмолаға оралып, 5—10 сыныптарда сурет және сызу пәнінің мұғалімі болып 
жұмыс істей бастады. «Социалистическая стройка» және «Акмолинская правда» 
газеттерімен жұмыс істеді. А.Ф. Дубицкий өз қаласының күнделікті өмірі туралы 
өлеңдер, очерктер, әңгімелер, суреттер жазуды ұнататын. 1941 жылы желтоқсанда 
жұмылдыру бойынша Қызыл Армияға шақырылып, Ақмола мен Қарағандыда құрылған 
29-шы атқыштар дивизиясының 78- ші жеке саперлік батальонына солдат болып 
қабылданды. 1943 жылы қаңтарда А.Ф. Дубицкийге кіші лейтенант атағы берілді. 
Сол кезде ол «Советский богатырь» дивизиялық газетінің жауапты хатшысы болып 
тағайындалды. Бұл лауазымда 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясымен бірге 
Сталинградтан Курск доғасына дейін өтті. Жауынгер А.Ф. Дубицкийдің қатал 
күнделікті өмірі жүздеген жазбаларда, ондаған заттай суреттерде (негізінен сарбаздар 
мен командирлердің портреттерінде), өз өлеңдерінде көрініс тапты. 72-ші гвардиялық 
Краснострелковой дивизиясымен бірге ол Украина, Молдова, Румыния, Чехословакия, 
Австрия, Трансильвания, Венгриядан өтті, Бухарест, Будапешт, Вена, Братислава және 
Прагада болды. Соғысты сол 72-ші гвардиялық дивизияда аға лейтенант, «Советский 
богатырь» газетінің жауапты хатшысы лауазымында аяқтады. А.Ф. Дубицкий 
жауынгерлік және еңбектегі ерлігі үшін, оның ішінде екі Отан соғысы, «Ерлігі үшін»,

«Сталинградты қорғағаны үшін», «Будапештті басып алғаны үшін» ордендерімен 
марапатталды,

«Еңбектегі ерлігі үшін», «Тың және тыңайған жерлерді игергені үшін» медальдары 
және басқа да наградалармен марапатталған. «Донинский детский сад», «Кованый 
шлем», «Улыбка», «Малиновый благовест» әңгімелер жинағының, «Барьер», «Знойное 
междуречье», «Нелегкая жизнь», «Ақмола — славный город», «Там, где течет Ишим», 
«Прогуляемся улицами Целиноград», «Таблички истории» және т.б. повестердің 
авторы. Мақалада А.Ф. Дубицкийдің өмірбаяны мен майдан өмірінің негізгі сәттері 
тек қазіргі ғана емес, сонымен бірге болашақ ұрпақтың мақтанышы мен құрметіне 
әкелетін мәңгілік үлгі болады деп атап өтілген.

Түйін сөздер: Ұлы Отан соғысы, майдан, Жеңіс, Сталинград шайқасы, Қазақстан, 
А.Ф. Дубицкий.
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It is no exaggeration to say that one of the main historical events of the 20th century was the Victory 
of the Soviet Union in the Great Patriotic War, the 75th anniversary of which is celebrated this year.

Introduction
Unfortunately, recently researchers and scholars in historiography have attempted to
«popularize» the discourse, which calls into question the historical role and contribution of the 

Soviet Union to the Victory during the Second World War. The desire to rewrite the history of not only 
the Second World War, but also the Great Patriotic War not only affects the change in the nature of the 
research subject, but also leads to a distortion of historical memory in the minds of contemporaries 
and descendants about the events of that time. Under these conditions, it is quite natural for the 
researchers to increase their responsibility for further objective study of the labor and front-line 
heroism of the Soviet people based on archival materials.

Those who fought for their homeland bore all the brunt of war, and we owe them a peaceful 
life today. The heroism of Soviet soldiers will never lose its significance and relevance, since it is an 
example of overcoming the most difficult real-life challenge. The main source of this great Victory 
was the absolute unity of the front and home front. The endless support of the people increased the 
strength of the Soviet army in battles with the sworn enemy, increasing military power.

The war came to every house, and every republic gave everything possible to achieve a common 
victory and defeat Nazi Germany. Kazakhstan, along with other republics, made a significant 
contribution to the Victory of 1945, i.e., being the front arsenal, the republic supplied equipment 
and food to the front, thereby providing large-scale economic support to the units. In addition, 
Kazakhstan, along with other Soviet republics, took an active part in the battles of the Great Patriotic 
War and made a huge contribution to the Victory. Kazakhstan sent 1 200 thousand people to the front, 
including «82 thousand communists (2/3 of the pre- war number), 242 thousand Komsomol members 
(almost 70 %) and 5 183 women and girls, as well as 700 thousand army and special construction 
units» [1; 450]. During the war years, military divisions were formed on the territory of the republic 
and took a direct part in the fighting — 12 rifle divisions and 4 cavalry divisions, as well as separate 
brigades, regiments and battalions.

It should be noted that according to article 1 of the Law «On General Military Duty» of September 
1, 1939, military service in the Workers’ and Peasants’ Red Army was an honorable duty of the USSR 
citizens. According to article 3 of the same Law «All men — citizens of the USSR — are obliged to 
serve in the armed forces of the USSR without distinction of race, nationality, religion, educational 
qualification, social origin and position» [2]. Service in the Red Army was considered not only a 
common military duty, but also was the honorable duty of citizens of the USSR. After the outbreak of 
Great Patriotic War, the State Defense Committee on September 17, 1941 adopted Decree No. GKO-
690 «On Compulsory General Military Education for Citizens of the USSR», according to which males 
from 16 to 50 years old were given in-service military affairs trainings. In paragraph 5, attention was 
drawn to the fact that «during military training, special attention should be paid to drill, mastering 
a rifle, machine gun, mortar and hand grenade, to chemical defense, digging trenches and disguise, 
as well as to tactical training of a single soldier and squad» [3]. Having worked at the machine, all 
residents of Akmolinsk rushed to military training [4; 205]. According to the archive of Nur-Sultan, 
about 37 thousand people left Akmolinsk (the name of this city in 1941. — authors.) as volunteers 
during the first six months of the war [4; 205].

In addition to them, the military units of the Soviet troops were replenished with 9 783 soldiers, 
drafted into the army in the 310th, 387th, 29th rifle divisions and 106th national cavalry divisions 
formed in Akmolinsk and Karaganda [4; 17].

Methodology and research methods
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One of the requirements issued to modern history researchers is a shift from descriptive style to 
methodological analysis of historic facts, from a mere statement of historic events to comparative 
analysis of material. This allows to reveal problems of a studied topic and certain aspects of the historic 
process (which by force of conjuncture or other reasons were left out by scientists), to objectively 
contrast them and on the basis of that identify perspectives for future research in order to provide 
knowledge continuity in the evolvement of scientific thought.

In the article, we used general and special scientific methods of historic research (such as the 
method of objectiveness).

Discussion
This article focuses on the heroism of the sapper of the 29th Rifle Division, the war correspondent 

of the Soviet Bogatyr division newspaper, the honored cultural worker of Kazakhstan, the honorary 
citizen of Akmola, now a city of Nur-Sultan, Andrei Fedorovich Dubitsky. Talking about him as a 
person and about his personality is difficult, but at the same time fascinating, since we are talking 
about a person with an interesting fate.

Andrei Fedorovich Dubitsky was born on October 30, 1915 in the Cossack village of Akmolinskaya 
stanitsa, which was one of the constituent parts of Akmolinsk. In 1931, he graduated from a seven-
year school in Akmolinsk and entered the Omsk Art College. In 1936, having successfully graduated 
from college, he returned to Akmolinsk and began to work as a teacher of drawing and drafting in 
5–10th grades. He collaborated with the «Socialist construction» and «Akmola truth» newspapers on 
a part-time basis. A.F. Dubitsky loved to write poems, essays, stories, drawings about the daily life 
of his city.

After the outbreak of war in December 1941, he was drafted into the Red Army by mobilization 
and enlisted as a soldier of the 78th separate combat engineer battalion of the 29th rifle division, 
which was formed in Akmolinsk. The battles near Stalingrad are especially memorable for him, 
as he took a direct part in it in the 29th division from July 1942 (from the very beginning until its 
full ending). Andrei Fedorovich was at the forefront almost daily meeting with people. Compiled 
materials formed the basis of notes on the front-line life of soldiers. As a miner-sapper and a front-line 
newspaperman, he had a lot to see and deal with the division and fellow soldiers. The sapper service 
during the war was dangerous and difficult:

«The sappers, these great war workers, were always given some kind of work, sometimes the 
most incredible one. They went first on the offensive, making passages through minefields and wire 
fences, building blown-up bridges, constructing ferry. When leaving, they were the last. The division 
sometimes was located around tens of kilometers away. Risking to fall directly into the enemy’s 
hands, they still mined roads and tank-accessible areas, disposed minisurprises at the places where it 
was possible, blew up bridges and water pumps, steam locomotives and rails. When searching, they 
always accompanied the scouts. At the ferry, they got wet in the water for days being on duty at the 
berths under bombardments and shelling. On the defensive, night and day they had been digging the 
ground, building command post, defiladed emplacement, earth-and-timber emplacements, dugouts 
for brass, disinfection plants, baths, dryers, performing dozens of large and small tasks. They 
remained themselves without dugouts — there was no time left for their own welfare improvement. 
They slept wherever and however they could. During their long stops, as soon as it seemed that 
everything had already been done, that it was finally possible to build dugouts for themselves, an 
order to relocate was usually received. As the division was relocated, everything that had been done 
with such difficulty usually flew to dust. In a new place, it all started a new» [5; 29].

A photo. Andrey Fedorovich Dubitsky, a soldier of the 78th separate combat sapper battalion of the 
2nd Rifle Division. Stalingrad Front. Volga-Don interfluve. July 1942 (State Archive of Nur-Sultan. F. 
362. I. 3. Case 51. Sh. 7) It was especially hard for the fighters of the 29th division near Stalingrad. The 
battle of Stalingrad is called the greatest. Indeed, humankind has not known yet such a battle, neither 
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in a scale nor in historical significance. The iron wave of the German offensive crashed Stalingrad.
As a result of the defeat of the many-thousandstrong group of Field Marshal Paulus, the legend of 

the invincibility of the German army was finally dispelled. The Red Army achieved a radical change 
during the Great Patriotic War and seized the initiative.

Memoirs of fellow soldiers, personal impressions of A.F. Dubitsky about the Battle of Stalingrad 
was reflected in his book, where he clearly defines the goal of addressing this topic:

«The tasks that I set for myself are very modest — in a popular way to tell young people who do 
not really know what war is about the greatest calamity of our peoples, about how much blood was 
sacrificed for the freedom and independence of the Soviet Motherland» [5; 5].

During the Battle of Stalingrad A.F. Dubitsky was temporarily appointed a literary employee 
of «Soviet Bogatyr» division newspaper (instead of the deceased literary employee Lieutenant 
Tarasevich) [6; 19]. Andrei Fedorovich, together with the bandmaster of the brass band Lev Markov, 
created the «Song of the Fighters of the 29th Division»:

Наши лица опалило пламя,       Flames burned our faces
Нас овеял славой Сталинград [6; 136]. We were captured by the glory of Stalingrad. 

(Translation. — authors)
But the song, as the author recalled, did not take root. «Firstly, the text and music were not entirely 

successful, and, secondly, the division was soon transformed from the 29th to the 72nd Guards: the old words lost 
their meaning. I had to think about a new song» [6; 137]. A.F. Dubitsky started to write the lyrics of the new 
marching division song again, Sergeant Vasily Mogutov was entrusted to write music.

In the joint creative tandem, a marching «Song of the Fighters of the 72nd Guards Division» 
appeared. Here is a small excerpt of it:

Вьюги да бураны, степи да курганы, Грохот канонадный, дым пороховой. Над страной любимой, на 
земле родимой В зареве пожара не смолкает бой. Мы идем к победам, страх для нас неведом — Не обманет 
пуля, штык не подведет!

