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ПЛЕНАРЛЫҚ МƏЖІЛІС / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / PLENARY SESSION

АЛҒЫ СӨЗ / ПРЕДИСЛОВИЕ

Кунанбаева С.С., Ректор КазУМОиМЯ им.Абылай хана, 
Академик НАН РК, доктор филологических наук, профессор

Уважаемые участники и гости конференции!

Мы рады приветствовать Вас на онлайн международной научно-практической 
конференции!

Мы живем в сложное, но интерсное время, наполненное событиями и делами, несмотря 
на COVID-19. Заявленные темы конференции «30-летие Независимости Республики 
Казахстан», «80-летие КазУМОиМЯ им. Абылай хана» и реализация программы «Рухани 
жаңғыру» удивительным образом коррелируются друг с другом и взаимосвязаны. 

Абылай хан, чье имя носит наш университет и который в этом году отмечает свой 
юбилей,  мечтал сохранить суверенное государство казахов. И его мечта сбылась в условиях 
независимости Республики Казахстан. Геополитическая ситуация XVIII века, ознаменованная 
острой борьбой за раздел мира, формулировала вопрос о степени противостояния 
казахского общества общемировой трансформации. Поднятый в 1771 г. на белой кошме 
в святом Туркестане Абылай хан продолжал реализацию своих политических планов в 
интересах народа, прилагая усилия по защите территории Казахстана. Его государственно-
политическая деятельность прошла в постоянной борьбе за сохранение территориальной 
целостности страны. 

«Абылай хан – герой национальной истории Казахстана XVIII века. Имя Абылая стало 
достоянием отечественной и мировой истории с того момента, как произошла решающая для 
судьбы казахского народа – Аныракайская битва. …Аныракай стал символом вступления 
Казахстана в новую эпоху мирохозяйственных и международных отношений», - сказал 
уважаемый Абжанов Хангельды Махмудович, Академик НАН РК, доктор исторических 
наук, профессор, присутствующий на сегодняшней конференции. 

Новая эпоха, новое время для Казахстана наступило 30 лет назад, когда Казахстан стал 
независимым  государством. И подрастающее поколение должно стать символом Казахстана, 
но уже новой эпохи, нового десятилетия независимости страны XXI века.  Подрастающее 
поколение должно усвоить эту историческую память и через историческую память развивать 
национальное самосознание. 

И программа «Рухани жаңғыру» задала вектор духовного возрождения казахстанцев, 
что дает основания для принятия и реализации определенных мероприятий с тем, чтобы не 
растерять свою национальную идентичность и  найти общие ценности. 

Сегодня мы находимся на пороге четвертого десятилетия нашей независимости, когда 
акцент делается на качественное образование и его доступности, на знание английского 
языка, для того чтобы влиться в мировое информационное пространство. Это время, 
когда новое поколение может реализовавыть свои идеи и планы на основе полученных в 
университет компетенций, адаптированных к вызовам времени. Университет, пройдя путь от 
учительского института, стал современным вузом: широкий спектр социально-гуманитарных 
наук и образовательных программ, высококвалифицированный преподавательский состав, 
современные образовательные технологии, в том числе в условиях он-лайн обучения, развитие 
фундаментальной и прикладной науки, интеграция в международное образовательное и 
научное сообщество. И эти факты стали возможными благодаря независимости Республики 
Казахстан. 
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Сегодня мы с гордостью говорим, что по реализации программ иноязычного образования 
Университет стал ведущим ВУЗом в Казахстане и Центральной Азии по развитию и обеспечению 
иноязычной подготовки и переподготовке преподавательских кадров. 

Сегодня наши выпускники работают в государственных и международных структурах, 
посольствах РК, составляют ядро дипломатического корпуса Республики Казахстан. Они 
работают в транснациональных корпорациях и больших международных компаниях,  
генеральными директорами и директор ассоциаций, объединений и т.д. 

Уважаемые гости и участники конференции!
В работе международной конференции принимают участие специалисты их Монголии, 

России, Франции с широким охватом исследователей и студентов и магистрантов из разных 
вузов Казахстана. 

Научного поиска, творческого обме на идеями, опытом и научного поиска! 
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ƏОЖ 929 (574)

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДАҒЫ 
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ» ҰЛЫҚТАЛУЫ 

Шашаев Ə.Қ.
Ш.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология
институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к.,

Қазақстан, Алматы қ., e-mail: shashaevauezhan@mail.ru

Аннотация. Бұл мақалада, Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық мақаласындағы міндеттер мен оның орындалу барысына талдау жасалады. 
Ш.Ш. Уəлиханов атындағы тарих жəне этнология институтына мемлекеттік тапсырма ретінде 
бағдарламалық мақалада айтылған «Ұлы даланың ұлы есімдері» энциклопедиялық оқу-ағарту саябағының 
Тұжырымдамасын жасау тапсырылғандығы жəне оны жүзеге асыру барысы осы мақалада жүйелі түрде 
баяндалады. Тəуелсіз Қазақстанның рухани тірегі боларлық бұл бағдарлама, жастардың отансүйгіштік 
пен азаматтық ұстанымын қалыптастыруға жəне тарихи санасын қалыптастыруға зор үлесін қосады. 
Мақаланың негізгі өзегі осы арнада өрбіп, иллюстрациялық суреттермен де безендірілген.

Түйін сөздер. Рухани жаңғыру, Ұлы даланың жеті қыры, ұлы есімдер, тарих, оқу, ағарту.

INAUGURATION OF THE «GREAT PERSONALITIES OF THE 
GREAT STEPPE» WITHIN THE FRAMEWORK 

OF SPIRITUAL MODERNIZATION

Shashayev A.K.
Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology

candidate on history,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: shashaevauezhan@mail.ru

Annotation. This article will analyze the tasks and the progress of their implementation in the program 
of the Elbasy “Rukhani Zhangyru” and the program article “Seven Facets of the Great Steppe”. The Institute of 
History and Ethnology named after Сh. Сh. Valikhanov, as a state task, was instructed to develop the Concept 
of the encyclopedic educational park “Great Names of the Great Steppe”, set out in the program article, and the 
progress of its implementation will be systematically covered in this article.

This program, which has become the spiritual foundation of independent Kazakhstan, makes a great 
contribution to the formation of patriotism and citizenship and the formation of the historical consciousness of 
young people. The main part of the article is developed against this background and is decorated with illustrative 
materials.

Keywords. Spiritual modernization, the Great Steppe, seven facets, Great Names, history, reading, 
enlightenment.

Ш.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтында Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық мақаласындағы тапсырмасын орындау мақсатында «Ұлы даланың 
ұлы есімдері» жобасын жүзеге асыру бойынша іргелі зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Қай кезеңде болмасын, тарихын түгендеп, оның тəжірибесіне жүгінген мемлекет ұлы 
тұлғаларын əспеттеген, себебі, өткенің осы тұлғалардың қызметі арқылы зерделенеді. Өйткені, 
қоғам тарихында басты рөлді ұлы тұлғалар атқарған. Тарихтан белгілі, əрбір халық үшін өзінің дана, 
отансүйгіш, елжанды, өр мінезді, алып тұлғалы перзенттерінің үлгісі маңызды. Халықтың халық 
болуы, мемлекеттілігі, тарихы мен мəдениеті, өнері мен өнегесі озық көшбасшылардың қызметінің 
арқасында қалыптасады. 

Ұлы тұлғалар – өздерінің мəдени-ғылыми, рухани-əлеуметтік басымдылықтары арқылы 
тарихтың сан алуан белестерінде ел мен жердің қажеттіліктерін анағұрлым толық қанағаттандырып, 
оның дамуына айтарлықтай үлес қосқан, атқарған қызметі өз өлкесінің аясынан шығып, əртүрлі 
тарихи дəуірлер мен кезеңдерде бүкіл қазақ даласына танымал болған адамдар. 
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Ұлы даланың ұлы есімдері мəселесіне Елбасы өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдар-
ламалық мақаласында тоқтал ған болатын. Мақалада өткен дəуірлердегі дүние жүзіне белгілі тұлғалар 
(Ескендір Зұлқарнайын, Конфуций, Шекспир, Гете жəне т.б.) бүгінде «өз мемлекеттерінің» баға жетпес 
символдық капиталы саналады əрі сол елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін 
тигізіп отыр делінген [1]. Елбасы «Ұлы дала тұлғалар шоғырын дүниеге əкелді» деп, Қазақ хандығы, 
Түркі қағандықтары, мұсылман Шығысының мемлекеттерінің (əз-Тəуке мен Абылай, Күлтегін 
мен Бейбарыс, жəне т.б.) атақты қайраткерлерін ерекше атап көрсетеді. Тағы бір тамаша жетістік, 
Елбасымыздың Мысыр мен Сирияға ресми сапары бары сында Дамаскіде əл-Фараби кесенесі мен 
тарихи-мəдени орталығының салынуы, Сұлтан Əз-Захир Бейбарыс кесенесін жəне Каирдегі Сұлтан 
Əз-Захир Бейбарыс мешітін қалпына келтіру туралы келісімге қол қойылғандығы. Сол секілді 
əл-Фарабидің –1150, Абай Құнанбаевтың -175, Алтын Орданың – 750 жылдық мерейтойлары да 
халықаралық деңгейде атап өтілмек [2].

Алдыңғы жылдың басында Алматы қаласында Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне 
этнология институтында Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласындағы 
тапсырмасын орындау мақсатында «Ұлы даланың ұлы есімдері: зерттеудің методологиялық 
əдістері» атты республикалық «Дөңгелек үстел» өткізген едік. «Дөңгелек үстел» мақсаты – Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласындағы тапсырманы іске 
асыру аясында «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасын орындау шеңберінде ғылыми зерттеулерді 
жүзеге асырудың жалпы əдіснамалық тəсілдерін əзірлеу, «Ұлы даланың ұлы есімдері» оқу-ағарту 
энциклопедиялық саябағын құру тұжырымдамасының жобасын жəне ғалымдар қауымдастығы 
мақұлдаған əрі жалпыұлттық мүдделерге сай келетін, ғылыми тұрғыдан қалыптастырылған «Ұлы 
даланың ұлы есімдері» тізімін талқылау болды. «Дөңгелек үстелдің» шеңберінде «Ұлы даланың 
ұлы есімдері» оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын құру тұжы рым дамасының жобасы жəне «Ұлы 
даланың ұлы есімдері» тізімі талқыланып, арнайы қарар қабылдады.

Енді осы жобаға кеңірек тоқтала кетейік. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында 
ескерткіш-мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашудың негізгі мақсаты ретінде Қазақ халқының ұлттық бірегейлігін нығайту болып 
табылатынын атап көрсеткен еді. Бұдан басқа, қазіргі əдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы 
жəне бейнелеу өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар жəне ел билеген тұлғалар бейнесінің өзекті 
галереясын жасауды қолға алу, сондай-ақ «Ұлы дала тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік серияларды 
шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру жəне жандандыру қажет делінді. 
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Ал, бұл үшін Қазақстан Республикасының тиісті ұйымдастырушылық, зияткерлік жəне 
нормативтіқ-құқықтық базасының бар болуы «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағартушылық 
энциклопедиялық саябағы жобасын іске асыруға мүмкіндік беретінін атап кеткеніміз жөн. Қазақстан 
Республикасының «Тарихи-мəдени мұра объектілерін қорғау жəне пайдалану туралы» Заңында 
(1992 жылғы 2 шілде), ерекше термин: «жаңадан тұрғызылған монументальдық өнер туындылары» 
деген бар, оның мəні, ұлы тұлғалар мен аса маңызды тарихи оқиғаларды мəңгілік есте қалдыру үшін 
салынған монументальдық өнер туындылары (ескерткіштер, стеллалар, бюстілер) қолданысқа түседі.

Халық аралық тəжірибенің көрсететіні, əлемнің озық елдері мемлекеттіктің негіздерін нығайту, 
азаматтық қоғамды қалыптастыру мақсатында ата-бабаларының əрекеттерін, атақты көшбасшы 
тұлғалардың, мəдениет қайраткерлерінің, Отан қорғаушыларының өмірі мен қызметін зерттеу мен 
естеліктерін сақтауға ерекше қараған. Міне, сондық тан жобаны жасау барысында жергілікті жəне 
халықаралық осы секілді үлгі тұтарлық саябақтар мен мемориалдық кешендердің тарихымен жан-
жақты танысу əрекеттері жасалды.