Гвардейцам-акмолинцам по донским станицам Путь пролег широкий, путь один — вперед [6; 139].
Blizzards and snowstorms, steppes and barrows, The rumble of cannonade, powder smoke. Above the beloved 

country, on the beloved land In the glow of the fire the battle does not cease. We head for victories; fear is unknown 
to us — The bullet won’t deceive, the bayonet won’t fail! To Akmola guards in the Don villages The path is wide, the 
path is one — forward. (Translation. — authors)

A.F. Dubitsky told: «It was written in one night. To my own accompaniment on a trophy accordion, 
Mogutov sang it in front of the members of political department and staff officers. They liked the 
song. And when, on March 4, the first columns of the division from the village of Buzinovskaya went 
to the Voroponovo railway station to load into the cast, the marching

«Song of the 72nd Guards” was already sounded over their ranks. Not so well-made song was 
sung from the heart, putting a feeling into it, because it was their own song, which was close, 
understandable to everybody. They sang it on hikes, on halts, in dugouts near tin-fired stoves, at 
amateur performances, at drunken soldiers’ revels. It was played by a divisional brass band, printed 
in leaflets and newspapers. It was carried from Stalingrad to Prague and returned home!» [6; 140].

In January 1943, F. Dubitsky was promoted from soldier to junior lieutenant and was also appointed 
executuve secretary of the Soviet Bogatyr division newspaper. In this position, together with the 72nd 
Guards Rifle Division, he left Stalingrad for Kursk Bulge. The harsh front-line daily routine of a 
fighter A.F. Dubitsky was reflected in hundreds of notes, dozens of life-drawings (mainly portraits of 
soldiers and commanders), in his own poems.

A.F. Dubitsky’s drawing. After the attack. September 26, 1944 (State Archive of Nur-Sultan. F. 
362. I. 3. Case. 51. Sh. 4) Together with the 72nd Guards Krasnograd Red Rifle Division, he went 
through Ukraine, Moldova, Romania, Czechoslovakia, Austria, Transylvania, Hungary, and he was 
in Bucharest, Budapest, Vienna, Bratislava and Prague. During the war he was slightly wounded: 
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«...once we were blown up on the road by an antitank mine, escaped with severe bruises, shiners, 
abrasions» [6; 17]. He ended the war in the same 72nd Guards Division as senior lieutenant, executive 
secretary of the Soviet Bogatyr division newspaper.

After the war, A. Dubitsky was demobilized and returned to Akmolinsk. The whole post- war life 
of A.F. Dubitsky was associated with the literary field, he went through all stages of career growth — 
from the literary secretary of the «Akmolinskaya Pravda» newspaper to the head of the department 
of culture and consumer services of the «Tselinogradskaya Pravda» newspaper, from the executive 
secretary of the newspaper to the honored cultural worker of Kazakhstan. So, he got a job in the 
newspaper in 1947, then he worked as a literary, executive secretary of the «Akmolinskaya Pravda» 
newspaper (1947–1956), after that he worked as the head of the editorial culture department (1956–
1961), then the head of the literature and art department of the «Tselinny Krai» newspaper and head 
of the department of culture and consumer services of the «Tselinogradskaya Pravda» newspaper 
(1961–1978).

Upon retiring, A.F. Dubitsky did not interrupt connection with Akmolainskaya Pravda newspaper, 
systematically publishing notes, articles, essays, and stories on its pages (in other newspapers and 
magazines). He is the author of the collections of short stories titled «Donin’s Kindergarten», «Forged 
Helmet», «Smile», «Raspberry Evangelism», «The Barrier», «The Sultry Interfluve», «The Hard 
Years», books of local history titled “Akmola — the city of glorious”, «Where Ishim flows», «Let’s 
walk along the streets of Tselinograd», «Tablets of history» and others [6; 18]. The archive preserved 
A.F. Dubitsky’s front-line album of with his drawings about the front life of soldiers, full, on the one 
hand, of drama from the tragic events during the war, on the other hand — sincere love for fellow 
soldiers, for the land and homeland... Conclusions

A.F. Dubitsky was an honored cultural worker of Kazakhstan (February 18, 1970), a pensioner of 
republican significance (December 19, 1977), an honorary citizen of Akmola (November 15, 1995), a 
member of the Union of Writers of Kazakhstan (March 30, 1961) [6; 20].

A.F. Dubitsky’s glorious military and labor path was awarded, i.e., two orders of World War II, 
«For courage», «For the defense of Stalingrad», «For the capture of Budapest», «For labor valor», «For 
labor distinction», «For the development of virgin and fallow lands» medals and other awards.

A.F. Dubitsky was a member of the Union of Writers of the USSR, a member of the Society for 
the Protection of Cultural Monuments of the Kazakh SSR, took part in the Fifth, Sixth and Seventh 
Congress of Writers of Kazakhstan. This man had tremendous fortitude. He was faithful to the front-
line brotherhood, his courage and fearless heroism played a huge role in the victory over fascist 
Germany, and the life and frontline path became an eternal role model, evoking pride and respect not 
only of the present generations, but also of future ones.
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА 
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АРХИВ ІСІНІҢ ТАРИХЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ІС ЖҮРГІЗУ 

Главная миссия хранителей истории – сохранить документальное наследие для будущих 
поколений, при этом обеспечивая открытость и доступность архивной информации для поль-
зователей.

В 2020 году 22 декабря постановлением Правительства Республики Казахстан № 874 «О вне-
сении дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан» 22 декабря утвержден 
профессиональным праздником хранителей истории – Днем архивиста.

Во многих странах есть дни архивов и архивистов: российские коллеги отмечают професси-
ональный праздник 10 марта, украинские - 24 декабря, белорусские – 6 декабря, в Кыргызстане 
– 30 августа и т.д.

9 июня объединяет хранителей истории всех стран - это Международный день архивов, уч-
режденный в 2007 году в честь Международного Совета архивов (ICA), созданного 9 июня 1948 
года.

В Казахстане День Архивиста приурочен к дате принятия Закона Республики Казахстан «О 
Национальном архивном фонде и архивах» в 1998 году.

Закон «О Национальном архивном фонде и архивах» от 22 декабря 1998 год - основной пра-
вовой акт, регулирующий общественные отношения в области архивного дела в Казахстане.

С 1998 года архивный закон претерпел значительные изменения, в него внесено порядка 40 
дополнений и изменений, которые приводили нормы в соответствие с требованиями законо-
дательства Республики Казахстан. Несмотря на многочисленные изменения основные прин-
ципы и нормативные требования Закона остались неизменнными и служат реализации прав 
граждан на доступ к документам, затрагивающим их интересы, закрепленных Конституцией 
Републики Казахстан в статьей 18 раздела «Человек и гражданин».

О доступе к ретроспективной информации говорится в статье 15 Закона РК «О Националь-
ном архивном фонде и архивах» «Гарантии прав и интересов физических и юридических лиц 
в использовании документов Национального архивного фонда»: физические и юридические 
лица имеют право бесплатно пользоваться документами Национального архивного фонда от-
крытыми для использования.

В 2001 году к перечню архивов обязанных выдавать архивную информацию, копии и выпи-
ски которых являются официальными документами на правах подлинников, были добавлены 
частные архивы.
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В 2018 году изменена формулировка о том, что архивы на основе архивных документов вы-
дают «информацию», в прежней редакции – архивные справки. Новая редакция более при-
ближена к тексту Конституции, с другой стороны больше соответствует современным услови-
ям распространения IT-технологий и появлением электронных документов. Были уточнены 
основные категории, такие как «архивный документ» и «архивное дело», введены ранее отсут-
ствующие в Законе определения, относящиеся к профессиональной архивной терминологии 
– государственный учет документов Национального архивного фонда, особо ценный документ 
и другие. В использовании архивных документов установлены ограничения по работе с особо 
ценными документами и документами, имеющими неудовлетворительное физическое состо-
яние, вместо подлинников исследователям выдаются копии.

С 2018 года изменился порядок оказания государственными архивами платных услуг. В ок-
тябре и ноябре 2020 года в Закон РК «О Национальном архивном фонде и архивах» были вне-
сены изменения, касающиеся оказанию государственными архивами платных работ, услуг. Так 
в пункт 2 статьи 18 «Государственное регулирование архивного дела» внесен новый подпункт о 
том, что уполномоченный орган устанавливает цены на товары (работы, услуги), реализуемые 
государственными архивами (подпункт 2-9). В новой редакции изложена статья 21 «Финанси-
рование государственных архивов», в соответствии с которой финансирование государствен-
ных архивов осуществляется за счет бюджетных средств и средств, полученных за оказание 
платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг).

Реформирование архивного дела Казахстана продолжилось и в 2021 году: Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 195 «О некоторых вопросах Ми-
нистерства культуры и спорта Республики Казахстан» образован Комитет по делам архивов и 
управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. В соот-
ветствии с постановлением Комитет по делам архивов и управления документацией Ми-
нистерства культуры и спорта Республики Казахстан определен уполномоченным органом по 
руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении 
учреждения.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 февраля 2021 года № 26 «О вне-
сении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 
декабря 2011 года № 1539 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, вхо-
дящих в структуру Правительства Республики Казахстан» утверждена ведомственная награда 
хранителей истории. Перечень ведомственных наград государственных органов, входящих в 
структуру Правительства Республики Казахстан, дополнен «Нагрудным знаком «Архив са-
ласының үздігі». Нагрудным знаком «Архив саласының үздігі» награждаются работники сфе-
ры архивного дела, имеющие стаж работы в данной сфере не менее 15 лет, за особый вклад 
в развитие архивного дела, активное участие в совершенствовании архивного дела. Сегодня 
заслуженной профессиональной наградой отмечены отечественные архивисты республикан-
ских, областных и городских архивов, наши ветераны, которые внесли особый вклад в развитие 
отрасли, в их числе и сотрудники Архива Президента Республики Казахстан.
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Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің 
Ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы, архивтанушы

isakhang@bk.ru

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰСЫНДА ШЕТЕЛ АРХИВТЕРІНЕН ҚАЗАҚСТАН 
ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАСТЫРУ ТӘЖІРИБЕСІ 

Аңдатпа. Мақалада тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанда архив ісі саласындағы 
өзгерістер және шетел архивтері мен ғылыми мекемелерінен, кітапханаларынан 
Қазақстан тарихына қатысты деректерді жинақтау жұмысы туралы баяндалады.   

Кілт сөздер: Тәуелсіздік, ұлттық архив қоры, архив ісі, мәдени мұра, шетел 
архивтері, тарихи деректер, қолжазбалар

Аннотация. В статье рассказывается об изменениях в сфере архивного дела в 
Казахстане за годы независимости и о работе по сбору сведений по истории Казахстана 
из зарубежных архивов и научных учреждений, библиотек.

Ключевые слова: Независимость, Национальный архивный фонд, архивное дело, 
культурное наследие, зарубежные архивы, исторические источники, рукописи

Abstract. The article describes the changes in the field of archival affairs in Kazakhstan over 
the years of independence and the work on collecting data on the history of Kazakhstan from 
foreign archives and scientific institutions, libraries.

Keywords: Independence, National Archival Fund, archives, cultural heritage, foreign 
archives, historical sources, manuscripts

2020 жылы 22 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен мерекелік күндер 
күнтізбесіне «22 желтоқсан – Архившілер күні» [1] болып енді.

Өткенін қастерлеп, бүгінгісін керегіне жарататын тарихи, мәдени және сан түрлі ғылым са-
лаларындағы шежіренің шындығын сақтап, халқымызға жеткізетін бірден бір қасиетті орын 
–  еліміздің архивтері.

Тәуелсіз елдің архиві де тәуелсіз. 
Архивті сақтау, оны түгендеу өркениетті елдердің үрдісі.
Тәуелсіздікпен бірге қазақ халқының тарихы мен тағдырына қатысты құнды деректерді 

сақтап отырған мемлекеттік архивтерге мемлекет тарапынан мән берілді, рухани дүние-
лерімізді түгендеуге бет бұрдық. Елімізде жаңа саяси басқару жүйесінің енгізілуі және мемле-
кеттік органдардың құрылуы барысында заңға негізделген архив қызметін құру қажет болды. 
Тәуелсіз мемлекет ретінде архив ісі саласында алғаш рет «Бұрынғы КСРО мемлекеттік архив-
теріне байланысты мұрагерлік құқық туралы келісімге» 1992 жылғы 6 шілдеде қол қойылды 
және 1992 жылы Қазақстан Республикасы Министрлер кабинеті жанындағы Бас архив басқар-
масының алқасында «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» заң жобасын әзірлеу бойын-
ша жұмыс тобы құрылды. Тәуелсіз елдің Архив ісі саласындағы уәкілетті органы Халықаралық 
Архивтер Кеңесіне 1994 жылдан бастап мүше болып қабылданды.