Мысалы, АҚШ-та атақты ұлттық саяси қайраткерлер мəңгі есте сақталынған. Атап айтқанда, 
салынуы 1927 жылдан 1941 жылға дейін созылған АҚШ-тың Рашмор тауындағы Ұлттық 
мемориалында АҚШ-тың төрт президентінің, яғни Джордж Вашингтонның, Томас Джеф ферсон-
ның, Авраам Линкольннің жəне Теодор Рузвельттің бет мүсіндері жасалған. Бұлар АҚШ-тың ең 
атақты президенттері деп саналады, өйткені елдің негізінің қалануы, дамуы жəне өркендеуі дəл 
осы тұлғалардың есімдерімен тығыз байла нысты. Ескерткіш тер Рашмор тауының оңтүстік-шығыс 
жағында, Блэк-Хиллс Ұлттық қорығында, Оңтүстік Дакотада орналасқан. Осы мемо риалдың аумағы 
бес шаршы шақырымнан асады.

Сонымен қатар, АҚШ-та 2004 жылғы 24 мамырда Вашингтонның Ұлттық гале реясында 
Екінші дүние жүзі соғысының ардагерлері ұлттық мемориалы ашылды, бұл Екінші дүние жүзі 
соғысы майданда рына қатысқан АҚШ əскерінің 16 миллион жауынгерлері мен майданда қаза 
тапқан 405 мың жауынгерлерінің құрметіне тұрғызылған. Екінші дүние жүзі соғысы мемориалы 
лавр шоқтарымен безендірілген, 56 колоннамен қоршалған Кемпірқосақ деп аталатын су қоймасы 
болып табылады. Колонналар соғыс кезінде штаттар мен аумақтардың бірлігін танытады.

Ал Ресейде Бірінші дүние жүзі соғысы кезінде, 1916 жылы Вязьма қаласында Жоғары Калуга 
көшесінен бастап, Стан ционное тас жолы бойымен өтетін бульвар салынған. Ол Бірінші дүние жүзі 
соғысы ның каһармандарына арналған. Бульвар дың ортасында қаңылтырдан жасалған жəне ашық 
түсті мəрмəрлі биік обелиск (ескерткіш бағана) тұрғызылған.

Келесі бір кешен 1954-1960 жылдары Түркияның Шанақкалесінде Бірінші дүние жүзі соғысы 
кезінде Галлиполь шайқа сында қаза тапқан 250 мың түрік жауынгеріне арналған Шейіттер мемо-
риалы. Мемориалдың астында мұражай, ал оның жанында түрік жауынгеріне арналған ескерткіш 
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жəне түрік зираты бар. Зиратта қаза тапқан жауынгерлердің туған қала лары бойынша ажыратылған 
мемориалдық тақталар қойылған, əрбір тақтайшаның екі жағында қаза тапқандардың есімдері 
жазылған.

Сонымен қатар, 2001 жылы Түркияда Фетхие қаласының ортасындағы жағалауда Түркияның 
Ұлттық қаһармандарына ескерт кіш орнатылған. Фетхедегі қаһар мандар ескерткіші: Азаттық 
соғысында, Шанақкале үшін болған шайқаста, сон дай-ақ, Кипр мен Кореядағы қақтығыстар кезінде 
қаза тапқандардың рухына бағыш талған. Ескерткіш тұғырын қоршаған барельефтер шайқаста қаза 
тапқан түрік жауынгерлерінің бейнесін көрсетеді.

Ұлыбританияда 1921 жылғы 16 мамыр да Уэльс ханзадасы Англияның оңтүстік-батысындағы, 
яғни Эксетерде Бірінші дүние жүзі соғысы жылдарына арналған Əскери мемориалды Девон 
графтығында тұрғызған. Мемориал пішіні крестке ұқсас. Крестің өзі гранитті үш сатылы тұғырға 
орнатылған.

Алманияның Танненберг қаласындағы Ұлттық ескерткіш Бірінші дүние жүзі соғысы кезіндегі 
1914 жылғы жеңістерге, атап айтқанда Танненберг түбіндегі орта ғасырлар дəуірінде 1410 жылы 
жəне Мазур көлдері маңында болған шайқастардың құрметіне солай аталған құрылыс алаңы. Шығыс 
Пруссияда 1924–1927 жылдары салынып, 1945 жылға дейін болды.

Францияда Шарль де Голль алаңында орналасқан Салтанат шеруі қақпасында (Триумфалдық 
арка) Революция мен Бірінші империя кезінде Францияға қызмет еткен 660 қолбасшылардың 
есімдері ойып жазылған.

Міне осылай, тарихтың белгілі кезеңдерінде əртүрлі мемлекеттер тұтастай ансамбльдер мен 
мемориалдық кешендерді салғандарын көріп отырмыз, олардың мақсаты кезінде мемлекеттіліктің 
қалыптасуына ерекше үлес қосқан атақты қайраткерлерін, ұлттық қаһармандарын мəңгі есте сақтау.

Қазақстан туралы айтатын болсақ, қазақтың əскери, қоғамдық, мемлекеттік, сондай-ақ 
мəдениет қайраткерлерінің өмірі мен қызметіне арналған көптеген ескерткіштер бар, бірақ олар, 
əдеттегідей, ортақ тақырыптағы ансамбльдер мен мүсіндік ескерткіштер тобын құра алмаған, міне 
сондықтан да Елбасы ұсынған оқу-ағартушылық энциклопедиялық саябақты құрудың қажеттілігі 
туындап отыр. 

Жобаны жасау барысында анықталғаны, қазіргі кезде аталған мəселе бойынша кешенді 
қамтылған іргелі зерттеулер іс жүзінде жоқ деп айтуға болады, Ұлы дала аумағындағы тұлғалардың 
тарихи үрдістерге тигізген əсері мен қосқан үлесінің ғылыми негізделген критерилері нақтыланбаған. 
Сондықтан да, Қазақстан тарихындағы ұлы есімдерді, тым əсірелемей тұтастай ала, жанды образын 
жасай отырып зерттеу мен танымалдандыру қажет. Ұлы дала аумағындағы тұлғалардың тарихи 
үрдістердегі орнын «Ұлы даланың ұлы есімдері» саябағын құру оқу-ағарту энциклопедиясын 
жасауға, ұлы ойшылдар, ақындар мен өткенің ұлы билеушілерінің бейнесін жасайтын галереясын 
қазіргі əдебиетте, театрда, музыкада жəне көркем суретте жекелеген Интернет ресурстарында 
орналастыруға ғылыми нұсқаулық болатын ұсыныстар дайындау қажет.
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Əрине, жоба барысында күтілетін нəтижелер көп, дегенімен солардың негізгі дегендеріне 
тоқтала кететін болсақ, бұл ең алдымен - «Ұлы Даланың Ұлы есімдерінің» өмірі мен қызметі туралы 
ғылыми деректерді жəне материалдары айналымға тартылады. Сонымен қатар, «Ұлы Даланың 
Ұлы есімдері» атты оқу-ағартушылық энциклопедия-саябағы интерактивті картасын жасау арқылы 
геоақпараттық технологияларды пайдалана отырып мультимедиялық қосымшалар арқылы қазақ 
халқының ұлы тұлғаларының өмірі мен қызметімен танысу мүмкіндігіне қол жеткізіледі.

 

Ал, халықаралық аренада Қазақстан мен қазақ халқының тарихи-мəдени мұраларын танымал 
етудің тиімді тетіктері əзірленіп, жүзеге асыру мақсаты да қойылған. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында Н.Ə. Назарбаев Рухани 
жаңғырудың басты тетіктері ретінде алты бағдарламалық жобаны жүзеге асыру міндетін қойған 
болатын. Солардың бастыларының бірі «Туған жер» бағдарламасы. Оның маңызы туралы Елбасы: 
«Туған жерге, оның мəдениеті мен салт-дəстүрлеріне айрықша іңкəрлікпен атсалысу – шынайы 
патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Бұл кез келген халықты əншейін біріге салған қауым 
емес, шын мəніндегі ұлт ететін мəдени-генетикалық кодының негізі. Біздің бабаларымыз ғасырлар 
бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған 
жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа 
Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті. Туған жерге деген сүйіспеншілік 
нені біл діреді, жалпы, бағдарламаның мəні неде? Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды 
өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға жəне елді мекендерді абаттандыруға баса 
мəн беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мəдени нысандарды қалпына келтіруді 
көздейді» - деп атап көрсеткен еді. Бұл ұлттық мəдениетіміз бен тарихи сананы қалыптастырудағы 
өзекті мəселе. Яғни, экономикалық жəне саяси реформалардың нəтижелері оңды көрсеткіштерге 
жеткізе бастаған кезде, рухани саланың да кенжелеп қалмай алға басуына апаратын міндеттер алға 
қойылған болатын. Тарихшы ретінде Елбасының айтқан сөзінің астарына үңілер болсақ, онда терең 
мағына жатыр. Жаһандану үрдісіне тартылу барысында ұлттық құндылықтардың жойылу қауіпі 
мен еуропалық ұстанымдар үлгісінің басымдылық көрсетіп бара жатқанын айтпасақ болмайды. Бұл 
əсіресе тəуелсіздігін енді қалыптастыра бастаған елдер үшін аса қауіпті. Сырттан ағылып, ентелеп 
еніп жатқан ақпараттар тасқыны санасы толық жетіліп болмаған жастарымыз үшін сол күйінде, ой 
елегінен өткізіп жатуға мұрша берместен қабылдануда. Нəтижесінде Батыстық құндылықтар (жеке 
тұлға мүддесінің үстемдігі, тек өзі үшін ғана өмір сүру, қандай жолмен болсын пайда табу, жəне 
т.б.) үстемдік құрып, ата салтымыз бен отбасылық құндылықтарымызға нұқсан келтіріп, мүлдем 
ұлтымызға тəн емес жат пиғылдар мен теріс діни ағымдардың мысқылдап еніп жатқанына куə болып 
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отырмыз. Міне осыған қарсы тұрарлық идеалогиялық негіздеме ретінде Елбасының жоғарыда аталған 
бағдарламалық мақаласын атап өтуіміз керек. Соның ішіндегі аса маңыздыларының бірі Қазақстан 
азаматтарының бойындағы Отан сүйгіштік қасиетін одан əрі нығайтуға бағытталған «Туған жер» 
бағдарламасы. Бұл біздің қауіпсіздігіміздің стратегиялық негізі, тəуелсіздігіміздің кепілдігі мен 
тұғырлық тірегі. Олай дейтін себебіміз, ата –бабамыздан бері қалыптасқан дəстүр бойынша кіндік 
қаны тамған жерін, туған үйін (мейлі ол, «Ат байласа тұрғысыз», қу дала, тақыр болса да) тастап 
кетпей «киелі мекен», «ата-бабамның» жерленген аруақты жері деп қастерлеп, тапжылмай отыруы 
нəтижесінде, бастарынан қаншама қайғы-қасірет өткенімен, жойылып кетпей, сол зұлматтардан 
аман шығып, осыншама ұланғайыр территорияны аман алып қалды. 

Туристік кластерді қалыптастыру, экскурсиялар жəне білім беру мақсаттарына арналған басқа 
да іс-шаралар үшін «Ұлы Даланың Ұлы есімдері» атты оқу-ағартушылық энциклопедия-саябағы 
мүсіндік ескерткіштерін пайдалану жүзеге асырылады. Отандық, аймақтық жəне халықаралық 
деңгейде қазақ халқының ұлттық тарихи мұраларын насихатталады. Қазақ халқының бірегейлігін 
нығайту бағытындағы мемлекеттік саясатты жетілдіруге де қосар үлесі болмақ. «Мəңгілік Ел» жəне 
«Ұлы Дала Елі» идеялары негізінде қазақ халқының құндылық жүйесін нығайтылады. 

Əдебиет
1. Назарбаев Н.Ə. Ұлы даланың жеті қыры // Егемен Қазақстан. – 2018. - 21 қараша.
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степи». 19.11.2019 г. // https://iie.kz/?p=10339
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚУҒЫН – СҮРГІН СИПАТЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Əбжанов Х.М.
ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор 

Кенжебаев Н.Т.
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Қуғын-сүргін статикалық құбылыс емес. Кеңестік тарихтың қандай кезеңінде болмасын, 
жаһандық өркениетке, адамшылыққа қарсы қылмыстық сипаты сақтала берді. Ол патша 
заманында езілген ұлттарды да аямады. Қ.Кемеңгерұлы солардың ішінен 36 ұлтты бөлек алып, 
социалистік құрылыстың алғашқы 7 жылы ішінде бастарынан өткен өзгерістерді саралапты. 
Кеңестік қырағы цензура талабымен жақсы таныс болғандықтан жарқын жақтарына басымдық 
бергені түсінікті. Соның өзінде көңілдегі кірбіңді жасыра алмайды. Мұнысы поляктар туралы 
жазғанынан мен мұндалап тұр: «Осы күнде, - дейді Қ. Кемеңгеұлы, - Ресейде үш миллион 
поляк бар. Əлі де великорус пен укриндар үлкен ауылдыққа салып, полякты шетке қағып, бас 
асаулықтарын кейде көрсетіп жібереді». 