Жоғарғы Кеңестің қарауына 1993 жылы 22 қазанда ұсынылған «Қазақстан Республикасының 
«Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Заңының жобасы бірнеше мәрте саяси жүйедегі 
өзгерістерге байланысты кейінге қалдырыла берді, ал 1995 жылы Жоғарғы Кеңес өз өкілеттігін 
тоқтатып, заңнамалық қызметтерді жүзеге асыру өкілеттілігі екі палаталы Парламентке беріл-
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Архив ісінің тарихы мен тәжірибесі және іс жүргізу

ді. 1996 жылы 29 қазанда Басархив таратылды, оның функциясы Қазақстан Республикасының 
Орталық мемлекеттік архивіне берілді.

Архив ісі саласындағы осындай түрлі себептерге байланысты кешіктірілген «Ұлттық архив 
қоры және архивтер туралы» заңға Елбасы 1998 жылы 22 желтоқсанда қол қойды [2], Қазақстан-
ның архив жүйесі заңмен ресімделді, архив ісін дамыту бағдарламалары жасалды, архив ісі 
саласында нормативтік-құқықтық актілер, ережелер, стандарттар әзірленді. Аталмыш Заңда 
рухани жаңғыруға бет алған өркениетті елдердің үлгісімен мемлекет Қазақстан аумағынан тыс 
жерлерде табылған Қазақстан Республикасының тарихи мұра құжаттарын және Қазақстан Ре-
спубликасымен тарихи байланысты құжаттарды іздестіру мен Отанына қайтаруды көтерме-
леп, қаржыландырып отыратыны туралы көрсетілген.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев 2001 жылы Тәу-
елсіздіктің 10 жылдық мерекесінде М. Шоқай архивінің микрофильмдерін (Франция) Ұлттық 
архив қорына тапсыруы [3] шетел деректерін іздестіру жұмысын өркендетуге серпін бергені 
анық. Содан бері шетел мемлекеттерінің архивтері мен ғылыми мекемелерінен Қазақстан та-
рихы бойынша Қазақстан Республикасы үшін тарихи және мәдени құндылығы бар құжаттар-
ды іздестіру және көшірмелерін алу жұмыстары жоспарлы түрде жүргізіле бастады. 

Шетел архивтерінен ғылыми-тарихи құндылығы бар құжаттарды іздестіру және сатып алу 
жұмыстары Қазақстан Республикасы Үкіметі қабылдаған Мұрағат ісін дамытудың 2001-2005 
жылдарға арналған бағдарламасымен [4] басталып, әрі қарай Қазақстан Республикасында 
мұрағат ісін және құжаттама жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарлама-
сымен [5] жалғастырылды, сөйтіп мемлекеттік архив мекемелерінің  маңызды бағыттарының 
біріне айналды. 

Тәуелсіздіктің 30 жылында Архив ісі саласында Ресей, Өзбекстан, Қытай, Түркия, Армения, 
Литва, Эстония, Польша, Египет және т.б. алыс, жақын шет елдерімен ынтымақтастықты да-
мыту жөніндегі келісімдерге қол жеткізілді. 

Әлем жұртшылығымен байланысымызды тереңдете түскен «Мәдени мұра», «Тарих толқы-
нындағы халық» мемлекеттік бағдарламалары аясында шетел архивтерінен, ғылыми мекеме-
лері мен кітапханаларынан Қазақстан тарихына қатысты құнды құжаттарды іздестіру, көшір-
мелерін алу жұмыстары жалғасты. 

Ресей (оның ішінде Татарстан, Башқұртстан бар), Түркия, Мысыр, Польша, Армения, Вен-
грия, АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай архивтерінен, 
кітапханалары мен ғылыми мекемелерінен қазақстан архивтерінде аналогы жоқ, ғылыми және 
тәжірибелік өзектілігі жоғары тарихи деректер жинастырылды, қолжазбалар мен сирек кезде-
сетін басылымдармен толықтырылды. 

Ұлттық архив қорына 2001-2013 жылдары 209 974 кадр микрофильм, 16 808 парақ құжат, 
785 архив ісі, 27 шығыс қолжазбаларының көшірмесі, 52 киноқұжат, 1 819 фотонегатив, 113 
түрлі-түсті слайд, 12 ортағасыр карталарының көшірмесі, 400 архив құжаттарының жинағы 
мен анықтамалықтар қосылды. 

Тәуелсіздік жылдарында Ұлттық архив қорына қосылған құжаттарға қысқаша ғана шолу 
жасап өтсек, Ресей мемлекетінің ежелгі актілер архиві (РГАДА), Ресей Федерациясының мем-
лекеттік архиві (ГАРФ), Ресей мемлекетік әскери-тарихи архиві (РГВИА), Ресей мемлекеттік 
тарихи архиві (РГИА), Ресей мемлекеттік әскери архиві (РГВА), Ресей әлеуметтік-саяси тарихы 
мемлекеттік архиві (РГАСПИ), Ресей империясының сыртқы саясат архиві (АВПРИ), Ресей 
мемлекетінің кинофотоқұжаттар архиві, сондай-ақ Астрахань, Омбы, Орынбор, Новосибирск, 
Свердлов, Томск, Тюмень, Челябинск облыстарының, Алтай өлкесінің, Тобыл қаласының және 
т.б. ресей архивтерінен XVI -XX ғасырлар аралығындағы құнды құжаттар анықталды, көшір-
мелері сатып алынды. [ 6]

 Қазақ хандықтарының Мәскеумен, Ресей империясымен, жоңғар, қалмақ, башқұрт, Бұха-
ра, Хиуа, Қоқан хандықтарымен саяси, экономикалық, дипломатиялық қарым-қатынастары 
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туралы материалдар, XVIII-XIX ғ. тән бірегей географиялық карталар, Ресей империясының 
отарлық саясаты, ұлт-азаттық көтерілістер, Қазақстанның әскери тарихына қатысты құжаттар, 
мұсылмандардың қажылық сапарлары туралы деректер, Нұралы хан, Жәнібек хан, Айшуақ 
сұлтан, Кенесары мен Көшек Қасымұлы және т.б. қазақ зиялыларының хаттары, Ресей импе-
риясының шенеуніктері А.Л. Данзас, А.И. Макшеев, А.В. Каульбарс, С.А. Хрулевтардың хатта-
ры мен шолулары, Қазақстандағы азамат соғысының тарихы, Алаш Орда тарихына қатысты 
құжаттар, Отан соғысына қатысқан қазақтар туралы мағлұматтармен Ұлттық архив қоры то-
лықтырылды. Мұрағаттық құжаттардың едәуір бөлігі Ресей империясының жоғары оқу орын-
дарында оқыған қазақтар жөнінде мағлұматтар береді, Санкт-Петербург қаласының Орталық 
мемлекеттік тарихи архиві, Татарстан Республикасының Ұлттық архиві, Башқұртстан Респу-
бликасының Орталық мемлекеттік тарихи архивінен бұрын белгісіз болып келген талай тари-
хи парақтар ашылды. 

Өзбекстан Республикасының Орталық мемлекеттік архивінен соңғы үш жүз жылда 
Орта Азия мен Қазақстандағы тарихи оқиғаларды көрсететін құнды құжаттар анықталды, 
онда Түркістан өлкесін мекендеген халықтар, Ресейдің отарлау саясаты, сауда-экономикалық 
байланыстар, әскери-саяси мәселелер, ұлт зиялылары, қазақ халқының мемлекеттік және 
қоғам қайраткерлері Т. Рысқұлов, Ғ. Мұратбаев, С. Қожанов, Т. Жүргенов, М. Шоқай және т.б. 
өміріне, қызметіне қатысты құнды құжаттар алынды.[7]

Л. Сарковагтың қыпшақ тілінің грамматикасына қатысты құнды еңбегі Месроп Маштоц 
атындағы Матенадаран ежелгі қолжазбаларды ғылыми-зерттеу институтының қолжаз-
ба қорынан (Армения Республикасы) табылды. Орта Азия және Қазақстан тарихына қатысты 
мәліметтері, сондай-ақ моголдар, Алтын Орда, Темір және т.б. дәуірімен байланысты шағатай, 
парсы тілдеріндегі тарихи қолжазбалар, IX-XVI ғғ. армян қолжазбаларын зерделеумен айна-
лысқан К.П. Патканов, А.Г. Гальстян, Н. Марр, Л.Х. Мкртчян және басқа авторлардың ғылыми 
еңбектерінің көшірмелері алынды.[8]

Польшаның Ежелгі актілер архивінде, Жаңа актілер архивінде, Механикалық құжат-
тама архивінде және Ұлттық кітапханасында Қазақстан тарихына қатысты құжаттарды 
анықтау бойынша жұмыс жүргізілді, Тоқтамыш ханның Ягеллоға достық ниетін білдірген жар-
лығының (1393 ж.) көшірмесі алынды. Болеслав Валигори атындағы Орталық әскери архивінен 
«Прометей» одағының қызметіне қатысты құжаттар, сондай-ақ қуғын-сүргінге ұшыраған ха-
лықтардың Еуропаны паналаған өкілдерінің, яғни эмигранттардың саяси қызметін үйлестіріп 
отырған «Прометей» лигасының құжаттары, эмиграциядағы Түркістан комитетінің өкілі М. 
Шоқайға қатысты құжаттардың көшірмелері алынды.  [9]

Түрік Республикасының Республика архивінен, Тарих құрылымы архивінен (Анкара 
қ.) Түркияда жарық көрген Қазақстанға қатысты ғылыми мақалалар мен кітаптардың тізімі, 
түркістандық эмиграция тарихына қатысты деректер, сондай-ақ, Стамбулдағы Осман архиві-
нен Осман императорына Қайыпханның жазған хаттары, жіберген елшісі мен сыйлықтары 
жөніндегі деректер, Осман империясы мен Түркістан аймағының дипломатиялық қарым-қа-
тынасы туралы мәліметтер сыйға алынды. Сонымен бірге Түркиядағы Алтай ауылынан қазақ 
диаспорасы туралы деректер жинастырылды. 

Түркия Республикасының Премьер Министрі жанындағы Архивтер басқармасынан, Стам-
булдағы Түрік әлемі зерттеулер қорынан, Аяз Тахир Түркістан Еділ Орал қорынан, Баймырза 
Хайт кітапханасынан түрік дүниесінге қатысты сирек басылымдар, каталог, журналдар сыйға 
алынды. 

Түркиялық қандасымыз Сыдықхан Ұлычай сирек басылымдар мен «Иеңи Түркістан» жур-
налының бірнеше санын сыйға тартты. [10]

Орталық европалық университетінің Ашық қоғам архивінен «Свободная Европа», 
«Свобода», Би-би-си, «Голос Америки» радиоларынан берілген хабарлар мәтіні,  шетел бас-
паларында жарияланған зерттеу бөлімдері қызметкерлерінің ғылыми еңбектері және мақа-
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лалары және Венгрияның Ұлттық кітапханасынан венгр ғалымы Генри Вамберидің «Құтадғу 
білік» мәтінінің тілін көне ұйғыр тілімен салыстыра отырып зерттеген ғылыми еңбегі, 1863 
жылы Орта Азияға, Каспий теңізінің жағалауына жасаған саяхаты туралы, Амудария мен Сы-
рдария жағалауына қоныстанған халықтар тарихын зерттеуге арналған еңбектері, сондай-ақ, 
қазақ халқы мен мадиярлардың этникалық өзара байланысына арналған венгр ғалымдарының 
ғылыми еңбектері сатып алынды. [11]

Гувер атындағы Соғыс, төңкеріс және бейбітшілік институты архивінен Т. Рысқұлов-
тың қолжазбалары, ақ гвардияшылар офицері В. Клеммнің естеліктері және т.б. ХХ ғасырдың 
30-40 жылдарына қатысты құжаттар алынды. Бұл архивте  1927-1934 жылдары Кеңес Одағында 
жұмыс жасаған американдық инженерлердің индустрияландыру және ұжымдастыруға бай-
ланысты есептері сақталған. Онда Қазақстанда болған Дж. Литлпейдждің жазбалары, АРА 
қызметкерлерінің күнделіктері, қолжазбалары, қазақтар өмірінен түсірілген фотографиялар 
сақталған. [12] 

Финляндия Республикасының Ұлттық архивінен 1939-1940 және 1941-1945 жылдары 
Қызыл Армия солдаттары мен офицерлерінің арасынан тұтқынға түскен қазақстандық әскери 
тұтқындардың карточкілерінің көшірмелері (электрондық нұсқасы) алынды. 