Автордың астарлы сөзін ұға алған Ə.Байділдин кітапқа жазған алғы сөзінде оны 
сынауды артық санамаған екен. «...Ұлтшылдық, атаққа табынатындық, қиялшылдық... – тар 
«мен мұндалап», ым қағып тұр. Шырай бұзу, мəдениетті жалғыз көтермелеу, «бадырақ көз 
– сен тимесең, мен тимеймін» деп, төңкеріс шағында елсақтау – бұлардың бəрі жазушының 
сыңаржақтылығынан келіп шыққан əңгімелер». Аз ұлттарға арналған тұзақ пен тозақ алда күтіп 
тұрғанын жас сыншы қайдан білсін. 

Азаматтарды бірлік пен биліктен, құқық пен бостандықтан, жер мен меншіктен, ана тілі мен 
руханияттан ажырату, сабақтастық пен жалғастықты бұзу 1917 жылғы қазан төңкерісінен 1991 
жылғы тамыз бүлігіне дейін бірде ашық, бірде жасырын асқан қатігездікпен жүзеге асырылды. 
74 жылға созылған кеңестік қуғын-сүргін ұлттық тарихымыздың қасіретті беттерін толтырып 
ғана қойған жоқ, ол халқымыздың менталитетінде ауыр із қалдырды. Оңалмастай бұзылған 
менталитет адамды адам қалпынан айырды, бумеранг сынды қайта оралып, сол қуғын –сүргінді 
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ауық-ауық қоздырудың себебіне айналды. Ең бастысы - қазақ менталитеті бұрын-соңды мұндай 
қысымға зорлық-зомбылыққа, келеңсіз өзгерістерге ұшырамаған еді.

Оның дем берушісі - партия органдары, іске асырушысы - төтенше комиссия (ВЧК), 
біріккен саяси басқарма (ОГПУ), ішкі істер халық комиссариаты (НКВД), кейінгі мұрагерлері 
– мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, жергілікті құрылымдары. Осылардың тарихын – ішкі 
құрылымын, қаржыландырылуын, өкілеттігі мен құзыретін, штаттық кестесін, т.б.с.с. жаңаша 
зерттеу қажет. Сонда қуғын-сүргіннің эволюциясы мен ерекшеліктерін тереңірек білуге жол 
ашылады. Мəселеге ғылыми бойлаудың үлгісін ҰҒА академигі М.Қойгелдиевтің «Қиянат 
анатомиясы», профессор Т.Омарбековтың «1929-1931 жылдардағы халық көтерілістері», ғылым 
кандидаты, жазушы Б.Қойшыбаевтің «Ұлттық апатты тану» кітаптарынан көреміз [1]. 

Кеңестік қиянаттың Қазақстанда қолданылуы, шарықтауы, дағдарысы үш кезеңнен өтті. 
Халықаралық ахуал да оңтайлы ықпалдаспай тұрмады. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
Германияның əлсіреуі, Осман империясының ыдырауы, революциялық қозғалыстың Еуропаны 
шарпуы кеңестік Ресейдің нығаюына септеспесе, бөгесін туғызбады. 1929 жылы АҚШ-та 
басталған «Ұлы депрессия», фашизмнің күшеюі, Гитлердің билікке келуі – бəрі «үлкен террорға» 
сылтауды күшейтті. Екінші дүниежүзілік соғысты жеңіспен аяқтаған КСРО-ға қарсы тұрарлық 
мемлекет енді қалған жоқ десек, артық айтқандық емес.

Сонымен, Қазақстандағы қуғын-сүргіннің бірінші кезеңі – 1917-1928 жылдар. Революция 
мен азамат соғысы жылдарында кімнің ақ, кімнің қызыл екенін қалың көпшілік айырып 
үлгермеді. Бүгін біреуі келіп тонаса, ертеңінде екіншісі тонады. Заңсыздық социалистік идеяны 
жүзеге асырудың негізгі тəсіліне айналды. Пролетариат төңкерісін үркінішпен қабылдаған 
ұлттық аймақтарда басқа амал да жоқ еді. Қазақстанда жұмысшы табы халықтың 1 пайызын 
да құрамады. Қазақ коммунистері емге табылмайтын. Осыдан 100 жылға жуық – 1925-1926 
жылдары жазылған Гранаттың энциклопедиялық сөздігінде қазан революциясы мен КСРО-ны 
құруға белсене қатысқан 289 тұлғаның өмір жолы берілген екен. Арасында бір қазақ жоқ. 1915 
жылдан партия мүшесі саналатын Ə.Жангелдин есімі аталмайды. Осыны білген большевиктік 
орталық жат идеядан шошытып алмау үшін алғашқыда сақтықпен қимылдады, кейде шегініске 
де барды. Жаңа экономикалық саясат шегіністен туындады. 

1917-1928 жылдарды жаппай қуғын-сүргінге даярлық кезеңі десек қателеспеспіз. 
Бабаларымыздың рухани мұрасы аса мығым болғандықтан ұлттық менталитетті бұза алмады. 
Əрине, бұдан адам шығыны болмады деген қорытынды тумауы керек. Большевиктер билік қолға 
тиісімен ату мен асуды бастап кеткен еді. Алғашқы құрбандардың бірі Қошкенің жездесі Отыншы 
болды. Ел-жұртының перзенті болған оның қазақсы болашақтың шырағын сөндіргендей екенін 
күңірене қағазға түсірген екен: «Жаңа гүлденіп келе жатқан Алаштың көшбасшы азаматтарға өте 
мұқтаж уақытында қанішер, жендет большевиктердің қолынан мезгілсіз қаза таптың. Ертеден 
ел қамын ойлап, Алаш тілегін қолыңа шырақ қылып ұстап едің, сол шырақтан өміріңнің ақтық 
сағатына шейін айырылмадың». Өзінің де есеюіне олжа салғанын қимай еске алады: «Білім 
дариясына сусындауыма, саяси көзімнің ашылуына себепкер болып, ұлтшылдықтың өріне 
сүйреп едің, алыста жатсаңда ақыл сабағыңды хатпен беріп, ұстаз болып едің».

Екінші кезең – 1929-1953 жылдар. Тоталитарлық зорлық-зомбылықтың, заңсыздықтың 
шарықтаған тұсы. Екі ұрпаққа аяусыз қолданылған қуғын-сүргін ұлттық апатты əкелді. Қазақстан 
аумағынан асып, халықаралық ауқымда – Қытайдағы, Моңғолиядағы қандастарымызға да 
қолданылып жатты. Ұлттық менталитеттің үш құрамдас бөлігіне – ақыл-ес, рух, болмысқа 
əлеуметтік негізінен ажырау қаупі төнді. Егер кеш қалыптасқан немесе менталитеті əлжуаз 
халық болсақ, 30-жылдарғы алапат ашаршылық пен жаппай қуғын-сүргіннен, 40-50- жылдарғы 
демографиялық қыспақтан кейін этнос ретінде сақталмай, басқаның құрамына жұтылып кетер 
едік.

Үшінші кезеңі – 1954-1991 жылдар. Бұған əшкереленуі мен бəсеңдеуі тəн. Адамдардың 
көзін құрту емес, санасын, менталитетін идеологиямен жаншу алға шықты. Себебі социализм 
ізгіленген жоқ, дей тұрғанмен тоталитаризмнің зəрлі уыты сарқылды. Алайда ұлттық апаттың 
салдары анық көрінді. Қазақ мектебі, тілі, салт-дəстүрі, ислам діні атасына қымбат, немереге 
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жат бола бастады. Мəңгүрттенгендер жалған саяси мəдениет пен қатысудың арбауына түсті. 
Демографиялық азшылықтағы қазақты, адасуға бет түзеген дəстүрлі менталитетті құтқарып 
қалғандар – бабаларымыздан жеткен рухани мұра, дүниеге ұрпақ əкелу үдерісін бəсеңдетпеген 
аналарымыз, ақылды, рух пен болмысты заманауи биікке жаңғыртқан гуманитарлық, 
жаратылыстану, техникалық саладағы зиялыларымыз. Халықаралық қатынастар мен əлемдік 
ақпарат кеңістігіне кіру оң нəтижесін берді. 

Қазақстандағы қуғын-сүргін сипаты жағынан барша Одақтағымен сəйкес, ал ерекшеліктері 
мыналар: 

1. Қуғын-сүргінді Кремль қожайындары бастады. Марксизм ілімін жамылған олар қолдан 
құдай жасағысы келді, шексіз биліктерін орнатуға ұмтылды, алғашқыда балама пікір білдірген 
бəсекелестерінің, кейінде ешбір қылмысы жоқ миллиондардың көзін жойды. Нəтижесінде 
коммунизм мен фашизм практикасында, іс-əрекеттері арасында айырмашылық қалмады [2].

Қазақстанға қуғын-сүргін сырттан таңылды, сырттан келді. Оның саяси, құқықтық-
нормативтік, ұйымдық негіздері де Мəскеу үлгісімен қалыптастырылды. 

2. Қазақстандағы билікке талас Орталықтағыдай партиялық немесе теориялық мазмұнда 
жүрген жоқ. С.Сəдуақасұлының сөзімен айтсақ, «қазақ оқығандарының арасында 1905-ші жылы, 
10-шы жылы да, 17-ші жылы да саяси негіз салынған партия болған жоқ». Əлсіздігі соншалықты, 
қуғын-сүргіннің бастау-бұлағы келмейді. Демократияшыл көңіл-күй инерциясымен алғашқы 
2-3 жылда ол мемлекеттік құрылыс идеясы мен практикасы – Алаш автономиясы, -Түркістан 
мұхтарияты, Түркі республикасы төңірегінде өрбіді. Ұлттық мемлекет құру жолындағы күресте 
қазақ қайраткерлері қуғын-сүргін ұйымдастыруды күн тəртібіне қойған емес. Есесіне күшінің 
молдығына сенген əрі ұлыдержавалық шовинизммен уланған ақ қарсыластарының бəрі – 
Колчактан Дутовқа дейін, «қызыл қамқоршылары» Сталиннен Горбачевқа дейін қуғын-сүргінді 
басты қаруы ретінде қолданды. 

3. Қазақстандағы кеңестік қазақ басшылары Кремльдегілерге қанша жерден ұқсағысы 
келгенмен коммунизм идеясының білімпаздары болмағанына қоса, республикадағы толыққанды 
билік иесі мəртебесіне жеткен емес. Бұлар қуғын-сүргіннің шын мағынасында ұйымдастырушысы 
немесе басшысы санатына жатпайды. Мəскеудің бұйрығын, талабын көзсіз орындаушылар 
ғана. Төбесінен Кремль жіберген кіші қожайындар қадағалап тұрғандықтан ауыздағы сөздерін 
де айтуға жарамады. Айта алғандары – Алаш қайраткерлері, Т.Рысқұловтай, С.Сəдуақасовтай 
дарындар аяусыз жойылды.

4. ХХ ғасыр басында Ресей империясындағы қазақтар түркі халықтарының құрамындағы 
ең көбі əрі интеллектуалды əлеуеті, қоғамдық-саяси белсенділігі тұрғысынан көш басында 
тұрған еді. Тоталитарлық қуғын-сүргін осы күштің демографиялық ресурсын жойып жіберуге 
шақ қалды, қайраткер зиялы қауымын бас көтермейтіндей жаншыды, менталитетінің ұлттық 
тамырын суалтты. Одақтас республикалардың бірде-бір байырғы халқы тап қазақтай апатқа 
ұшыраған жоқ. Ғасыр басындағы 6 млн. қазақтан 1939 жылы тарихи отанында 2.3 млн қалды. 
1926 жылғы санақта бізден əлдеқайда аз өзбектер 13 жыл ішінде 4.8 млн-ға жетіпті. 

5. Қуғын-сүргіннің даярлық кезеңі бүкіл КСРО-да орын алғанымен оған жаппай сипат беру 
Қазақстанда Голощекин факторымен ертерек басталып кетті. 20-жылдардың екінші жартысындағы 
«Кіші қазан» науқаны, байтұрсыновщинамен, рысқұловщинамен, қожановщинамен күрес, елден 
ығыстыру, Алашорда басшыларын жаппай қамау осының айғақ-дəлелі. Тіпті Мəскеудің өзінде 
Бухаринді, Каменевті, Зиновьевті саяси тұғырдан түсіру 30-жылдары жүзеге асқаны белгілі. 
Одақ көлемінде кəмпеске науқаны күштеп ұжымдастыру жылдарында орындалса, бізде оған 
дейін-ақ əрі 2-3 ай ішінде жүзеге аса қалды.

6. Қазақтың мемлекетшіл санасы мен менталитетін большевиктер өз мүддесіне асыра 
пайдаланды. Абай айыптаған жақсы мен жаманды айыра алмау дерті ұлттың өзін-өзі қорғау 
механизмін – тілдегі, тарихтағы, руханияттағы, салт-дəстүрдегі төлтумалықты жойып жібермесе 
де, əлсіретті. Білмеген у ішеді. Ресми идеологияға құлай берілгендіктен мемлекетшілдігіміз 
ондаған жылдар бойы қуғын-сүргінге септесу функциясын атқарды. Сорақылығы шектен 
шықты. 1937 жылы студенттер өздеріне дəріс оқыған профессорды жапон шпионы деп күйелесе, 
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«Бекмаханов ісінде» де осы сорақылық қайталанды. 1986 жылдың профессоры əлемге танымал 
əріптесін нəсілшілдікпен айыптады. Ұлы Отан соғысы жылдарында кеше ғана қазақты қойдай 
қырған тоталитарлық құрылысты жан аямай қорғағанымыз да мемлекетшіл санадан. Өйткені 
ғасырлар қойнауында қалыптасқан тарихи түсінікпен мемлекеттік билікті жаманшылыққа 
қимады. «Өкімет өлтірмейді» деген сөз содан шыққан шығар, сірə. Диссиденттік, оппозициялық 
қозғалыстардың əлсіздігін де осыдан көремін. Кемел мемлекетшіл сана мен менталитет тəуелсіз, 
азат елде ғана жасампаз миссияны атқара алады екен [3]. 

7. Басқа Одақтас республикалардағы байырғы халықтардың менталитетінің, мемлекетшіл 
санасының өзегінде ұлттық мүдде тұрса, Қазақстанда олардың басын біріктіруші фактор əсіре 
қызыл социалистік идеология еді. Алаштың классикалық партия биігіне көтеріле алмауы, халық 
милициясының кəсіби əскерден əлсіздігі, тұрғындар құрамында кедейлер қауымының жойдасыз 
көптігі, қаналғандарды хан қыламын деген саяси арандатушылардың, яғни большевиктердің 
үстемдігін орнатты. Менталитетімізді, мемлекетшіл санамызды тығырыққа тіреген социалистік 
идеологияның ыдырауы 40 жыл өткен соң, яғни тоталитарлық қуғын-сүргіннің əшкереленуімен 
басталды. Сол шамада ұлттық апаттан қансыраған қазақ менталитетінің екінші оянуы да дүниеге 
келді. Ол тез есейді. Венгриядағы, Чехословакиядағы, Қытайдағы сілкіністер мен катаклизмдер 
бекер кетпеді. 60-жылдардағы «Жас тұлпар» мен О.Сүлейменов құбылысы, 70-жылдардағы 
«АЗиЯ » мен Целиноград оқиғасы, 80-жылдардағы желтоқсан көтерілісі ұлттық тарих сахнасына 
жаңа менталитет пен жаңа қазақ баласы көтерілгенін паш етті. 

Қазақтың болашағына Қ.Кемеңгерұлы да қалтқысыз сенген еді. Оның себебін мыналардан 
көрді: «1. Қазақта діни фанатизмнің əлсіздігі. 2. Қазақтың еліктігіштігі. 3. Көптің қамын 
қарастырған үкіметтің барлығы. 4. Қазақ елінің жалпы оқуға ұмытлғандығы». Болашақты 
болжауы ақталды. Бүгін көптің қамын қарастыратын үкіметіміз де, мемлекетіміз де бар. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау туралы 
тапсырмасы мен шешімі отандық тарих ғылымына үлкен жауапкершілік жүктеді. Тарихи əділдік 
қалпына келмей, тəуелсіздік миссиясы діттеген мақсатына жетпейді. Миссияны жүзеге асырушы 
адам қуаты – менталитет. 
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Демократиялық даму - Қазақстанның өрелі, ерікті таңдауы. Демократиялық өзгерістер 
бір күнде, бір сəтте жүзеге асырылатын, жылдам нəтиже беретін үдерістер емес. Осы орайда, 
Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Демократияны жариялап қана қоймай, оны жан-дүниемен сезіну, 
бастан өткеру керек. Демократия – бұл жолдың басы емес, оның діттеген мақсаты» [1] - деуі бұл 
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үдерістің күрделілігін айқындай түседі. 
Артта қалған жылдар ішінде кешенді зерттеу мен талдауды талап ететін саяси, əлеуметтік-

экономикалық, мəдени салаларда көшелі өзгерістер болғаны мəлім. Тəуелсіздігімізді алған 
сəттен ескі жүйенің орнына жаңа саяси-экономикалық құндылықтарды қалыптастыру, ұлттық 
дəстүрді жаңғырту сияқты күрделі үдерістерді бастан өткердік.

ХХ ғасырдың 90 жылдарында басталған өзгерістер қоғамның барлық саласын қамтып, 
жаңа саяси құрылымдарды дүниеге əкелді. Əсіресе мемлекеттік басқарудағы, саяси жүйедегі 
трансформация, партиялық жəне сайлау жүйелеріндегі, ақпараттық кеңістіктегі ілгерілеулер, 
Конституцияның қабылдануы сияқты саяси үдерістерді назардан тыс қалдыру мүмкін емес. 
Сонымен, саяси жаңару президенттік институт, кəсіби парламент, көппартиялық, үкіметтік емес 
ұйымдар, тəуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары т.т. жаңа құрылымдарды қалыптастырды. 

Күрделі де көпқырлы мəселенің бірі – еліміздегі президенттік институттың қалыптасуы. 
1990 жылы 24 сəуірде Қазақ КСР-нің ХІІ шақырылымдағы Жоғарғы Кеңесінің І сессиясында 
Қазақ КСР-де Президент қызметін тағайындау туралы қабылданған тарихи шешімнің арқасында 
Қазақстанда президент институтының негізі қаланып, мемлекеттілігіміздің дамуындағы жаңа 
бір кезең басталды. Бұл қадам біздің демократиялық құндылықтар мен демократиялық саяси 
институттарды қабылдауға ашық екенімізді білдірді. Бірақ президент институты кеңестік саяси 
жүйеде бұрын-соңды болмағандықтан, оның мемлекеттік басқару жүйесіндегі орнын анықтау 
барысында көптеген қиыншылықтарды еңсеруге тура келді. Олардың қатарында, атап айтқанда, 
президенттік институтты ендіру мемлекеттік басқарудағы түбегейлі өзгерістерге бірден əкеле 
қоймағаны, оның басқа билік тармақтарымен қарым-қатынасын реттейтін механизмнің болмауы 
сияқты мəселелер тұрды. Əрі оның заңдық -құқықтық негіздері де əлсіз болды. 70 жылдан 
астам үстемдік құрып, темір торлы құрсауда болған кеңестік саяси жүйенің мемлекеттік билік 
құрылымдарын қозғалысқа əкеліп жаңа жағдайда жұмыс жасату оңай шаруа болған жоқ. Оның 
үстіне қайта құру дəуірінде қоғамның билікпен байланысында белгілі дəрежеде рөл атқарып, 
халықтың арасында бедел жинап үлгірген Жоғарғы Кеңес өз еркімен биліктік өкілеттіктерінен 
бас тартқысы келмеді. Осы уақыттағы Президент пен Парламент қарым-қатынасына Елбасы 
Н.Ə. Назарбаев былай баға береді: «Парламенттегілер ескірген идеологиялық əдістер мен 
стереотиптерді бұрынғы екпінмен қолдай отырып, біздің мемлекет пен қоғамды реформаландыру 
бағытындағы барлық əрекеттерімізге тұсау салды» [2, 61 б.]. 

Осы билік тармақтары арасындағы қарама-қайшылықтар мен теке-тірестерді 1995 жылы 28 
тамызда бүкілхалықтық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы 
шешті. Сөйтіп, жаңа Конституция президент институтына жетекші роль берілетін мемлекеттік 
құрылысты бекітті. Əрине президенттің жаңа мəртебесі мен оның өкілеттік ауқымының кеңдігі 
отандық ғалымдармен, саяси қайраткерлермен əр қалай бағаланып, сыналды да. Дегенмен, 
мұндай қадамның өтпелі кезең талабынан туындағанын уақыттың өзі дəлелдеді. 

1995 жылдан бастап Президент пен Парламент қарым-қатынасы түбірімен өзгеріп, тіптен 
жаңа сападағы қарым-қатынас орныға бастады. Əрине, бұл қарым-қатынастарды реттеуде 
заңдық-құқықтық негіздер маңызды рөл атқарды. Президент пен Парламент қарым-қатынасына 
ықпал еткен факторлар қатарында, бірінші кезекте, екі палаталы, тұрақты негізде қызмет ететін 
кəсіби Парламенттің құрылуы; екіншіден, Парламент құрамындағы депутаттар санының 154 
депутатқа дейін көбейіп, жоғарғы палата - Сенатқа 15 депутатты Президенттің тағайындауы;  
үшіншіден, Мəжіліске сайлау принципінің өзгеруі жəне партиялық тізім негізінде сайланатын 
депутаттар санының 10-нан 98-ге дейін көбеюі. Мінеки, осы өзгерістер Президент пен 
Парламенттің одақтастар ретінде қызмет жасауына септесті.

 2007 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілген өзгерістер 
мен түзетулер Президент пен Парламент қарым-қатынасына маңызды жаңалықтар алып 
келді. Президент өкілеттіктерінің кейбірі Парламент құзырына көшті. Бірақ Президент 
пен Парламенттің келісіп қызмет ету негіздері кеңейтілмесе, шайқалған жоқ. 2017 жылғы 
Конституциялық реформа мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлді. 
Конституциялық реформаға сəйкес, сыртқы істер, ішкі істер жəне қорғаныс министрлерін 
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президент бұрынғыдай өзі тағайындайды. Министрлер лауазымына кандидаттарды президентке 
премьер-министр ұсынады. Жаңа өзгерістерге сəйкес, президент құзырындағы министрлер 
кабинетін жасақтау жəне олардың жұмыстарын қадағалау жұмыстары парламентке берілді. 
Осылайша, Үкіметтің де, парламенттің де жауапкершілігі арта түсті. Бүгінде  Президенттік 
институт елiмiздегi демократиялық өзгерiстердi жүзеге асырудың іргелі негiзi. 

Келесі бір іргелі мəселе - демократиялық құндылықтар мен демократиялық саяси 
институттар мəселесі. Қазіргі заманғы демократиялық қоғам мен саяси жүйені дамыған 
партиялық құрылымсыз көз алдымызға елестету қиын. Демократиялық режим жағдайында 
азаматтар, əлеуметтiк топтар мен қоғам мүдделерiн шынайы саяси үдерiске партиялар айналдыра 
алады. Осы мүдделерді білдіру тұрғысынан алғанда саяси партиялар азаматтық қоғамның басты 
тірегі. 