«Жаңа Сорбонна – Париж III» университетінің кітапханасында сақталған Мұстафа 
Шоқайдың жеке архиві сатып алынды, онда 1918-1939 жылдары  Ресей, Түркия, Германия, 
Франция, Грузия, Азербайжан, Армения, Башқұртстан, Түркістан (Қазақстан, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан) және басқа елдердегі саяси жағдай, сол 
елдердің саяси қайраткерлерімен жазысқан хаттары, мақалалары және сұхбаттарының мәтін-
дері бар.[13]

ФРГ Сыртқы істер министрлігі Саяси архивінен, Бундесархив пен ГДР архивінен 
эмигранттық ұйымдардың тарихына байланысты материалдар, оның ішінде түркістандық 
мұғажырлар өкілдеріне жеке досьелер, неміс саяхатшыларының жазбалары және Ресейдегі 
мұсылмандар туралы, Құлжа өңірінің Қытайға қайтарылуына байланысты Ресей мен Қытай 
арасындағы келіспеушіліктер, Орта Азиядағы большевизмнің, Ресейдегі орыс емес халықтар-
дың тарихына қатысты деректер тізімі жасалып, сұрыпталды. . [14]

М. Шоқайдың өмірі мен қызметін, оның дүниетанымын және саяси көзқарасын тереңдетіп 
зерделеуге  мүмкіндік беретін «Яш Түркістан» журналының 67 саны демеушілер қаржысына 
Басхановтың жеке топтамасынан (Ұлыбритания) сатып алынды. [15]

Орталық Азияны зерттеу жөніндегі Король қоғамының архивінен, Ұлыбритания Ұлт-
тық архиві мен Британ мұражайының кітапханасынан Қазақстан өңіріндегі XIX ғ. соңын-
дағы ағылшын-ресей арасындағы бәсекелестік, ұлт-азаттық қозғалысына қатысты құжаттар 
тізімі анықталды. Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасына Орта Азия, Түркістан 
тарихына қатысты қолжазбалар мен кітаптардың көшірмелері алынды. Алматы қаласының 
орталық мемлекеттік архивіне 1700-1800 жж. қырғыз-қайсақтардың тұрғылықты жерінің кар-
тасы, саяхатшылардың жазбаларының көшірмелері алынды. [16] 

Қазақстан тарихына қатысты материалдар Қытай Халық Республикасының бірінші ар-
хив қорынан анықталды. Нәтижесінде Қытайда «Чоубань иу шимо» атпен белгілі, Цзунли 
гэго шиу ямынь (Сыртқы істер министрлігінің келешек үлгісі - әртүрлі елдер істерін жалпы 
басқару жөніндегі кеңсе) құжаттарымен (литографикалық фото құжаттар көшірмесі, сирек 
кездесетін кітаптар, журналдар) толықты. Бұнда қазақтарды қоныстандыру, қазақ хандықта-
рын сақтау туралы, олардың Синьцзян халықтарының көтерілісіне қатысуы туралы, Қытайдың 
Қазақстанға қатысты саясаты туралы материалдар жинақталған. Абылай, Әбілмәмбет, Болат 
және басқа хандардың ұрпақтары туралы, Тезек сұлтан, Алтынсары хан, өзін-өзі Хан деп жари-
ялаған Шортан хан  туралы сирек кездесетін материалдар бар. [17] 

Араб қолжазбалар институтынан, «Дар уль-кутуб ва-л-васаик ал-каумия» (Ұлттық 
кітаптар мен құжаттар үйі) қорынан IX-XIII ғ. араб ғалымдары, тарихшы, саяхатшылары Ибн 
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Хордадбек, әл-Хамадани, әл-Қазуини, әл-Мақдиси, әл-Масуди, Сухраб, әл-Идриси, әл-Истах-
ри, ибн Хаукал, ибн Рустенің сирек кездесетін шығармалары, ғылыми айналымға түспеген 
түркі тайпаларының әскери өнеріне қатысты орта ғасырлық қолжазбалардың, ортағасырлық 
карталардың көшірмелері алынған болатын. [18]

Мысыр ұлттық кітапхана қоры мен архивіндегі шағатай, парсы, тарихи осман тілдеріндегі 
23 мың қолжазбалар мен шығыс басылымдарының көрсеткішін жасаған библиограф, ориен-
талист, тегі қазақ, жеті тілді меңгерген (пушту, француз, парсы, араб, түрік, қазақ, өзбек) мы-
сырлық ғалым Насролла Мубашшир ат-Таразидің (15.03.1922 – 20.04.2002) жеке қоры сыйға 
тартылды [19], Ат-Таразидің қорында түрік қолжазбаларының каталогы, өлеңдері, еңбектері, 
фотосуреттері жинақталған.

Қазақстан тарихына қатысты шетел деректерінің бірыңғай дерекқорын құру және тарихы-
мызға қатысты құжаттар мен қолжазбаларды анықтау, жинау жөніндегі жұмыстарды әдісте-
мелік қамтамасыз ету және үйлестіру, оларды археографиялық сипаттау мақсатында Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің №183 қаулысымен 2005 жылдың 1 наурызында «Археография және 
деректану ұлттық орталығы» құрылды [20]. Бұл Орталық Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылы 31 мамырдағы №321 қаулысымен «Қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орта-
лығы болып қайта құрылды.

Шетел архивінен жинақталған деректердің басым бөлігі тарихи архив – Қазақстан Респу-
бликасының Орталық мемлекеттік архиві мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 
19 шілдедегі № 692 қаулысымен ашылған Елордадағы тәуелсіз ел тарихын жинақтайтын, 
сақтайтын және ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін «Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві» 
[21] (ресми ашылуы 2006 ж. 14 желтоқсан) қорында сақтаулы. 

Архивтерде құнды құжаттардың жинақталуына тарихшы ғалымдар, шығыстанушылардың 
үлкен шоғыры көмек көрсетті. Бұл істің бастауында архивистермен бірге тарихшы-ғалымдар 
К.Л. Есмағанбетов, М. Қойгелдиев, В. З. Галиев, Г.К. Көкебаева, Б. Аяған,  қытай, монғол дерек-
тері бойынша К.Ш. Хафизова,  Қ. Сартқожа,  Н. Мұхамедхан, Ж. Ошан,  араб, түрік деректері 
бойынша Б Ә. Дербісәлі, Б. Көмеков,  Б.Батыршаұлы, Ж.М. Тулибаева, Д. Есенжан, Д. Қыды-
рәлі, Ы. Палтөре, Н. Базылхан,  армян-қыпшақ деректері бойынша С. Кудасов, А.Н. Гаркавец 
керек кезінде ақыл-кеңесін беріп, керек кезінде архив қоймаларында отырып, іздестіру жұмы-
старын жүргізді. Қазақстан тарихына қатысты шетел деректерін іздестіру, жинақтау ісіне өз 
үлесін қосты. 

Архивтанушылар да өз кезегінде шетел архивтері мен ғылыми мекемелерінен, кітапхана-
ларынан алынған деректерді топтастырып «Ақпараттық анықтамалық. Қазақстан тарихы ше-
тел мұрағаттарында» атты анықтамалықтың 8 томын шығарды. Аталмыш Анықтамалықта Ре-
сейдің федеральді архивтерімен қатар, Татарстан, Башқұртстан Республикаларының ұлттық 
архивтері, Алтай өлкесі, Астрахан, Новосибирск, Түмен, Омбы, Орынбор, Свердловск (Екате-
ринбург қ.), Челябі, Тобыл мемлекеттік архивтері мен Армения, Беларусь, Ватикан, Венгрия, 
Германия, Грузия, Египет, Италия, Испания, АҚШ (Гувер архиві), Қытай, Польша, Түркия, Өз-
бекстан, Франция мемлекеттерінің архивтері мен кітапхана, ғылыми мекемелер қорларында 
жатқан Қазақстан тарихына қатысты құнды құжаттардың тізімін жарыққа шығарды. Анықта-
малықта құжаттың орны нақты көрсетілген, көшірмесі алынған болса Қазақстанның архивіне 
сілтеме жасалған. Аталмыш анықтамалық тарихшы-ғалымдар мен архивистердің зерттеулері-
не бағыт-бағдар беретін құнды құрал болып отыр. Жинақталған құжаттар негізінде ғылыми 
жұмыстар, құжаттар жинақтары жариялануда.

Ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық отандық және шетелдік 
мұрағаттар дүниесіне елеулі іргелі зерттеулер жүргізуге бағытталған «Архив – 2025» жеті жыл-
дық бағдарламасы аясында жұмыс жалғасуда. 

2019 жылы мемлекеттік архив қызметкерлері Білім және ғылым министрлігінің ғылы-
ми-зерттеу тобымен бірлесіп Ресейдің Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазан, Омбы және Астрахань 
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мұрағаттарында зерттеу жұмыстарын жүргізді. Бұл зерттеулер Білім және ғылым министрлі-
гінің «Ұлы дала тарихы мен мәдениетіне қатысты шетелдік мұрағаттар мен қорлардағы архе-
ологиялық жұмыстар (анықтау, талдау, цифрландыру)» жобасы аясында жүзеге асырылды.

Ресейдің архивтерінде жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде аз зерттел-
ген және ғылыми айналымға енбеген 4,5 мың парақтан астам құжат пен 10 мың фотосурет, 
олардың арасында Абылай ханның өмір тарихына қатысты,  Кіші жүз қазақтарының көтерілісі, 
Бөкей Ордасы қазақтарының шаруашылық жағдайы туралы құжаттардың көшірмелері алын-
ды. Сонымен қатар, М.Шоқайдың өмір тарихына қатысты материалдар, Қазақстан тарихы бой-
ынша кеңестік кезеңдегі Саяси бюро мәжілістерінің хаттамалары және басқа да құжаттар бар.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақала-
сында «Әрбір халық өзінің арғы-бергі тарихын өзі жазуға тиіс. Бөтен идеологияның жетегімен 
жүруге болмайды. Ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған шежіре ұрпақтың санасын оятып, ұлт-
тың жадын жаңғыртуға мүмкіндік береді», [23] дейді. Рас, Тәуелсіз елдің тарихын өз елінің та-
рихшысы жазады, сүйенері – архив, сондықтан, ұлт тарихын санаға сіңіру ісінде архив қорын 
сақтау мен байыту қажеттілігі, маңыздылығы арта береді.  
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О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С АРХИВАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

И С АРХИВНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

На сегодняшний день Государственный архив Ульяновской области является ведущим учре-
ждением архивной отрасли региона, как по объему хранящихся документов (более 1 млн. 150 
тысяч архивных документов разместилось в современных архивохранилищах), так и по коли-
честву оказываемых государственных и информационных услуг. С 2017 года Государственный 
архив располагается в новом приспособленном здании, в котором есть и комфортабельные 
кабинеты сотрудников, и просторные архивохранилища, и выставочный и читальный залы с 
современным техническим оснащением.

В настоящее время деятельность Государственного архива строится на принципах откры-
тости, доступности и направлена на обеспечение различных категорий пользователей ретро-
спективной информацией и предоставление свободного доступа к архивным документам.

Одной из важнейших и эффективных форм сетевого взаимодействия архивистов, конечно 
же, является участие в работе Научно-методического совета архивных учреждений Приволж-
ского Федерального округа и совместные проекты в рамках заключенных соглашений о со-
трудничестве. Плодотворные взаимовыгодные связи архивных учреждений в границах округа 
способствуют повышению качества их работы, распространению того лучшего, что имеется в 
накопленном опыте.

Достаточно активно развивается сотрудничество между архивными учреждениями При-
волжского федерального округа по подготовке совместных изданий. В 2019 году вышла в свет 
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коллективная монография «История документа в России в лицах и судьбах», подготовленная 
Государственным архивом Ульяновской области совместно с коллегами из Ульяновского госу-
дарственного университета и Российского государственного гуманитарного университета. Из-
дание вошло в книжный фонд Государственной публичной исторической библиотеки России 
– крупнейшего государственного хранилища дореволюционной и советской литературы по 
истории России (СССР) и всеобщей истории, специальным и вспомогательным историческим 
дисциплинам: археологии, этнографии, нумизматике, геральдике, архивному делу. Моногра-
фия получила высокую оценку ученых и российских архивистов.