Егемендіктің 30-шы жылына қадам басқан уақытта Қазақстанның партиялық жүйесі 
де түбегейлі өзгерді. Кеңестік дəуірде үстемдік еткен бірпартиялық жүйенің орнына бірте-
бірте көппартиялық жүйе орнықты. Саяси саналуандылықтың арқасында, жаңбырдан кейінгі 
саңырауқұлақтай, жүздеген партиялар мен қоғамдық қозғалыстар дүниеге келді. ХХ ғасырдың 
90 жылдарында партиялар мен қоғамдық қозғалыстар коммунистік партияға қарсы, балама 
ұйымдар ретінде қалыптасты. Партиялық жүйедегі өзгерістерге 1991 жылы қабылданған, 
ҚазССР Жоғарғы Кеңесi мазмұны одақтас заңмен мазмұндас «ҚазССР қоғамдық ұйымдар 
туралы» заңның, 1996 жылы жəне 2002 жылы қабылданған «Саяси партиялар туралы» заңның 
ықпал еткені сөзсіз. Əсіресе, саяси партияларды құру, тіркеуден өткізу талаптарының өзгеруі 
партиялар санының бірде көбейіп, бірде азаюына алып келді. 2007 жылы жүзеге асырылған 
саяси реформа партиялар қызметіне тікелей əсер етті. Конституцияға енгізілген өзгерістерге 
сəйкес Парламент Мəжілісін қалыптастырудың жаңа тəртібі енгізіліп, ол партиялық негізде 
қалыптасатын болды. Осы талаптарға сəйкес өткен 2007 жылғы парламенттік сайлауда Парламент 
Мəжілісіне бір ғана партия өте алды. Осыған орай, Саяси партиялар туралы заңға 2009 жылы 
6 ақпанда заңды либералдандыру мақсатында түзетулер мен толықтырулар енгізілді. Бірақ бұл 
өзгерістер партиялық алаңдағы саяси күштердің санына да, сапасына да аса əсер ете алған жоқ. 

Бұған дəлел 2011 жылы 3 сəуірде кезектен тыс өткен президенттік сайлау. Өкінішке 
орай, президенттік сайлау партиялар қызметін жандандыра алмады. Тіптен бұған дейінгі 
қалыптасқан (1999 ж., 2004 ж., 2005 жж.) сайлау науқанында партиялардың бой көрсету дəстүрі 
де байқалмады. Дегенмен, Заңның жүзеге асуы келесі 2012 жылғы жəне 2016, 2021 жылдардағы 
Парламент Мəжілісіне сайлаудан көрініс тапты. Сайлау нəтижесінде үш саяси партия жеңіске 
жетіп, Мəжіліс құрамына өзгеріс əкелді. Жалпы саяси партиялар белсенділігі қоғам дамуындағы 
баламалылыққа, саналуандылыққа жол салатыны белгілі. Сондықтан билік пен қоғам арасындағы 
байланыстырушы құрылым ретінде еліміздегі партиялардың дамуы демократия жолындағы 
қажеттілік. 

Қазақстан азаматтары демократиялық институттардың басты элементi ретiнде сайлауда 
дауыс беруге қатысу, сайлану құқы арқылы елiмiздiң тағдырына тікелей араласуда. Себебi, 
сайлау барысы мен нəтижелерi мемлекет дамуының сипатын, ертеңін анықтайтыны сөзсiз.

Тəуелсіздік тұсында өткен Президенттік сайлаулар, Парламент Мəжілісіне жəне мəслихат 
сайлаулары азаматтық қоғамның, құқықтық мемлекеттiң қалыптасуындағы маңызды кезеңдер 
болды. Бiз олардан демократиялық даму жолындағы елдiң жетiстiктерiн де, кемшiлiктерiн 
де көремiз. Қазіргі сайлаулардың кеңестік дəуірдегі сайлаулардан басты айырмашылығы - 
еркiн, бəсекелестiк, баламалық негiзде ұйымдастырылуында. Мысалы, Жоғарғы Кеңес, кейiн 
Парламент Мəжiлiсiне сайлаулар барысында 1994 жылы наурыз айында 42 мандатқа 64 үмiткер, 
1995 жылы желтоқсан айында 67 мандатқа 285 үмiткер, 1999 жылы қазан айында 67 мандатқа 
566 үмiткер болған, 2004 жылы қыркүйектегi Парламент Мəжiлiсiнiң депутаттығынан үмiткер 
ретiнде 67 мандатқа 681 адам ұсынылған [3]. Сонда, 1994 жылы бiр мандатқа 1.5, 1995 жылы 
- 4, 1999 жылы - 8, 2004 жылы - 10 үмiткерден келiп отыр. Президенттік сайлауларға келетін 
болсақ, онда 1991 жылы - 1, ал 1999, 2005, 2011 жылдардағы сайлауларда 4, 2015 жылы – 3, 2019 
- 7 үміткерден болған. Парламенттік жəне Президенттік сайлаулардың баламалық негізде өтуі 
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азаматтарға таңдау жасауға мүмкіндік бергені сөзсіз. 
Дамыған демократиялық мемлекеттер негiзiн жеке тұлғаның негiзгi құқықтары мен 

еркiндiктерi заңдық тұрғыдан қамтамасыз етiлiп, саяси қорғалатын азаматтық қоғам құрайтыны 
белгiлi. Азаматтық бастамашылдық қоғам игiлiгiне қатысты саналы жəне белсендi қызмет ретiнде 
азаматтық қоғамды дамытудың маңызды сипаттарының бiрi. Сондықтан мұраты демократиялық 
мемлекет құру болып табылатын Қазақстанға осы азаматтық қоғам негiзiн қалыптастыру өте 
маңызды. Бiздiң елiмiзде де азаматтық қоғамды қалыптастыру үрдiсi үшiншi сектордың дамуымен 
тығыз байланысты. Үшiншi секторды өздерiнiң коммерциялық емес мақсаттарын мүдделiк 
топтар, одақтарға т.б. бiрiгу арқылы жүзеге асыруға ұмтылатын ерiктi индивидтер бiрлестiгi 
құрайды. Қазақстандық тəуелсiз қоғамдық ұйымдар шетелдiк донорлар арқасында үкiметтiк 
емес ұйымдар деген атауға ие болды. Бастапқы кезде үкiметтiк емес ұйымдардың халықаралық 
қаржыландырылу көздерiне байланысты халық арасында беделi жоғары болған жоқ. Тіптен халық 
арасында үкiметтiк емес ұйымдар халықаралық жəне шетелдiк донорлардың қаражаттарын тарту 
үшiн, өздерiнiң жеке мүдделерiн шешу үшiн ашылады деген пiкiр басым еді. Бірақ Қазақстан 
Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдау тұжырымының, одан кейін 
бағдарламаның қабылдануы олардың қызметін жандандырды. Оған дəлел - 2001 жылы ресми 
тiркелген ҮЕҰ саны 1767 құраса[4, 26-б.], бүгінгі күні Қазақстанда 22 000 астам үкіметтік емес 
ұйымдар қызмет етуде [5]. Өкінішке орай, үкiметтiк емес ұйымдар негiзiнен қалалық жерлерде 
қызмет жасап, ауылдық жерлер назардан тыс қалуда. Біздің ойымызша, басты назар ауылдық 
жерлерге бөлiнуi керек. Ауыл тұрғындарының əлеуметтiк мəселелерi жылдан-жылға көбеймесе, 
азаяр емес. Дегенмен, үкiметтiк емес ұйымдар елiмiздегi демократияны дамыту жолында 
азаматтық бастамашылдықты дамыту арқылы үлес қосуда. 

Демократиялық қоғам құруда, демократиялық құндылықтарды қалыптастыруда, оны 
кеңінен таратуда ақпараттың, бұқаралық ақпарат құралдарының орны зор. Шамасы «Мəлiметi 
мол адам - жер-жаһанның иесi», - деп бекерден-бекер айтылмаса керек. Ақпарат адамдар 
санасына, азаматтық позициясын анықтауға, азаматтық жəне саяси белсендiлiгiне, өмiр сүруiне, 
тұрмысы мен демалысына шешушi тұрғыдан ықпал етеді. Қазақстандағы ақпаратты таратуды 
демократияландырудың бiр белгiсi мемлекеттiк, мемлекеттiк емес, қоғамдық бұқаралық ақпарат 
құралдарының қатар өмiр сүруi. 

Ақпараттық кеңістіктегі сандық өзгерістер сапалық жетістіктермен қатар жүруде. Соның 
бір көрінісі - мемлекеттiк емес, тəуелсiз бұқаралық ақпарат құралдарының халық алдына таңдау 
мүмкiндiгiн беруі. Таңдау мүмкiндiгi саяси үдерiстерге тек бiржақты көзқарасты, бiржақты 
пiкiрдi берумен шектелмей, балама пiкiрдi де қатар берiп отыру арқылы жүзеге асырылуда. 
Мұндай балама пiкiрлердi беру арқылы ақпаратты жеткiзу халыққа ой-түрткi де бола алады. 

Тағы бір үлкен мəселе – азаматтардың сөз еркіндігі мен ақпарат алу құқына байланысты. 
Конституция бойынша Қазақстанның əрбiр азаматы сөз еркiндiгi мен ақпарат ала алу құқығына 
ие. Сөз еркiндiгi кез-келген демократиялық қоғам негiзi болып табылатындығы белгiлi. Əрi еркiн 
ойлайтын, шығармашылық адамның дамуының алғы шарты. Сөз еркiндiгi тек оң қабылданатын 
ақпаратқа, мəлiметке байланысты ғана емес, сонымен бiрге билiктi қобалжытатын ақпараттарға 
да қатысты болуы тиiс. Мiнеки, осы мiндеттi жүзеге асыру бұқаралық ақпарат құралдарының 
еншiсiнде. Бүгiнде бұқаралық ақпарат құралдарында халықты толғандырып жүрген өзектi 
мəселелер бойынша ашық пiкiр таластар, пiкiр-сайыстар ұйымдастыру кеңiнен тарап отыр. 
Мысалы, «Қазақстан» телеарнасындағы» - «Алаң», КТК телеарнасындағы - «Астарлы ақиқат» 
хабарлары өзектi мəселелер бойынша сан-алуан пiкiрлердi ашық талқылау арқылы халыққа 
ой-түрткi бола алды. Бірақ еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпарат сапасы мен 
шынайылылығы көңіл толарлық деп айту қиын. Себебі, саяси ақпарат пен жаңалықтарды таратуда 
əлi күнге дейiн бiржақты, сыңар ақпарат беру үстемдiк етiп отыр. Сондықтан бұқаралық ақпарат 
құралдары тек кiрiс көзiне айналмай, жеке, əрi тəуелсiз қоғамдық институт ретiнде қалыптасуы 
қажет. Тек сонда ғана ақпаратты таратудағы бостандық туралы айта аламыз. Айта кеткен жөн, 
соңғы уақытта əлеуметтік желілер де ақпаратты таратуда кеңінен қолданылуда. 

Осы уақыт аралығында қол жеткізген жетістіктеріміздің ең бастысы қоғамның барлық 
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саласына, яғни саяси саламен қатар экономикаға да, мəдениет саласына да сан-алуандылықтың 
енуі. Жоспарлы экономика тұсында мемлекет қамқорлығына сеніп, болашақтан қам жемей өмір 
сүрген халқымыз үшін көптеген қиындықтар əкелгеніне қарамастан нарықтық экономикаға 
көшу нəтижелі болды. 

Қорытындылар болсақ, қол жеткізген жетістіктерімізбен қатар əттеген-ай дейтін 
тұстарымыз да баршылық. Мəселен, шынайы саяси бəсекелестіктің болмауы, барлық деңгейде 
бірдей заңның орындалмауы, т.с.с. Бірақ мұратымыз демократиялық, құқықтық мемлекет құру 
болғандықтан «Заң алдында барлығы да тең» қағидатымен өмір сүруіміз керек. Билік сөз жүзінде 
ғана емес, іс жүзінде де «халық үніне құлақ асатын мемлекетке айналуы тиіс».
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АБЫЛАЙ ХАН - ҚАЗАҚ ЕГЕМЕНДІГІНІҢ ІРГЕТАСЫН ҚАЛАУШЫ КӨШБАСШЫ

Симтиков Ж.Қ. 
 саяси ғылымдарының докторы, профессор Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан,
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Аңдатпа. Мақала қазақ тарихының елеулі кезеңіндегі тарихи тұлға қазақ егемендігінің іргетасын 
қалаушы көшбасшы Абылай ханның өмірінің ерекше тұстарын ашуға арналған. Ол дарынды дипломат, 
қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы ретінде жауынгерлік ұранға айналса, бүгінгі таңда есімі 
тəуелсіздік символына айналды. Дипломат ретінде бірнеше тілді меңгерген, мұсылманша сауатты шешен 
сөйлейтін, мемлекеттіктің негізін қалаушы. Жастайынан жоңғар басқыншыларымен соғысқа белсене 
қатысқан жауынгер. Ұрыс даласында асқан ерлік көрсетіп қолбасшы ретінде танылған. Қазақ халқының 
рухани қасиетінен еркін сусындаған дарынды күйші. Домбырашы ретінде өзі шығарған 20 - дан астам күйі 
бар. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметі бір орталықтан басқарылатын əрі ешкімге тəуелсіз мемлекет 
құруға бағытталды. Абылай ел арасында аса зор беделге ие болған. Қазақ халқының басқа халықтармен 
терезесі тең дамуы үшін жан аямай арпалысқан хан. Сыртқы саясатта көршілес Ресеймен жəне Қытаймен 
татулық, достық қатынас сақтап, олардың қолдауы арқасында жоңғар басқыншылығын талқандауды 
жөн көрді. Қазақ көпвекторлы саясатының негізін қалаушы. Көзі тірісінде-ақ аты аңызға айналған 
Абылай деген ат тəуелсіздік, бостандық, бірлік, ерлік, азаматтық, мемлекеттік тəрізді ұғымдармен бірге 
айтылатын болды.

Түйін сөздер: Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама, Орта жүздің сұлтаны, Абылай, Сабалақ, 
Əбілмансұр, Төле би, Бұқар жырау.

ABLAI KHAN IS THE FOUNDER OF KAZAKH SOVEREIGNTY

Simtikov Zh.K.
doctor of political sciences, professor Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan,
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Annotation. The article is devoted to the disclosure of special aspects of the life of Abylai Khan, a 
historical figure at a significant stage of Kazakh history, the founder of Kazakh sovereignty. He was a talented 
diplomat, a tireless statesman, a brave commander, and today his name has become a symbol of independence. 
As a diplomat, he speaks several languages, speaks a literate Speaker of Muslim origin, and is the founder of 
statehood. From an early age, he took an active part in the war with the Dzungarian invaders. He was recognized 
as a commander who showed great courage on the battlefield. A talented kuishi who is free from the spiritual 
qualities of the Kazakh people. As a dombrist, he has more than 20 KUIS. The entire internal political activity of 
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abylai was aimed at creating a centralized and independent state. Abylai had a great authority among the people. 
Khan, who fought hard for the equal development of the Kazakh people with other peoples. In his foreign policy, 
he maintained friendly relations with neighboring Russia and China, and thanks to their support, he decided to 
defeat the Dzungarian occupation. Founder of the Kazakh multi-vector policy. During his lifetime, the legendary 
name Ablai was associated with such concepts as independence, freedom, unity, courage, citizenship, and the 
state.

Keywords: Aktaban shubyryndy, alkakol sulama, Sultan of the Middle zhuz, Ablai, Sabalak, Abilmansur, 
Tole bi, Bukhar Zhyrau.

Қанша уақыт өтсе де, қазақ халқының жадына Абылай хан қажырлы мемлекет қайраткері, 
батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып келеді. Оның есімі тəуелсіздік символында 
жауынгерлік ұранға айналды. Мұхтар Əуезов жазған мына сөздерді дəл қазіргі Тəуелсіздік 
заманында еске алып отырсақ, артық болмас: «Қазақтың дербес ел болуына, əрі - беріден соң, 
қазақтың қазақ болуына, басы қосылып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруына ерен еңбек 
сіңірген Абылайдан артық адам болмас».

Абылай хан (1711-1781) Қазақ Ордасының ханы, қазақ мемлекетінің тарихындағы аса 
көрнекті мемлекет қайраткері, арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ ордасының негізін 
салған Əз - Жəнібек, одан соң еңсегей бойлы ер Есім хан, Салқам Жəңгір хан. Абылай – Жəңгір 
ханның бесінші ұрпағы. Жəңгір ханның Уəлибақы, Тəуке деген екі ұлы болады. Жəңгір қайтыс 
болып, таққа Тəуке отырғанда Уəлибақы хандыққа өкпелеп, Үргенішті билеген нағашы атасы 
Қайып ханның қолына барады. Уəлибақының баласы Абылай жекпе - жекке шыққанда жауы 
шақ келмейтін батыр болып, қанішер Абылай атаныпты. Осы Абылайдан көркем Уəли туады. 
Оның баласы Əбілмансұр (кейін қазаққа хан болып Абылай атанған) «ақтабан шұбырынды» 
жылдарында жетім қалып, үйсін Төле бидің қолына келеді. Аш - жалаңаштықтан жүдеген өңіне, 
өсіп кеткен шашына қарап Төле би оған «Сабалақ» деп ат қойып, түйесін бақтырады. Əбілмəмбет 
төренің жылқысын да бағады. Бұл, Ш. Уəлихановтың айтуына сүйенсек, Абылайдың 13 жасар 
кезі болса керек. Абылайдың азан айтып қойылған аты - Əбілмансұр. Ол мұсылманша жақсы 
білім алады. Шығыстың жеті тілін білді. Домбыраны жақсы тартты. Оның өзі шығарған 20 - дан 
астам күйі бар: «Ақ толқын», «Шаңды жорық», «Сары бура», «Дүние қалды»... Он бес жасқа 
толған кезінен бастап жоңғар басқыншыларымен соғысқа белсене қатысты. 

Сұлтанның бойы ортадан жоғары болатын. Жауырыны қақпадай, дене күші зор еді. 
Замандастары оны батылдығы, ержүректігі жəне əбжілдігі үшін қатты құрметтейтін. Ол өз 
ғұмырының ең соңғы күндеріне дейін жауынгерлерімен бірге болды. Соғыста қолға түскен 
барлық олжаны бөлісті. Жаумен шайқастар кезінде бірнеше рет жаралы да болды. Абылай Орта 
жүздің сұлтаны болады. Ал Əбілмəмбет хан қайтыс болған соң, 1771 жылы 3 жүздің өкілдері 
қасиетті Түркістанда Абылайды ақ киізге көтеріп хан сайлайды. Абылай хан дəуірін білу арқылы 
біз қазіргі заманымыздың ерекшелігін, қадір - қасиетін, мəн - маңызын түсінеміз. «Ақтабан 
шұбырынды» жылдарында жетім қалып, үйсін Төле бидің қолына келеді. Төле бидің тəлім - 
тəрбиесінде болуы Абылайға зор ықпал жасады. 

Қазақ даласының даналығын бойына жинаған баба ақылы мен парасатын, ел билеу 
қабілетін, жауға қарсы қазақ халқы басы біріксе ғана тойтырыс бере алатынын жас баланың 
санасына ұялата білген. Оған қоса бала кезінен көрген тіршілік, өмірлік тəжірибе Абылайдың 
ел өміріне ерте араласуына себепші болды. Бұқар, Үмбетей жыраулардың, т. б. ауыз əдебиетінің 
ірі өкілдерінің мəліметтеріне қарағанда, Абылай жиырма жасында қан майданда ерлігімен 
танылған. Бұқардың Абылайға «Сен жиырма жасқа жеткен соң, Алтын тұғыр үстінде Ақ 
сұңқар құстай түледің» деуі осының дəлелі. Қай жылы туса да 1730 - 33 жылдар аралығында 
болған бір ұрыста бұрын белгісіз жас жігіт Əбілмансұр жекпе - жекке шығып, қалмақтың бас 
батыры, қонтажы Қалдан Сереннің жақын туысы Шарышты өлтіреді. Үлкен əкесінің аруағын 
шақырып, жауға Абылайлап ат қойған Əбілмансұр жеңісті ұрыстан соң, Орта жүздің сұлтаны 
деп танылып, қазақ даласындағы ең беделді əміршілердің біріне айналады. Бұдан соңғы 
жерде Əбілмансұр есімі ұмытылып, Абылай атанады. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметі бір 
орталықтан басқарылатын əрі ешкімге тəуелсіз мемлекет құруға бағытталды. Абылай өзінің күш 
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- жігерін келесі бағыттарға жұмсады: біріншіден, оның бір орталықтан басқарылатын мемлекет 
құруының сəті түсті. 1771 жылы ол Түркістан қаласында қазақтың бүкіл үш жүзінің ханы болып 
жарияланды. Екіншіден, ол сот билігін күшейте түсті. Үшіншіден, Абылай қазақ рулары мен 
тайпаларының арасындағы өзара қырқыс, алаусыздықтан туындайтын қақтығыстар мен барымта 
алуды тоқтатты. Ең соңында, ол қазақтардың егіншілікпен, шөп шабумен жəне балық аулаумен 
айналасуына қолдау көрсетті. Хан қазақ даласындағы керуен саудасын күшейтуге барынша көп 
көңіл бөлді. Абылай хан ақын - жырау, əнші - күйшілер мен діни қайраткерлерге қамқорлық 
жасап отырды. Абылайдың кеңесшісі Бұқар жырау болды. Абылайды жырлауда да сыртқы жауға 
қарсы күрес, ел ынтымағы, ел бірлігі Бұқар өлеңдерінің негізгі өзегі болып отырды. 

«Ей, Абылай, Абылай!» деген өлеңінің бір жерінде жырау:
Қырық беске келгенде,
Жақсы мен жаман демедің.
Елу жасқа келгенде,
Үш жүздің баласының
Атының басын бір кезеңге тіредің, - дейді.
Абылай туралы өлеңдерінде Бұқар оның жақсылық жақтарын көріп қана қоймайды, 

кемшіліктерін де айтады. Ол «Ей, Абылай, Абылай!»- деп, азуы алты қарыс ханға өктем сөйлейді. 
Айтарын бүкпейді, батыл айтады. Өйткені жырауға ел бірлігі, ел тағдыры қымбат. Өз дəуірінің 
ойлы ақыны Бұқар жырау ханның ісі халық тілегіне қайшы келіп, елдің батырлары мен ханның 
арасы алшақтап бара жатса, Абылайдың қателіктерін ашық көрсетіп, ел бірлігі үшін олардың 
арасына дəнекер болып, ханға дұрыс бағыт сілтейді. Бұқар жыраудың көп өлеңдерінің Абылайға 
арналуының негізгі себебі қазақ елін сол замандағы беделді Абылай ханның айналасына 
топтастыру еді. Енді бірде «Үш жүздің басын құрадың», - деп, Абылайды Жоңғар қалмақтарына 
қарсы күресте елге басшылық еттің, оның азаттық жолындағы күресінің ұйымдастырушысы, 
қолбасшысы болдың деп мадақтайды. Жыраудың бұл жерде де айтайын деген негізгі ойы - 
қазақ елінің бірлігі. Сол ел бірлігін ұйымдастырудағы, əрі бірлікті ұстай білудегі Абылайдың 
рөлін көрсету, үш жүздің басын қосып, күшін біріктіріп, сыртқы жаулармен күресті басқара 
білгендігін дəріптеп, осы жағынан оны басқаларға үлгі ету. Абылай қаһарлы хан болуымен қатар, 
қазақ халқының рухани қасиетінен еркін сусындаған дарынды күйші ретінде де белгілі. Ол «Ақ 
толқын», «Ала байрақ», «Бұлан жігіт», «Дүние қалды», «Жетім торы», «Қайран елім», «Қара 
жорға», «Қоржынқақпай», «Майда жел», «Сары бура», «Шаңды жорық» т. б. күйлердің авторы.

Абылай өмір жолын ат үстінде, жорықтарда өткізіп, Арыс өзені жағасында қайтыс болды. 
Сүйегі Түркістан қаласындағы қасиетті Қожа Ахмет Иассауи кесенесінде жерленген. Мəңгі риза 
халық «Ер есімі ел есінде» дегендей, Абылай ханның құрметіне еліміздің көптеген қалаларына 
ескерткіштер орнатып, оқу орындарына, көше мен даңғылдарына оның есімін беруде. Қазақстан 
тəуелсіздігін алғаннан кейін 1991 жылы Алматының басты даңғылдарының біріне Абылай 
есімі беріліп, темір жол вокзалының алдына ат үстіндегі ескерткіші орнатылды. Хан ескерткіші 
Көкшетау, Жезқазған, Павлодар қалаларында да бар. Қазақстанның 1993 жылғы ең бірінші төл 
теңгесінде бейнесі бедерленді. 2005 жылы Абылайдың өмір жолына арналған «Көшенділер» 
фильмі түсірілді. 2008 жылы Елбасы Н. Назарбаевтың қатысуымен Петропавл қаласында 
«Абылай хан ордасы» кешені ашылып, алдына ескерткіші орнатылды. Оның есімі Алматыдағы 
Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университетіне берілген.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың мына сөздері де əрбір азаматқа ой салуға тиіс: 
«Иə, Абылай – аңызға айналған тұлға. Бірақ, біз ата тарихының бар шындығын ашу үшін, сол 
аңыздан ақиқатты ажыратып алуымыз керек жəне оны өткеннен сабақ, тарихтан тағылым алу 
үшін жасауымыз керек… Абылай тақырыбы ол туралы аңызды өршіту үшін емес, тəуелсіздік 
үшін күрескен тарихи тұлғаның өмірінен тағылым өрбіту үшін қажет… Мен үшін Абылай 
заманы ғана емес, бүкіл қазақ тарихы ұлт - азаттығы, мемлекет тəуелсіздігі үшін күрес сияқты 
көрінеді. Ел бостандығы, ұлт тəуелсіздігі біздің халық үшін еш уақытта да төбеден түскен сый 
болмаған. Ол əрдайым ел қамын жеген ерлердің жанқиярлық, жанпидалық еңбегінің, күресінің 
нəтижесінде ғана келгенін ешқашан ұмытпауымыз керек» [1].
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Абылай ханның қазақ хандығын нығайту жолындағы қызметіне тоқталар болсақ, ол 
туралы көптеген дастандар, аңыз - əңгімелер, өлең - жырлар, тарихи деректер мен зерттеулер 
бар. Абылай ханды еске алғанда біз оны батыр, Орта жүздің сұлтаны, сосын Орта жүз жəне 
де бүкіл қазақ халқын біріктіріп, қазақ хандығын біртұтас мемлекет ретінде сақтап қалып, 
оның Ұлы ханы болып, өзіне қазақтың барлық хандары мен билерін - сұлтандарын бағындыра 
алғанын жəне де саяси қайраткер, ақылды қолбасшы, дарынды мəлімгер, күйші екенін 
айтқанымыз жөн.