В 2020 году издана книга «Сызрань: историко-культурное краеведение» совместно с центра-
лизованной библиотечной системой городского округа «Сызрань», издан исторический очерк 
в трех томах «Комсомол Сызрани 1930-1991 гг.» - это совместный проект государственного ар-
хива Ульяновской области, Самарского университета и Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика С.П. Королева.

Также архивные издания отмечены высокими оценками научного сообщества других регио-
нов: в 2020 году в научно-документальном журнале «Эхо веков» опубликована рецензия ученых 
Казанского федерального университета на сборник архивных документов «Драма отечествен-
ного политического сыска», совместно изданного Госархивом Ульяновской области с Государ-
ственным Ульяновским университетом.

Осуществляется сотрудничество с коллегами из регионов в сфере обмена практическим 
опытом по направлениям деятельности. Так, в 2018 году госархив посетили директор Цен-
трального государственного архива Самарской области Карпец Алексей Александрович, и ар-
хивисты городского архива документов по личному составу города Сызрань.

В 2019 году Государственный архив Ульяновской области с рабочим визитом посетил заме-
ститель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики 
Мордовия Николай Владимирович Бычков.

Навстречахобсуждалисьвопросыоцифровкиархивныхдокументов,комплектования архива 
документами организаций города и области, личными фондами, обеспечения их сохранности 
и учета, а также их использования для исполнения социально-правовых запросов граждан и 
организаций.

Государственный архив реализовывает совместные выставочные проекты. В 2017 году Доку-
ментальная выставка «Симбирская провинция в эпоху Великой Российской революции» была 
подготовлена совместно с Государственным архивом новейшей истории Ульяновской области, 
Государственным архивом Российской Федерации и Государственным архивом социально-по-
литической истории. В экспозицию вошли документы о событиях революции и гражданской 
войны на территории Симбирской губернии, о политических деятелях и увековечивании па-
мяти о них.

В ноябре - декабре 2020 года реализован совместный выставочный проект со Свердловскими 
архивами. Документы Государственного архива Ульяновской области были представлены на 
международной выставке архивных документов «Русская православная церковь в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.». в Музее святой Царской семьи Культурно-просвети-
тельского центра «Царский» Свердловской области.

Представленные на выставке экспонаты рассказали о важнейшей роли Русской Православ-
ной церкви для народа, на долю которого выпали тяжелые испытания в годы войны. Доку-
менты свидетельствуют о том, как православные приходы с первых месяцев войны собирали 
средства на нужды обороны, как патриотическая позиция церковнослужителей объединяла 
людей в борьбе с врагом под знаменем веры.

«Мы раскрываем малоизвестные страницы истории нашей Родины. Одна из этих страниц, 
еще полностью непознанная – это роль Русской Православной Церкви в годы войны. Здесь 
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только тысячная доля того, что лежит в наших архивах, хотя мы задействовали много архивных 
учреждений и духовно-просветительских организаций. Самое лучшее – это когда мы делаем 
что-то вместе, когда мы объединяем усилия так же, как когда-то в 1941 году народ объединился, 
чтобы противостоять агрессии» - прокомментировал на открытии выставки начальник Управ-
ления архивами Свердловской области А.А. Капустин.

Помимо наших документов в экспозиции были представлены копии архивных документов 
из коллекций 17 архивных и духовно-просветительских учреждений Свердловской области, 
Москвы, Санкт–Петербурга, Минска, Тобольска, Челябинска, Кунгура, Перми.

Сотрудничество средств массовой информации и архивов в современном обществе также 
является неотъемлемой частью.

Наш архив на протяжении многих лет активно взаимодействует с научно- документальным 
журналом архивной службы Татарстана «ГАСЫРЛАР АВАЗЫ - ЭХО ВЕКОВ», а также с от-
раслевыми журналами «Отечественные архивы», «Вестник архивиста» и газетой Свердловской 
области «Архивные ведомости». Познать историю родного края, родовые корни, глубинные 
традиции, жизнь и быт народов Поволжья помогают региональные историко-краеведческие, 
литературные журналы, краеведческие рубрики теле-радиопередач.

В условиях современности Государственный архив Ульяновской области тесно сотруднича-
ет с архивными учреждениями ПФО и РФ в рамках совместных проектов и своих собственных.

В апреле 2019 года в Ульяновской области стартовал образовательный проект
«АКАДЕМИЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ» (приуроченный к 100-летию архивной службы реги-

она), который открыл новое направление архивной работы.
Любая сфера деятельности подразумевает постоянное совершенствование форм и методов 

работы. Так и в архивном деле необходимо постоянно повышать свою квалификацию, компе-
тентность, получать новые знания.
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В рамках реализации проекта «Академия архивной службы» 6 раз в год организовывают-
ся публичные лекции, которые проводят лучшие специалисты архивного дела, историки не 
только Ульяновской области, но и других регионов. В ходе работы Академии архивисты госу-
дарственных и муниципальных архивов приобретают новые профессиональные навыки, повы-
шают квалификацию, а молодые специалисты знакомятся с опытом работы лучших экспертов 
в сфере архивного дела. Кроме того, проект способствует популяризации архивного дела и 
архивных документов.

В проекте участвует не только архивная служба, но и Партнерами Академии выступают 
высшие учебные заведения – Российский государственный гуманитарный университет, Улья-
новский государственный университет, Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет, а также Российский государственный архив социально-политической истории.

За два года работы Академии лекторами выступили доктора исторических наук, доктора 
юридических наук, директора, специалисты государственных архивов, деканы, профессо-
ра-преподаватели высших учебных заведений ПФО и РФ по направлению делопроизводства 
и архивоведения.

В условиях пандемии Академия не прекращала своё существование, архивисты быстро пе-
реформатировали работу в формат онлайн-платформ и количество слушателей даже увели-
чилось.

В год столетия архивной службы Ульяновской области помимо Академии архивной служ-
бы стартовал ещё один крупный проект- Региональный Фестиваль «Архивный хронограф».

Фестиваль проходит в марте при поддержке Правительства Ульяновской области, Мини-
стерства искусства и культурной политики региона и историко-архивной комиссии.

Для нашего региона это большое событие, в рамках которого состоятся самые разнообраз-
ные культурные мероприятия. Это уникальная площадка для обмена опытом и идеями, где 
представляются лучшие практики и достижения в архивной деятельности, которые заинтере-
совывают как профессиональное сообщество, так и широкую публику. Он охватывает террито-
рию всей Ульяновской области и проводится силами двух Государственных и 24 муниципаль-
ных архивов. Фестиваль способствует созданию единого культурного пространства, развитию 
сотрудничества и партнерства в российском архивном сообществе.
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В рамках Фестиваля проходят научно-практические архивные конференции, торжествен-
ные архивные собрания, семинары, круглые   столы,   публичные лекции, документальные 
выставки, мастер-классы, экскурсии, квесты, конкурсы исследовательских работ, творческие 
встречи и презентации личных архивов, проводятся исторические уроки для школьников и 
студентов.

Благодаря Фестивалю мы приобрели много новых друзей: его участниками стали колле-
ги-архивисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Пензы, Самары, Саратова, Сызра-
ни, республики Татарстан, Мордовии, Чувашии. Успешное взаимодействие архивистов отве-
чает интересам сохранения исторической памяти, бережного отношения к общему прошлому 
наших народов.

Эти масштабные проекты, и Академия Архивной службы, и Региональный Фестиваль «Ар-
хивный Хронограф» действуют в Ульяновском регионе на постоянной основе.

Планируется и дальнейшее проведение совместных архивных мероприятий, приуроченных 
к памятным и знаменательным датам, тем более применение информационно-коммуникаци-
онных технологий позволяет сегодня организовывать мало затратные интерактивные межре-
гиональные мероприятия. Хочется подчеркнуть, что благодаря расширению сотрудничества с 
региональными архивами изучается передовой опыт в области архивного дела, реализуются 
новые совместные проекты в интересах общества и государства.

Все совместные проекты носят просветительский характер и способствуют популяризации 
и сохранению исторического и культурного наследия Ульяновского края и России в целом.
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Жаңа кітаптар

БИБЛИОГРАФИЯ ЖӘНЕ СЫН

ЕЛОРДА – СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 С.А. Багдатова

Институт истории государства Комитета Науки МОН РК,
кандидат исторических наук

В знаменательной год 30-летия независимости Республики Казахстан, Архивом г.Нур-Сул-
тан, совместно с учеными Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и 
Института истории государства Комитета науки МОН РК подготовлено научно-популярное 
издание «Елорда – тәуелсіздік символы / Елорда – символ независимости» (объем 24 п.л.). В 
издании использована репрезентативная основа систематизированных архивных документов 
и материалов, охватывающих события от преддверия обретения независимости (1990 г.) до 
наших дней. На данной фундаментальной основе проводится осмысление приоритетной роли 
Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в созидании новой столицы госу-
дарства, определении глобальных перспектив столичного города.

В основных разделах научно-популярного издания «Независимость», «Елбасы», «Елор-
да» характеризуется история становления новой столицы независимого Казахстана, города 
Нур-Султан (Астана), освещаются исторические аспекты переноса столицы и городского стро-
ительства. Показано, что в 90-е годы прошлого столетия объективная необходимость перено-
са столицы сформировалась во всех сферах жизни казахстанского общества. Проект переноса 
столицы был тем более актуален, так как оставшиеся в наследие от советского прошлого, сто-
личные города не могли содействовать изменению исторического сознания населения в них 
«всегда чувствовался холодок жесткой политики того времени». В целях патриотического вос-
питания ровесников независимости, было необходимо кардинально трансформировать внеш-
ний облик, внутреннее содержание столицы. Как показали последующие события, эта цель 
была достигнута в кратчайшие сроки. Наряду со всеми присущими национальной государ-
ственности атрибутами, новая столица, стала фундаментом независимого государства.

Характеризуя роль Первого Президента в становлении новой столицы независимого Казах-
стана, авторы особо подчеркивают, Елбасы отдал этому городу не только свой труд, он вложил 
в него свою душу. Учитывая значительный вклад Н.А. Назарбаева в становление современного 
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Казахстана, Президент Республики Казахстан Касым- Жомарт Токаев, предложил присвоить 
столице имя Елбасы. Указ Президента «О переименовании города Астаны - столицы Респу-
блики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан» был опубликован 23 
марта 2019 года. Авторы отмечают, что в 90-е годы прошлого века, представители столичной 
интеллигенции, выступили на страницах средств массовой информации с следующим обра-
щением: «Известные уроженцы нашего края предлагают назвать столицу Казахстана - «Нұр-
сұлтан». Данная иницатива была воплощена в жизнь через двадцать лет, в жизни столичного 
города, который по праву называют «детищем» Елбасы Нурсултана Назарбаева, наступила но-
вая эра, имеющая особую значимость для каждого казахстанца.

Авторами   научно-популярного    издания    дана    всесторонняя, объективная характе-
ристика идее переноса столицы и ее реализации на практике, тесной взаимосвязи событий 
национальной истории с теориями «миграции столиц», «влияния окружающей среды». Ха-
рактеризуются ключевые этапы становления столицы, природно- климатические условия в 
контексте истории региона. Показано осуществление колоссального объема работ в процессе 
строительства столичного города через призму деятельности Государственной комиссии по 
передислокации высших и центральных органов, первых градоначальников и руководителей 
специальной экономической зоны «Астана – новый город». Подчеркивается, что кардиналь-
ные изменения переходного периода 1996-2000 годов, в истории становления новой столицы 
считаются только начальным этапом данного процесса, заложившего прочный фундамент су-
веренного государства.