Абылай хан бүкіл өмірін қазақ халқы (қазақ елінің) бостандығы, егемендігі үшін арнады. 
Шоқан Уəлиханов «Қазақ жерінде Абылайдың даңқы аса зор. Абылай заманы оларда қазақтың 
ерлік заманы болып саналады» деп жазған еді. Абылайдың шын аты - Əбілмансұр. 1711 жылы əкесі 
Көркем Уəли Түркістанға сұлтан болып тұрған кезде дүниеге келген. Бұл кезең қазақ халқы үшін 
өте қауіпті, ауыр кезең еді. Үш айдаһардың (Жоңғар, Қытай, Ресей) ортасында қазақ мемлекетінің 
жойылып кету қаупі төніп тұрды. Қытай мен Ресей жоңғарларды қазақ жеріне айдап салып отырды. 
Ауыр «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» жылдары Абылай 12 жасында жауынгерлердің 
қатарына қосылады да, 22 - де батыр, қолбасшы ретінде танылады [2].

XVІІІ ғасырдың орта шенінде қазақ елін жаулардан қорғау үшін Абылай Ресеймен жəне 
Қытаймен татулық, достық қатынас сақтап, олардың қолдауы арқасында жоңғар басқыншылығын 
талқандауды жөн көрді. Ең ірі қауіп жоңғарлардың басқыншылығы екендігін түсінді. 1740 жылғы 
шайқаста Абылай қазақ жауынгерлерінің тікелей қолбасшысы болды. Қазақ əскері жоңғарларға 
қатты соққы берді. Жоңғарлар көп шығынға ұшырап, кейін шегінуге мəжбүр болды. Абылай 
қазақ əскерлерін ұйымдастырып, жауға қарсы көтеріп, басын біріктіріп, негізгі əскери күшті 
жинап көрші мемлекеттерге қазақ хандығы біртұтас ел екенін көрсетті. Абылай сұлтан бұл 
кезде қазақтарды біртіндеп жоңғар шабуылдарынан құтқарып, елдің тыныштығын, халықтың 
тұтастығын, мемлекеттің егемендігін, тəуелсіздігін сақтап қалуды мақсат еткен. Бұл мақсатты 
іске асыру барысында ол Ресей империясының 1740 ж. Орынборда (тамыздың 28-і) сұлтан 
Абылай «верным добрым и послушным … и подданным быть …» деп Ресей империясының 
өкіметіне, кейін Қытай мемлекетінің бодандығын қабылдауға мəжбүр болды. Тарихшы – ғалым 
Н. Мұхаметқанұлы «XҮІІІ ғасырдағы Чин патшалығы мен қазақтардың қарым-қатынасы» атты 
мақаласында былай деп жазады: «1755 ж. Орта жүз ханы Абылай Чин хандығының елшілерін 
күтіп алған кезде, оларға Чин хандығына бағынышты болу ниетін білдірді: «Ұлы мəртебелі 
патшаның орталық ойпатты билеп отырғанын бұрыннан естуші едім, арада асқар тау, алып 
өзендер көп, жер шалғай болғандықтан тарту-таралғы апара алмадық. Міне, бүгін патшаның 
құдіреті шалғайды шарлап, Ілені сапырып, Лама дінін көркейтті. Қазақтар мен жоңғарларға 
тыныштық орнатылды деп қуанып отыр. Мен шын ниетіммен мəртебелі патшаға қараймын» [3]. 
Ал бұл туралы А. Левшин былай деп жазады: «Жауын сұсымен де, күшімен де сескендіре отыра, 
ол өз қалауымен біресе Ресейдің, біресе Қытайдың бодандығын қабылдауға мəжбүр болғанымен 
шын мəнінде ешкімге де бой ұсынбаған тəуелсіз басшы болды» [4].

Екі ірі мемлекетпен дипломатиялық, сауда қарым–қатынастарын орнатып, кезінде жоңғарлар 
басып алған Алтай, Тарбағатай өңіріндегі қазақ қоныстарын қайтарып алды. Қазақтар жаппай 
ата-мекендеріне орала бастады. Жоңғарлармен күресте халықтың басын біріктіруде ерекше рөл 
атқарды. Абылай сұлтан өзінің шебер саясаткерлігінің арқасында Ресей мен Қытай сияқты ірі 
империяларды өз саясатымен санасуға мəжбүр ете отырып, іс жүзінде елдің дербестігін, жерінің 
тұтастығын сақтап қалды.

Абылай өткір ойлы, терең білімді шешен адам болған. Бірнеше түрік халықтарының 
жəне де парсы, қытай, орыс тілдерін жетік білген. 1741 жылы Абылай сұлтан жоңғарлардың 
қоршауында қалып, тұтқынға түседі. Тұтқында болған екі жыл ішінде олардың тілі мен жазуын 
үйреніп, жоңғар хандығының ішкі саяси жағдайын жіті бақылап, бұл мемлекеттің күштілігі – 
мықты орталықтанған билікке бағынуында жəне де халықтың бірлігінде екенін түсінеді. Абылай 
сұлтан жəне де бірге болған серіктері, барлығы отыз бес адам қалмақ тұтқынынан 1743 жылдың 
5-і қыркүйегінде елге қайтып оралады. Абылайдың тұтқындағы екі жылдай уақыт ішінде 
өзінің қадыр–қасиетін жоғалтпай жоғары ұстауы, сөз жүйесіндегі тапқырлығы мен батылдығы 
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жауларын таңқалдырған. Қалдан Церен Абылайдың даналағына бас иіп, оған жоғары мəртебелі 
сый - сыяпат көрсеткен жəне де «ол (Абылай) заманынан жүз жыл бұрын ерте туды, бүкіл əлемді 
билеу қолынан келеді» деп тегіннен - тегін айтпаған болар. Осы мəселеге байланысты орыс 
деректерінде былай жазылған: «Он, Аблай, от зюнгарцев с великим награждением отпущен, 
а именно: дана ему палатка, шитая золотом шуба, крытая парчою золотою, палатка железная 
складная, панцырь и прочее». Жоңғарлардың қонтайшысы Қалдан – Церен «менің ұлымды 
өлтірген сен бе?» - дегенде Абылай былай жауап берген екен «… балаңды өлтірген мен емес, 
халық, менің қолым халықтың бұйрығын орындаушы ғана». Бұл оқиға туралы Үмбетей жырау 
«Бөгембай өлімін Абылай ханға естірту» атты жырында былай дейді:

«Өлтірем деп Қалдан хан
Орайына Шарыштың,
Сөзіне қарсы сөз айтып,
Жауаптастың, қарыстың.
Қапияда тұтылдың,
Қалмаққа бітеу жұтылдың,
Шешендік жолын тұтындың,
Үш ауыз сөзбен құтылдың …»
ХҮІІІ ғ. 50-шы жылдары Жоңғар мемлекеті саяси дағдарысқа ұшырап, əлсіреп, ыдырай 

бастады. Бірақ, Абылай хан ол елді қырып шапқан жоқ. Себебі Қытай империясымен Қазақ елінің 
арасында буферлік рөл атқарған Жоңғар хандығының мүлдем жойылуы неге əкеліп соғатынын 
Абылай жақсы түсінген. Сондықтан да ол қалмақ халқының Қытай басқыншыларына қарсы ұлт 
- азаттық күресін қолдады. Бірақ, қалмақтар ауыз бірліктен айырылды, соның нəтижесінде 1756-
1757 жылдары Цин империясы Жоңғар мемлекетін жойып, халқын қырып тынды [5]..

XVІІІ ғ. орта кезінен бастап Абылай қазақ елінің ерікті, іргелі біртұтас ел болуын, ата 
қонысына жайғасып, бейбіт еңбек етуін қалады. Ол елді отырықшылыққа көшіруді, Үш жүздің 
басын қосуды, туған Отанын жаудан қорғауды мақсат етті. Абылай хандық құрған кезде ханның 
жанында Кеңес болған. Оған барлық жүздердің өкілдері қатысып, маңызды мəселелерді қарайтын 
жəне де бүкілқазақтық Құрылтай шақырылып, соғыс пен бітім, қоныс пен жайылым, дау мен 
дамай, басқа халықтармен арадағы сауда мен дипломатиялық қарым – қатынас мəселелері 
қарастырылып отырды.

Ташкент, Ходжент, Сайрам, Шымкент, Созақ, Түркістан қалалары азат болған соң, яғни 
қазақ хандығына қайтадан қарағаннан кейін, Үш жүздің бірлігінің көрінісі ретінде ежелгі 
Түркістан қаласы қазақ мемлекетінің астанасы болып белгіленді.

Мемлекеттің тəуелсіздігін сақтау үшін, басқыншылардан елін қорғай алатын жауынгерлік 
қабілеті бар əскери күш жинап, оларды басқаратын тапқыр əскер басшыларын өзінің қасына 
жинай білген жəне де өзінің жоғары дəрежедегі қолбасшылық қасиеті бар екенін көрсете алған. 
Орыс казактары салып жатқан бекініс, қамал–қалалардың маңындағы жайылымды жерлерден 
айырылып қалмау үшін, орыс мұжықтарынан қазақтарға егіншілікті үйретуге əрекет етті.

Ал сауда - саттық жүргізу ісіне көп көңіл бөлгені де орынды еді. Бұрын айырбас сауда 
тек Орынборда ғана жүргізілсе, енді 1760-шы жылдары Троицкіде, Семейде, Қызылжарда 
жүргізілетін болды. Ертіс өзенінің сол жағын бойлай шығысқа - Қытайға қарай «Абылай жолы» 
атты сауда жолы салынды. Қазақ хандығы мен Қытай арасындағы сауда - саттық биік дəрежеге 
көтерілді. Тарбағатай мен Құлжада жəрмеңкелер ашылып, олар қазақтарға малын, қолөнер 
бұйымдарын Қытай тауарларымен айырбастауға мүмкіншілік тудырды жəне Ресей мен Орта 
Азия мемлекеттеріне де Қытаймен сауда қарым - қатынасын орнатуға жол ашты.

1771 жылы үш жүздің өкілдері жиналып Абылайды бүкіл қазақтың ханы етіп сайлайды. 
Оның хан атағын Қытай императоры да, орыстың ақ патшасы да бекітеді. Ресей патшасы 
Екатерина ІІ Абылайды хандыққа бекіту, əйтпесе, оған əлдебір нұсқаулар беру үшін оны талай 
рет Петербургке, не Орынборға арнайы шақыртады, алайда Абылай хан ол шақыртуларға: «Мені 
үш жүзге хан қылып халқым сайлады, ендеше бұған қоса айрықша бір куəлік алудың қажеті 
жоқ», - деп жауап берген. Шын мəнінде де Абылай ханның тұсында қазақ мемлекеті өзінің ішкі, 
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сыртқы саясатын ешкімге жалтақтамай дербес жүргізді. Ол өз мемлекетінің дербестігін бəрінен 
де жоғары санады.