Особую роль в исследовании истории переноса столичного города, играет этап анализа и 
введения в научный оборот архивных материалов и документов (первоисточников), воссоздаю-
щих историю прошедших событий, передающих подлинную атмосферу исторической эпохи. 
К примеру, системность и последовательность процесса переноса столицы, отдельные аспек-
ты переноса, авторами показаны на основе анализа информативного контента отечественных 
архивов. В Национальном архиве РК, Фонд 43, Фонд 44, Фонд 51, содержатся документы и ма-
териалы Государственной комиссии Республики Казахстан по передислокации высших и цен-
тральных государственных органов в город Акмолу, в том числе: протокола заседаний Государ-
ственной комиссии, справки, информации, докладные записки министерств и ведомств о ходе 
передислокации высших и центральных государственных органов в Акмолу, строительстве 
государственных объектов, возведении необходимого жилищного фонда, создании концеп-
ции возведения нового административно-делового центра столичного города. Таким образом, 
систематизированный архивный материал в хронологической последовательности отражает 
ключевые этапы переноса столицы Казахстана, освещает масштабы переноса и строительства 
столичного города в исторической ретроспекции. На основе подлинных документов и мате-
риалов Архива г. Нур-Султан: Фонд 32, Фонд 36, Фонд 445, Фонд 501, в научно-популярном из-
дании, характеризуется история повседневности г. Акмолы, в преддверии переноса столицы. 
В документах отражены кардинальные структурные трансформации всех сфер жизни обще-
ства, поиски путей решения основных проблем переходного периода, которые происходили 
наряду с процессами подъема национального самосознания, выхода на политическую арену 
известных представителей национальной интеллигенции, появлением первых национальных 
периодических изданий, возведением первой городской мечети в г. Акмоле.

Весьма важной стороной издания, является попытка авторов восполнить пробелы в отсут-
ствии практического материала в преподавании Современной истории Казахстана. В данном 
контексте, к научно-популярному изданию, наряду с систематизированными архивными ма-
териалами, прилагаются биографические справки по историческим персоналиям, список По-
четных граждан столицы, список городов-побратимов Нур- Султана, характеризующие целую 
эпоху в истории становления и развития молодого государства – Республики Казахстан.
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ӨМІРІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІ ҚҰЖАТТАРЫНДА 
(1920-1940 ЖЖ.)» 

құжаттар жинағы жөнінде

Р.К. Тастемирова

Атырау облысы мемлекеттік архивінің құжаттарды пайдалану 
және жариялау бөлімінің басшысы

tastemirova_r@mail.ru

Атырау облысы мемлекеттік архиві Оқырмандар назарына «Қазақстанның қоғамдық-саяси 
өмірі Атырау облысы мемлекеттік архиві құжаттарында (1920-1940 жж.)» құжаттар жинағын 
ұсынады.

Аталған тақырыптың отандық және шетелдік тарихнамада кеңінен зерттелгеніне қарамастан 
өзінің өзектілігін жойған жоқ. Қазіргі кезде архив құжаттарын жариялаудың мол тәжірибесі 
жинақталған. Халықтың әртүрлі топтарына қатысты қуғын-сүргін тақырыбы бірнеше акаде-
миялық басылымдарда толық және жан-жақты ашылған. Бұл жинаққа енген архив құжатта-
ры, біздің пікірімізше, өткен тарихымыздың қасіретті беттері туралы түсінігімізді кеңейтіп, 
репрессиялық саясатты жүзеге асырудың аймақтық ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік береді.

Жинақта XX ғасырдың 20-40 жылдарындағы Атырау аймағының қоғамдық-саяси және әлеу-
меттік-экономикалық тарихының әртүрлі аспектілері енген және алғаш рет жарияланып отыр. 
Олардың қатарында: азық-түлік комитеттерінің қызметіне; жеке кәсіпкерлер санын шектеуге 
және экономикада жалпыға бірдей мемлекеттік бақылау орнатуға; жергілікті билік органда-
рының «тап жауларын» сайлау құқығынан айыруға; Алаш идеясы мен бұрынғы Алашорда 
өкілдеріне, дінге қарсы іс-шараларға қатысты РК(б)П Гурьев округтік комитетінің деректива-
лары, шешімдері, жедел хаттары және т.б. құжаттары енген.

Сонымен қатар, 1934-1935 жж. басталған партия ұйымдарын және мемлекеттік органдарды 
«тазалау» және партия құжаттарын қайта тексеру науқаны; партия органдарындағы, мемле-
кеттік аппараттағы, мұнай кәсіпшіліктеріндегі, еңбек ұжымдарындағы жұмысшы және ин-
теллигенция өкілдерін тексеру, оларды тап жаулары ретінде айып- тау; байдың, молданың, 
бұрынғы патша әкімшілігі өкілдерінің ұрпақтары ретінде қуда- лау фактілері келтірілген.

Құжаттық жинаққа 1928 жылғы тамыздағы «Ірі бай шаруашылықтарын тәркілеу және жер 
аудару туралы» декрет негізінде облыс көлеміндегі тәркілеуге даярлық, оны ұйымдастыру, жү-
зеге асыру, жергілікті билік органдарының оған қатысуы, тәркілеуге ұшыраған жергілікті бай-
лар туралы және т.б. мәліметтер енген.

ОГПУ-НКВД органдарының Қазақстанда «контрреволюциялық ұлттық ұйымдарды» әшке-
релеп, жойғандығы жөнінде, 1937-1938 жылдардағы «Үлкен террор» туралы, аймақтағы осы 
науқанның барысы мен нәтижелері туралы мәліметтер енді. Мұнда саяси айыптаулар жағдай-
ындағы аймақтағы жалпы ахуалға қатысты, саяси айыптаулардың жалпы бағытын және «ха-
лықтың жасырын жауларын» анықтау әдістерін сипаттайтын құжаттарды саралап, жинаққа 
енгізуге ерекше мән берілген.

Тек қана 1938 жылғы ақпан-наурыз айларында Гурьев облысында «шет мемлекеттердің 
пайдасына тыңшылық және саботаж жасады» деген күдікпен қылмыстық жауапкершілік-
ке 45 адам жауапқа тартылғаны; НКВД органдарының «контрреволюциялық қылмыстарды» 
әшкерелеуінің көбейгені; тергеушілердің социалистік құрылысқа қарсы «зиянкестік әрекет-
терді жүргізуші элементтерді» неғұрлым көбірек тауып, өздеріне жүктелген жоспарды асыра 
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орындауға ұмтылысы; түрмелердің лимиті бұзылып, 200 тұтқындалушыға арналған орында 
700 адам отырғаны туралы; «контрреволюциялық ұлттық ұйым» мүшесі ретінде әшкереленген 
адамдар туралы; тұтқындардың арасынан шетелдік, негізінен, Германия және Жапония мем-
лекеттерінің «агенттерін» көбірек табуға күш салғаны туралы архивтік құжаттар жинаққа еніп 
отыр.

Жинаққа енген құжаттар хронологиялық ретпен орналасқан. Құжаттар стилі сақталған. 
Мекеме аттары өзгеріссіз берілген. Кітап соңында жинақта кездесетін адам аттарына қатысты 
кеңейтілген анықтама, географиялық атаулар мен қысқартулар тізімі келтірілген.

Тарихтың осы бір ащы тағылымы – қаралы тарихи құбылысты ғана емес, бүкіл Қазақстан 
тарихындағы көлеңкелі тұстарды тарихшылардың, зерттеушілердің архив деректері арқылы 
жан-жақты талдауы жаңа ұрпақ санасын шынайы да, объективті тарихи біліммен суарып, 
елінің тарихына жаны ашыр ұлтжанды болып өсуіне үлкен ықпал жасап отыр.

Еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев «тарихқа деген дұрыс ұстаным 
арқылы түп-тамырымызды білуге, ұлттық тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін 
шешуге мүмкіндік туады. Қазақстан тарихы да жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында 
қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс» дегендей, өткен ғасырдың 
қасіретті кезеңдерін енді ешқашан қайталамау үшін тарихи құнды құжаттармен жазылған ең-
бектер бүгінгі ұрпақтың жадына тоқып, зердесіне түйе білуімен құнды болмақ.

Атырау облысы мемлекеттік архиві қор құжаттары негізінде дайындалған құжат- тық жи-
нақтың ерекшелігі, архив деректері бойынша бұрын жарияланбаған тың тарихи оқиғалар мен 
есімдерді оқырман назарына ұсынуында.

Архив ісінің тарихы мен тәжірибесі және іс жүргізу
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Л.К. Кадырова

«ҚЗТҚО» КММ ҒАА және құжаттарды пайдалану бөлімінің басшысы

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫН ҚҰЖАТТАНДЫРУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 100 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ЖАРЫҚҚА 
ШЫҚҚАН «ДӘУІР САҚТАУШЫЛАРЫ» – «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ» ЖИНАҒЫ ТУРАЛЫ

2020 жылы– бұрынғы Семей облыстық мемлекеттік архивінің құрылғанына 100 жыл толды.
Қазақстанның егеменді, зайырлы, демократиялық, құқықтық мемлекет ретінде тәуел-

сіздігінің шарықтауы, рухани жандануы мен тарихи естелігінің ерекше назарда болуына сай 
әлемдік қауымдастықта Қазақстан Республикасының тарихын танып-білуге барған сайын үл-
кен назар аударылуда. Осыған байланысты, әсіресе, архив адамзаттық қоғам естелігінің, құнды 
тарихи дерек көздердің қоймасы ретінде үлкен мәнге ие болуда.

Мұнда архив қорының құрамына кіретін, 1798 жылдан 2018 жылға дейінгі өткеннің тарихи 
тәжірибесі ретіндегі көп аспектілі ақпараты бар деректі құжаттар сақталған. Онда Шығыс Қа-

Дәуір сақтаушылары: жинақ/ құраст.: М.И. Перебаева,
Б.Б. Накибаева, Л.К. Қадырова т.б. Семей, -2020. – 200 б.
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зақстанның қоғамдық, әлеуметтік экономикалық, ғылыми, мәдени өмірінің барлық жақтары 
көрініс табады. Зерттеушілер үшін архив құжаттарының маңызы зор, олар өңір тарихы бой-
ынша ғылыми еңбектерді жасаудың негізгі көзі болып табылады. Архив қорының ашықтығы 
оқу залына отандықжәне шетелдік зерттеушілерді тартады. Жинақталған ақпараттың кең та-
ралуына «ШҚО электрондық архиві» жобасын іске асыру шеңберінде, Қазіргі заман тарихын 
құжаттандыру орталығы (ҚЗТҚО) сақтауында тұрған құжаттарға қашықтықтан қол жеткізуді 
ұйымдастыруда құжаттарды цифрлау ісі қызмет етеді.

Бірегей ұлттық жобаны – «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясын-
да, құжаттандыру орталығы шетелдік архивтерде анықталған құнды тарихи материалы бар 
құжаттар жинағын жариялау ісін дамытудағы басты мақсаты – елдің бай тарихи және мәдени 
өткенін қазіргі қоғам игілігіне айналдыру.

Архив қызметкерлері ҚЗТҚО ұйымдастырған конференцияларға, кездесулерге және басқа 
да іс-шараларға қатысады. Сондай-ақ, архив қорларының ақпараттық әлеуетін насихаттау, 
жастарға патриоттық тәрбие беру, өлкетану саласында жұртшылықтың кең тобын ағарту үшін 
мәдени мекемелердің, ұлттық-мәдени орталықтардың, Семей қаласының оқу орындарының 
ұйымдастырған шараларына олардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, белсенді қатыса-
ды. ҚЗТҚО жұмысының маңызды бағыттарының бірі бұқаралық ақпарат құралдарымен өза-
ра тығыз байланыс болып табылады. Архив мамандарының жергілікті және республикалық 
басылымдарда жарияланған өлкетану мазмұнындағы мақалалары халықты өткен күннің бет-
терімен және аса көрнекті жерлестерімізбен таныстырады.

«Тарихымыздың беттері», «Архивтің және архив саласының басшылары», «Бірегей құжат-
тар», «Адам тағдырының шежіресі», «Ардагерлер галереясы», «Өткен күннің естелігі», «Ар-
хивтің зерттеу және басылымдық қызметі», «Архивтің бүгінгі күні» деген тараулардан тұратын 
біздің кітабымызда архивіміздің бай тарихы, Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы-
ның бүгінгі күні, оны өз еңбегімен даңққа бөлеген мамандары жайлы сан сырлы оқиғалар баян 
етіледі.
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІНДЕ 2021 ЖЫЛЫ ЖАРЫҚ КӨРГЕН 
«ЖАС АЗАМАТ» ЖӘНЕ «ЖҰМАҒАЛИ ТІЛЕУЛИН» БАСЫЛЫМДАРЫ ЖӨНІНДЕ

«Жас азамат» (1918-1919 жж.) ғылыми басылым/ 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архиві/ Авт. 

С.З. Мәлікова т.ғ.к. 2021. – 266 б

Оқырман қауымға ұсынылып отырған ғылыми басылымда Қызылжар өңірінде шыққан 
«Жас азамат» газетінің тарихы баяндалған. Еңбек ХХ ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстан-
ның қоғамдық-саяси өмірінен,

«Алашорда» үкіметінің қызметінен хабар береді.
Ғылыми басылымда сол кезеңдегі саяси, әлеуметтік- экономикалық, оқу-ағарту, мәдени 

жағдайлардан сыр шертетін әр түрлі тақырыптағы мақалалар мен суреттер, Қызылжарлық 
Алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың жастарға арналған жігерлі өлеңдері мен Смағұл Сәду-
ақасовтың қазақ жастарына, азаматтарына арналған мақалалары жарияланған.

Жинақтың ғылыми-анықтамалық аппараты барлцық бөліктерге бірыңғай, алғы сөзбен, есім 
көрсеткіштермен ұсынылған. Басылым қалың оқырманға арналған.

Жас азамат (1918-1919 жж.)
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІНДЕ 2021 ЖЫЛЫ ЖАРЫҚ КӨРГЕН 
«ЖАС АЗАМАТ» ЖӘНЕ «ЖҰМАҒАЛИ ТІЛЕУЛИН» БАСЫЛЫМДАРЫ ЖӨНІНДЕ

Жұмағали Тілеулин Жұмағали Тілеулин туралы
деректер, қайраткердің еңбектері және құжаттар 

жинағы/ құраст. С.З.Мәлікова, А. Мырзагали,
Т. Долганова, К. Байгунакова

2021. – 279 б.

Жұмағали Тілеулин

Оқырман қауымға ұсынылып отырған «Жұмағали Тілеулин» атты еңбек Алаш қайраткері, 
Қызылжар өңірінде білім және денсаулық сақтауды ұйымдастырушылардың бірі, өлке тарихы 
мен мәдениетінің жанашыры, көсемсөзші қалам қайраткері Жұмағали Тілеулиннің өмірі мен 
қызметіне арналған еңбек.

Бұл басылымда бірегей архив құжаттары ұсыныған: Ж.Тілеулиннің өмірі мен қызметіне 
қатысты қаулылар, ашық хаттар, анықтамалар, қайраткердің еңбектері мен суреттері. Жи-
нақтың ғылыми-анықтамалық аппараты барлық бөліктерге бірыңғай, алғы сөзбен, есім көр-
сеткіштермен, қысқартылған сөздер тізімімен,пайдаланылған қорлар тізімімен ұсынылған. 
Басылым көпшілік қауымға арналған.
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АҚПАРАТ ЖӘНЕ ХРОНИКА

Әлем архивтерінен

2021 жылғы ХАК (Халықаралық архивтер кеңесі) басқару жөніндегі кеңесі болып өтті

12-20 қазан аралығында Архивтер жөніндегі халықаралық кеңес (ICA) өзінің басқару 
мәжілісін, соның ішінде Бағдарлама комиссиясын өткізді. Бұл кездесулер әсіресе маңызды бол-
ды, өйткені корпоративтік басқару жөніндегі комитеттер 2020 жылы Бас Ассамблея бекіткен 
«Архивтер мен кәсіпті кеңейту 2021-2024» МСА стратегиялық жоспарына сәйкес реформалар-
ды мақұлдап, жүзеге асыруды жалғастырды.

https://www.ica.org/en/ica-governance-meetings-2021-2

«Цифрлық архивтерді басқару» онлайн курсына тіркелу басталды

4 қарашада Дүниежүзілік цифрлық сақтау күнін мерекелеуде ICA өзінің төртінші
«Цифрлық архивті басқару» онлайн оқыту курсын бастады. Курс архивтерді сандық фор-

матта басқару саласында, таңдау мен енгізуден бастап, сипаттама мен метадеректерді басқару-
дан бастап, сақтау және қол жеткізуді қамтамасыз ету әдістеріне дейін жан- жақты білім береді.

Курс 9 бөлімнен тұрады, олардың негізгілері жинауға, қабылдауға, сақтауға, ин-
фрақұрылымға, қол жетімділікке және басқаруға бағытталған. Бұл бөлімдер бірге 60 сағатты 
құрайды. Аталған курс ағылшын және француз тілдерінде қол жетімді .

https://www.ica.org/en/register-for-our-new-online-training-course-managing-digital-archives-0
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Архив терминологиясының жалпыға бірдей декларациясы жарыққа шықты

ICA архивтік терминологияның жалпыға бірдей декларациясымен бөлісті.
Архив терминологиясының жалпыға бірдей декларациясын 2019 жылдың қыр- күйегінде 

ICA-ның «Архивтер туралы жалпыға бірдей декларацияны түсіну және пайдалану» атты он-
лайн оқыту курсының авторлары әзірледі.

Терминология архив саласынан тысқары адамдар үшін Декларациядағы мәлімдемелерді, 
міндеттемелер мен принциптерді түсінуге бағытталып жазылған.

Терминологияның авторы-Маргарет Крокетт, ал шолулары - Карен Андерсон мен Клод Ро-
берто.

https://www.ica.org/en/the-universal-declaration-on-archives-terminology-is-now-available

Мәскеу қаласының Бас архивы мұсылман мешіттерінің метірке кітаптарын онлайнға 
шығарды

Мәскеудің Бас архивінің ресми сайтында Мұхаммед пайғамбардың туған күніне орай, 
«Менің отбасым» онлайн қызметі арқылы Собордың, Бірінші және Екінші Мәскеу мешіт-
терінің 1836 жылдан 1917 жылға дейін дүниеге келген мұсылмандардың акт жазбалары бар 
құжаттар көпшілікке қол жетімді болды. Жазбалар Ислам бөлімінде орналасқан.

https://www.mos.ru/news/item/97675073/
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ҚР Орталық мемлекеттік архиві бір ғасырлық мерейтойын атап өтті

Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архивіне биыл 100 жыл толды. Осыған 
орай Орталық архив қызметкерлері ғасырлық той қарсаңында ғимарат алдына мемориалды 
тақта орнатты.

Қорында 1 млн. 500 мыңға жуық ісі бар Орталық мемлекеттік архив елдің ең ірі көппро-
фильді архиві болумен қатар, республикадағы жалғыз кеңес заманына дейінгі құжаттар қой-
масы болып есептеледі.

Елордалық архив Абылай хан жайлы құжаттармен бөлісті

Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архиві 2021 жылдың 3 мамырында ABAI TV арнасының 
«Архиветегі аманат» бағдарламасына Абылай хан жайлы архив құжат- тарынан ақпараттар 
берді. Елордалық архивтің Ғылыми-зерттеу бөлімінің аға қыз- меткері Ақшолпан Алимбаева 
Абылай ханның 300 жылдық мерейтойы қарсаңында Ресейдің Омбы және Орынбор облыста-
рынан алынып келген құжаттарын қалың жұртшылыққа таныстырды.

1755-1781 жж. аралығында жазылған 14 құжатта Абылай ханның резиден- циясының сызба-
сы, ханның қолтаңбасы және Абылай ханның Патшалық Ресеймен дипломатиялық байланы-
сы, Қытай тарапымен (Цинь империясы) жасалған келіссөз- дері қамтылған. Маңызды құжат-
тардың қатарында II Екатеринаның 1778 жылдың 21 қыркүйегінде Абылайға «Хан» (тек Орта 
Жүздің) атағын беру жөніндегі шешімі және Абылай ханның қайтыс болғандығы жөніндегі 
Генерал-майор Николай Огарёвтың 1781 жылдың 21 наурызында жазған рапорты бар. Бейне-
роликті YouTube желісінің төмендегі сілтемесінен қарауға болады

https://www.youtube.com/watch?v=W1EcxHPymOI&t=817s
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Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық көтеріліс

Қалалық архив 2021 жылдың 7 маусымында ABAI TV телеарнасының «Архивтегі аманат» 
бағдарламасына архив қорында сақтаулы 430 қордағы Кенесары Қасымұлы туралы құжаттар-
мен бөлісті. Құжаттардың таныстырылымын Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архиві, Ғылы-
ми-зерттеу бөлімінің аға қызметкері Ақшолпан Алимбаева жүргізді

Хандық биліктің жойылып, Патша әскерінің шекаралық аймақтарда жаңа бекіністер салуы, 
жерді күштеп тартып-алуы, қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастардың шиеленісуі Кенеса-
ры бастаған Ұлт-азаттық көтерілісіне негізгі себебі болды.

Кенесарыдан қатты сескенген Ресей Патшалығы оны үнемі бақылауда ұстап отырған. Оған 
дәлел Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінде сақтаулы 430 қор, 4-тізімдеме, 37-істегі «Ке-
несары Қасымов пен оның әскерін 1829-1839 жж. аралығында бақылау құжаттары» атты ар-
хив құжаттары. Құжатта Орынбор шекара комиссиясының төрағасы Григори Генц пен әскери 
старшина Иван Лебедевтің жазысқа хаттарында старшина К. Қасымовтың әскері, әс-әрекеті 
туралы үнемі хабарлап отырған.

Бейнесюжетте Кенесары ханға қатысты сақталған құнды құжаттардың бірі көтеріліс бас-
шысының қазасы жайында 430 қор, 2-тізімдеме, 12-істегі «Кенесары Қасымовтың қырғыз жа-
сағымен кездесуі және өлімі» атты құжаты жайлы айтылған. Құжатта: «5000- ге жуық әскер 
оны қолға түсіріп, өлім жазасына кесті. Кенесарымен қатар екі ағасы мен 15 сұлтан қолға 
түсті. Оларды бірден өлтірген. Ал, Кенесарыны қинап, кейін басын шапқан» деген мәліметтер 
сақтаулы, Архив құжаттары қамтылған Кенесары хан жайлы бейнесюжетті YouTube желісінің 
төмендегі сілтемесінен қарауға болады.

https://www.youtube.com/ watch?v=6M-_BPnvtS4
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Мемлекеттік архив қызметінің бүгіні мен болашағы туралы

2021 жылдың 19 қарашасында «Atameken Business» арнасының «Сұхбат» бағдарламасына 
Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің Ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы Ғазиза Исахан 
сұхбат берді.

1912 жалдан бастау алатын құжаттар қорына ие қалалық архив, 1995 жылы 23 қа- рашада 
Ақмола қаласы әкімінің шешімімен Ақмола облыстық архивінің базасында құрылған мекеме 
бүгінде 400 мыңнан астам қорды қамтып отыр.

Қызметі жинау, сақтау, пайдалануға негізделген Елордалық архивке жылына 9-10 мыңнан 
аса әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстар келіп түседі

Сұхбат барысында 1998 жылдың 22 желтоқсанында қабылданған «Ұлттық архив қоры және 
архивтер» туралы заңына 2019 жылы енгізілген өзгертулердің бірі «Ақылы қызмет көрсету» 
бойынша қалалық архив алғашқылардың бірі болып аталған қызмет түрін қолданғандығы 
және сол қызмет түріндегі тәжірибелермен бөліседі.

Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архиві мен Нұр-Сұлтан қаласы Тілдерді дамыту және ар-
хив ісі басқармасымен бірлесіп 2019-2021 жж. үш жылдық стратегиялық жоспарын қабылдай-
ды. Қабылданған стратегиялық жоспардың аясында заманауи технологиялар, мобильді сөре-
лер мен еліміздегі архивердің ішінде алғашқы болып реставрациялық «VELoxY.500» зертхана 
құрылғысы мен 210 терабайт архивтік мәліметтерді сақтау жүйесі іске қосылды

Архив саласында ұзақ жылдар қызмет жасаған Ғазиза Исахан бағдарламаға берген сұхба-
тында Нұр-Сұлтандық архивтің тағы бір жетістігі ретінде, Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым және басқа да министрліктер жариялайтын гранттық конкурстарға қатысуға, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін Ғылыми-зерттеу субъектісі ретінде 
аккредитациядан өткендігі жайлы жаңалықпен бөліседі.

https://www.youtube.com/watch?v=4Ws8fsMfgEA
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Нұр-Сұлтан қаласының тарихы фотосуреттерде

Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архиві 2021 жылдың ақпанында бас қаланың тұрғындары 
мен қонақтарына танымал ардагер өлкетанушылардың жеке қорының құжаттарынан бірегей 
көше көрмесін ұсынды.

Көрме екі ғасырлық кезеңді қамтып, 1832 жылы Ақмола уезінің құрылған сәтінен бастап, 
бүгінгі тәуелсіз Бас қалаға дейінгі аралықты қамтиды.

«30-40 жылдары Кенесары Қасымов көтерілісіне қарсы арнайы құрылған Ақмола бекіні-
стері, 1847 жылы көтеріліс басылғаннан кейін, Орта Азия мен Ресейді байланыстыратын керуен 
жолында болғандықтан бірте-бірте сауда үйінің ерекшеліктеріне ие қала бола бастады. Осыған 
байланысты бізде қаланың көне ғимараттарына арналған фотосуреттер бар» - деді, көрмені 
таныстырған қалалық архивтің Ғылыми-зерттеу бөлімінің аға қызметкері А. Алимбаева.

Көрмеге орналастырылған Бірегей қайталанбас фотосуреттердің бірі – Ақмола қаласының 
көпестері.

Ақмола қаласы сауда-саттықтың негізгі көзіне айналғаннан бастап, Ресей империясынан 
көпестер көптеп келе бастады. Осыған орай, фотокөрмеде Қосшығұловтар, Никитин секілді 
қала көпестерінің және олардың отбасына қатысты фотосуреттер орналастырылған.

Көрмедегі қала ғимараттарының фотосуреттерінің ішінде Кеңес үйі қазіргі Нұр- Сұлтан қа-
ласы әкімдігінің ғимараты, теміржолшылар сарайы – Жастар театры, Тың игерушілер сарайы 
– «Астана» концерт залы сияқты ғимараттардың фотосуреттері де ұсынылды.

https://www.youtube.com/watch?v=Xs8Sp5NfD3I



140 № 3-4 /2021 Архив хабаршысы. 

Архив ісінің тарихы мен тәжірибесі және іс жүргізу

Тарихшы Талас Омарбекұлы дүниеден озды

Белгілі тарихшысы, зұлмат жылдардың ақтаңдақ беттерін ашып, бүгінгі ұрпаққа қаз қал-
пында жеткізген, ақырғы сәтіне дейін «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау» жөнін-
дегі ұлттық комиссияның құрамында белсенді жұмыс істеп, ұлт-азаттық сипаттағы көтерілі-
стер мен қозғалыстардың нақты санын тұрақтандыруға атсалысқан ғалым Талас Омарбеков 
2021 жылдың 6 желтоқсанында 74 жасына қараған шақта Ал- маты қаласында дүниеден өтті.

Талас Омарбеков 1948 жылы 29 мамырда Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы Ақ-
жар ауылында дүние есігін ашқан. 1971 жылы Абай атындағы ҚазПИ-дің тарих факультетін 
тәмамдағаннан кейін, туған өлкесіне қарасты Жамбыл облысының Жуалы және Байзақ аудан-
дарында тарих пәнінің оқытушысы болып қызмет атқарады. Одан кейінгі 20 жылға жуық уақы-
тын жоғары оқу орындары мен тарих институттарында ғылыми-педагогикалық және шығар-
машылық қызметке арнады. 2001 жылы өмірінің соңына дейін адал қызмет еткен Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі ежелгі және ортағасырағы Қазақстан тарихы кафе-
драсының меңгерушісі болды.

XX ғасырдың 20-30 жж. байларды тәркілеу, күштеп ұжымдастыру, аштық зардаптарын 
ашық көрсеткен, Қазақстанда сталиндік тоталитарлық жүйенің орнығу салдарын барынша 
батыл зерттеген ғалымның артында 7 монографиясы мен кітаптары, 200-ден астам ғылыми ең-
бектері қалды.

Ғалым көзі тірісінде екі рет Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 
«Құрмет грамотасымен» марапатталды. 2007 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» грантының иегері атанды. 2009 жылы Елбасының 
шешімімен «Құрмет» орденімен марапатталды. 2008 жылы Байзақ ауданының «Құрметті аза-
маты» атағына ие болды. 2011 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің арнайы «Қазақстан 
ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі берілді.

Саналы ғұмырын қазақ тарихын зерттеуге сарп еткен Талас Омарбекұлы біздің есімізде 
егемен Қазақстан тарихының қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ғалым-академик және 
жүздеген қазақстандық студенттермен білімімен бөліскен оқытушы, профессор ретінде мәңгі 
қалады.
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Құрметті әріптестер!

Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архиві «Arhiv habarşysy. Nūr-Sūltan qalasy» ғылыми-көпшілік, 
ақпараттық- әдістемелік журналын 2021 жылдан бастап тоқсан сайын шығарады.

Журналда тарих методологиясы, тарихнама және деректану, архив ісінің тарихы мен тәжірибесі, іс 
жүргізу, өлкетану, тұлғатану мәселелері бойынша ғылыми мақалалар, архив деректері, сонымен қатар, 
танымдық, ағартушылық, ақпараттық бағыттағы шолулар, мақалалар мен пікірлер жарияланады.

Редакция қолжазбалаларды электронды форматта қабылдайды. Иллюстрациялар (суреттер, кесте-
лер, графиктер, диаграммалар және т.б.) мәтінге жазылған жеріне қойылады. Мақаланың сол жағында 
әмбебап ондық жіктегіш (ӘОЖ) жазылады.

Әр жолы жаңа жолдан:
1) автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны, лауазымы, атағы, e-mail;
2) мақала атауы (БАС ӘРІПТЕРМЕН);
3) қаржылық қолдау туралы мәліметтер (қордың атауы, жобаның/гранттың нөмірі), егер бар болса;
4) мақаланың аңдатпасы (100-110 сөзден), кілт сөздер (5 – 10 сөз) үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын тіл-

дерінде) кезекпен беріледі.
Мәтін Times New Roman шрифтерімен теріледі, шрифт өлшемі – 14 кегль, жоларалық интервал – бір, 

жиектері (барлығы) – 2 см, азат жол – 1 см., ғылыми мақала көлемі – 0,5-1 б.т.; бұрын жарияланбаған ар-
хив материалдары алғысөзімен – 1 -2 б.т; архив құжаттарының жинақтары мен анықтамалықтарға пікір, 
ақпараттық хабарламалар – 1-5 бет машинкалық жазба.

Пайдаланылған дереккөздерге сілтемелер дәйексөзден кейін тік жақшада дәйексөз көзінің реттік 
нөмірін және бетті көрсете отырып келтіріледі, мысалы [1, 25-бет].

Әдебиеттер тізімі мақала мәтінінен кейін орналастырылады. Ресурстың электрондық мекенжайын 
ғана көрсетуге рұқсат етіледі. Мысал:URL: http: / / adilet.zan.kz / rus / docs / K1500000377

Сол сияқты электронды кітаптарға, журналдарға, газеттерге және т. б. сілтемелер де осылай ресімде-
леді.Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар қараусыз қалады. Авторлардың 
саны үш адамнан аспауы тиіс.

Қолжазбаларды жариялау үшін авторлардан ақы алынбайды.
Мақала қолжазбалары қайтарылмайды және оған пікір білдірілмейді. Мақаланың мазмұнына автор 

жауап береді.
Редакцияның мекен-жайы: 
«Нұр-сұлтан қаласының мемлекеттік архиві» ММ, 
Қазақстан, 010000, Нұр-сұлтан қ., Әуезов к-сі, 3,
Телефоны: 8-7172-249033 (119, 120);
E-mail: info@gosarhiv.kz; isakhang@bk.ru

Уважаемые коллеги!

Государственный архив города Нур-Султан с 2021 ежеквартально выпускает научно-популярный и 
информационно- методический журнал «Arhiv habarşysy. Nūr-Sūltan qalasy».

В журнале публикуются научные статьи, исследование, архивные документы по вопросам методо-
логии истории, историографии и источниковедения, истории и практики архивного дела, делопроиз-
водства, краеведения, персонализма, а также обзоры, сообщения познавательного, просветительского и 
информационного характера.

Редакция принимает рукописи в электронном формате. Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, 
диаграммы и т.д.) помещаются внутри текста. В левой части статьи размещается универсальный деся-
тичный классификатор (УДК).

Каждый раз с новой строки:
1) Ф. И. О. автора, ученая степень, место работы, должность, звание, e-mail;
2) название статьи (ЗАГЛАВНЫМИ буквами);
3) Сведения о финансовой поддержке (наименование фонда, номер проекта/гранта), если имеется;
4) аннотация к статье (100-110 слов), ключевые слова (5 – 10 слов) на трех языках (казахский, русский, 

английский).
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный интервал-о-

динарный, поля (всего) - 2 см, абзацный отступ-1 см., объем научной статьи-0,5 – 1 п. л.; ранее неопубли-
кованные архивные материалы с предисловием – 1 -2 п. л.; рецензии на сборники архивных документов 
и справочники, информационные сообщения-1-5 страниц машинописи.

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника цитаты и страницы, например [1, с. 25].

Список литературы размещается после текста статьи. Допускается указание только электронного 
адреса ресурса. Пример: URL: http:/ / adilet.zan.kz / rus / docs / K1500000377
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Аналогично оформляются ссылки на электронные книги, журналы, газеты и т.д.
Статьи, не оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями, остаются без рассмотре-

ния.Количество авторов не должно превышать трех человек.
Плата за публикацию рукописей не взимается с авторов. Рукописи статьи не возвращаются и не ком-

ментируются. За содержание статьи отвечает автор.
Адрес редакции: 
ГУ «Государственный архив города Нур-Султан», 
Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, 3, 
Телефон: 8-7172-249033 (119, 120);
E-mail: info@gosarhiv.kz; isakhang@bk.ru

Dear colleagues!

The State Archive of the city of Nur-Sultan begins to publish a popular scientific and information-methodical 
journal «Bulletin of the Archive. Nur-Sultan».

The journal publishes scientific articles, archival data on the methodology of history, historiography and 
source studies, the history and practice of archival affairs, local history, personalism, as well as reviews and 
comments of cognitive, educational and informational orientation.

The editorial board accepts manuscripts in electronic format. Illustrations (figures, tables, graphs, diagrams, 
etc.) are placed inside the text. The universal decimal classifier (UDC) is placed in the left part of the article.

Each time from a new line:
1) full name of the author, academic degree, place of work, position, title, e-mail;
2) the title of the article (WITH CAPITAL letters);
3) information about financial support (name of the fund, project/grant number), if available;
4) abstract to the article (100-110 words), keywords (5-10 words) in three languages (Kazakh, Russian, 

English).
The text is typed in Times New Roman font, font size – 14 pins, line spacing-single, margins (total) - 2 cm, 

paragraph indent - 1 cm, the volume of a scientific article - 0.5 - 1 p. l.; previously unpublished archival materials 
with a preface - 1 -2 p. l.; reviews of collections of archival documents and reference books, information messages 
-1 - 5 pages of typewriting.

References to the sources used are given after the quotation in square brackets, indicating the serial number 
of the source of the quotation and the page, for example [1, p. 25].

The list of references is placed after the text of the article. You can only specify the email address of the 
resource.

Example: URL: http: / / adilet.zan.kz / rus / docs / K1500000377 Similarly, links to e-books, magazines, 
newspapers, etc. are drawn up.

Articles that are not designed in accordance with the above requirements remain without consideration. The 
number of authors should not exceed three people.

The authors are not charged for the publication of the manuscripts.
The manuscripts of the article are not returned and are not commented on. The author is responsible for the 

content of the article. 
Editorial office address: 
State Archive of the city of Nur-Sultan, 
Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Auezov str., 3,
Phone: 8-7172-249033 (119, 120);
E-mail: info@gosarhiv.kz; isakhang@bk.ru
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Журнал Қазақстан Республикасының 
Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігінің 

Ақпарат комитетінде тіркелген 
тіркеу № KZ04VPY00027990

 
Біздің мекен-жайымыз:

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
М. Әуезов көшесі, 3-үй 

тел/факс: +7 (7172) 28-07-26 (қос. 125,126)
e-mail: info@gosarhiv.kz