Сондықтан, Цин империясы Жоңғар мемлекетін қырып-жойып, шауып тастағаннан бастап 
Абылай бірнеше елшілер жіберіп, Қытай мемлекетімен бейбіт саяси қатынас орнатуға тырысты. 
Қытай империясы бірнеше қайтара шапқыншылық жасап, қазақ жерін жаулап алмақшы болды. 
Қытай мемлекетін жеңу оңай емес екенін түсінген Абылай хан онымен бейбіт келісімге келіп, 
сауда - саттықа жол ашып, оны Ресей империясына қарсы қолданған. Қытаймен бейбіт қарым - 
қатынасты өрбіте отырып, Абылай Ресеймен де қалыптасқан саяси жəне экономикалық қатынасты 
үзбеген. Ресей империясы қазақ жерінің шекарасына бекіністер, қамал - қалалар салып, оларды 
орыс казактарымен толық жайғастырып жатқанда жəне де Жайықтың, Ертістің тағы басқа 
өзендердің жағасына қазақтар малын жаюына тиім салу жөніндегі жарлықтарын шығарғанда 
Ресеймен жағдайды шиеленістіруге бармай, мəселені дипломатиялық жолмен шешуге тырысты. 
Ресей патшалығының отаршыл, басып алу саясатының құрбаны болу қаупі тұрғанын сезді.

XVІІІ ғ. 70-шы жылдары Түркістан аймағында тұратын қазақтарды қырғыздар шауып, мал-
жандарын айдап əкетіп отырады. Қазақтар Абылайдан өздерін қорлықтан құтқарып, қорғауды 
талап етеді. 1779 жылы Абылай əскерлері қырғыздарды талқандап, басшысы – Садырбаланы 
тұтқынға алады. Қырғыздар келісімге келіп, бітім жасауды өтінеді. Сосын, Түркістан, Сайрам, 
Шымкент, Созақ қалалары босатылады, ал 1781 жылы Ташкентті бағындырады, оны алым-
салық төлеп тұруға міндетті етеді. Абылай хан «… өзі əулет басы ретінде рубасыларының ғұрпы 
бойынша өмір сүру үшін Түркістанда қалды. Сонда 1781 жылы дүние салып, мүрдесі Қожахмет 
Яссауидің мешіті алаңына жерленді», - дейді Ш. Уəлиханов.

Абылай хан мемлекеттің, қазақ халқының жағдайын шұғыл түзеді. Абылай кезеңі тарихта 
ең бір елеулі кезең болды. Жау қуылды, халық өз жерінде емін – еркін тұрмыс құрды, бірлікке, 
ұйымшылдыққа негізделген хандық билігі құрылды. Солай бола тұрса да Абылай хан көзі 
тірісінде Қазақ елінің мемлекетінің тұрақты болуының тарихи жағдайын жасап үлгермеді. 1781 
жылы Абылай хан дүние салғаннан кейін еліміздің тұтастығы ыдырап, Қазақстан тəуелсіздігінен 
айырыла бастады. 

Абылай хан – XVІІІ ғасырдағы тарихымыздың аса ірі тұлғасы. Ол туралы орыс ғалымы 
А. Левшин былай дейді: «Абылай тəжірибесі, ақыл – айласы жағынан болсын, қол астындағы 
халқының саны, күші жағынан болсын, сондай-ақ өзінің Ресей патшалығымен, Қытайдың боғда 
ханымен жүргізген тапқыр, шебер қатынастары жағынан болсын өз тұсындағылардың бəрінен 
де басым еді. Ол ұстамды, досына мінəйім мінезді, жауына қатал, қаһарлы кісі еді. Сондықтан 
жұртты өзіне тарта, ерте білетін еді».

Бұл жерде Абылай ханның XVІІІ ғасырдан күйі жеткен санаулы күйшілеріміздің бірі 
екенін айта кеткен жөн болар. Себебі қазақ қоғамында күйдің алар орны айрықша, ең мол дерек 
көзі күй тілінде жəне күй аңыздары түрінде сақталған. Абылай ханның күйлерінің тақырыбы 
нақтылы өмір құбылыстарына арналған жəне де ел қамы мен халық тағдыры жөнінде толғанған 
ойларын сипаттайды. Абылай ханның күйлері туралы Ш. Уəлиханов, А. Затаевич сияқты ғалым 
- зерттеушілер кезінде жазған. Олар: «Ақ толқын», «Бұлан жігіт», «Дүние қалды», «Қайран 
елім», «Қоржын қақпай», «Жетім торы» т.б. «Бұл күйлердің бəрі күні осы уақытқа дейін Абылай 
ұрпақтарына сонау бір даңқты кезеңдерді елестетеді» дейді Ш.Уəлиханов [2].

Абылай ханның алға ұстаған саясаты, мақсаты – қазақ халқының бостандығы мен бірлігі, 
мемлекеттігі мен тəуелсіздігі еді. Алайда ол дүние салғаннан кейін қазақ мемлекеті қайта 
бөлшектеніп ыдырай бастады. Ресей империясы қазақ жерін отарлауды қызу қолға алды. Оны 
іске асыру əр түрлі жолдармен іске асты, яғни əскери шеп бекіністер салу, қазақ жерін тартып 
алу, хандық билікті жою, рухани отарлау жəне т.б.[6-7].

Абылай кезінде қазақ хандығының саяси жəне экономикалық жағдайы жақсарды. Қазақ 
халқы бірлікке, тəуелсіздікке, бейбіт өмірге ұмтылды. Абылай сұлтан болған кезінде ақыл–
айласымен, сабырлы салмақтылығымен маңайына Төле би, Айтеке би, Қазыбек би, Байдалы би, 
Сасық билерді, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақұлы Жəнібек, Шапырашты 
Наурызбай т.б. батырларды, Бұхар жырау, Ақтамберді жырау, Үмбетей жырау сияқты сыншы-
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жырауларды топтастыра білді. Абылай ел арасында аса зор беделге ие болған. Қазақ халқының 
басқа халықтармен терезесі тең дамуы үшін жан аямай арпалысқан хан. Көзі тірісінде-ақ аты 
аңызға айналған Абылай деген ат тəуелсіздік, бостандық, бірлік, ерлік, азаматтық, мемлекеттік 
тəрізді ұғымдармен бірге айтылатын болды.
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ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН САҚТАУ ЖƏНЕ НЫҒАЙТУДАҒЫ АБЫЛАЙ ХАННЫҢ РӨЛІ
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саяси ғылымдарының докторы, доцент

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университеті, 
Алматы, Қазақстан, a.tolkyn@mail.ru

Аңдатпа: Абылай хан – (Əбілмансұр, Сабалақ, Абылай сұлтан) қазақтың белгілі ұлы хандарының 
бірі. Ол 1711 жылы, кезінде Орта Азияның бірнеше қаласының билеушісі «қанішер Абылайдың» баласы 
«Көркем Уəлидің» шаңырағында дүниеге келген. 

Абылай ресми түрде 1771 жылы, тек Əбілмəмбет қайтыс болғаннан кейін ғана таққа отырады. 
Абылай өз заманының көреген де ақылды саясаткері, жаужүрек батыры, өткір ойлы, дарынды дипломаты 
болған. Ол сонымен қатар мұсылмандық білім алған, сауатты да айбынды билеуші болған. 1730 жылдардан 
бастап Абылай хан көрші елдермен келісімдерге қатысып, қазақтардың барлық əскери жорықтарын 
басқарады.

1771 жылы үш жүздің басшы өкілдері Түркістанда Абылайды хан көтерді. Абылай іс жүзінде 
жалғыз Орта жүздің ғана емес, бүкіл қазақ ордасының ұлы ханы болды. Қытай императоры, Жоңғария 
хандығы, Орта Азия мемлекеттері Абылайды бүкіл қазақ ханы деп ресми түрде танығанымен оның 
беделінің өсіп бара жатқанынан сескенген Ресей патшасы Екатерина ΙΙ Абылайға Орта жүз ханы ретінде 
ғана сый-сыяпат көрсетті. Бұл бір жағынан «бөліп алда, билей бер» саясатының көрінісі еді.

Абылай ханның көреген жəне шебер дипломатиялық саясатының нəтижесінде XVIII ғасырдағы 
көшпелі этностардың ішінде қазақтар алдыңғы орынға шықты.

Абылай хан Қазақстанда жəне одан тысқары жерде дарынды қолбасшы, зерделі саясаткер ретінде 
танылды. Ол қазақ хандығын қуатты мемлекетке айналдыруды мақсат етті.

Абылай ханды XVIII ғасырдағы ұлы жыраулар Бұқар жырау, Үмбетей, Тəтіқара, батырлардан 
Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, атақты билер Ұлы жүздегі Төле би жəне Орта жүздегі Қазыбек би мен 
Кіші жүздегі Əйтеке билер үнемі қолдап отырды.

Абылай Ресей мен Қытай империяларының арасында орналасқан Қазақ елінің геосаяси жағдайына 
икемделген саясат жүргізді. Абылай ханның көрегендікпен жүргізген ішкі жəне сыртқы саясаты 
барысында Қазақ хандығы қуатты, біртұтас мемлекетке айналды.

1781 жылы Абылай хан Түркістанда қайтыс болып, Қожа Ахмет Йассауи кесенесінде жерленеді.
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Abstract: Ablai Khan (Abilmansur, Sabalak, Ablai Sultan) is one of the great Kazakh khan. He was born 
in 1711, in the family of “Korkem Uali”, who was the son of “Kanisher Ablai”, the ruler of several cities in 
Central Asia.

Ablai officially ascended the throne in 1771, only after Abulmambet Khan’s death. Ablai was a far-sighted 
and wise politician of his time, a brave hero, a witty, talented diplomat. He also received a Muslim education, 
was a competent ruler. Since the 1730s, Ablai Khan participated in agreements with neighboring countries and 
led all military campaigns of the Kazakhs.

In 1771, representatives of three zhuzs elected Ablai Khan in Turkestan. Ablai was actually a great khan 
not only of one Middle Zhuz, but of the entire Kazakh Horde. The Emperor of China, the Dzungarian Khanate, 
and the states of Central Asia officially recognized Ablai as the entire Kazakh Khan. However, having outlived 
him with growing authority, the Russian Tsarina Catherine II presented Ablai with the award only as the Khan of 
the Middle Zhuz. On the one hand, it was an expression of the “divide and rule” policy.

As a result of the far-sighted and skillful diplomatic policy of Ablai Khan, the Kazakhs came to the first 
place among the nomadic ethnic groups of the XVIII century.

Ablai Khan was recognized as a talented commander, a wise politician in Kazakhstan and abroad. He 
sought to turn the Kazakh Khanate into a powerful state.

Ablai Khan was constantly supported by the great zhyrau of the XVIII century Bukhar zhyrau, Umbetey, 
Tatikara, batyrs Kabanbay, Bogenbay, Malaysary, famous Bii Tole bi in the Great Zhuz and Kazybek bi in the 
middle Zhuz and Aitek in the Younger Zhuz.

Ablai pursued a policy adapted to the geopolitical position of the Kazakh people, located between the 
Russian and Chinese empires. In the course of Ablai Khan’s far-sighted domestic and foreign policy, the Kazakh 
Khanate turned into a strong, unified state.

In 1781, Ablai Khan died in Turkestan and was buried in the mausoleum of Khoja Ahmed Yassawi.
Keywords: history, Kazakh Horde, Kazakh Khanate, Kazakh statehood, Khan’s power, zhyrau, diplomacy, 

domestic policy, foreign policy, dual-vector policy.

Абылай (азан шақырып қойған аты Əбілмансұр) – XVIII ғасырда билік құрған Қазақ 
хандығының 18-ші ханы. Үш жүздің басын қосқан Қазақ Ордасының тарихындағы ең ұлы 
хандардың бірі, аса көрнекті саяси қайраткері жəне қолбасшысы. 

Абылай ханның арғы тегі Шыңғыс ханның ұлы Жошы хан, бергі бабалары Қазақ хандығының 
іргетасын қалаушы Əз Жəнібек хан, одан соң Еңсегей бойлы Ер Есім хан, жоңғарлармен соғыста 
аты шыққан Салқам Жəңгір хан. Абылай (Қанішер) сұлтан Абылай ханның атасы, одан туған 
Уəли сұлтан (Көркем Уəли ) – əкесі, 1723 жылы жаугершілікте қаза табады. Абылай - Жəңгір 
ханның бесінші ұрпағы. 

Абылай əкесі Уəлиден айырылып, жетімдіктің зардабын ерте тартады. Жас ханзаданың 
балалық шағы мен жасөспірім кезі қуғында өтеді. Ханның сенімді көмекшілерінің арқасында 
Əбілмансұр аман қалған екен. Жаугершілік заманда туып, өскен Абылай шыққан тегін, өзінің 
хан тұқымынан екенін жасырып келген. Жас кезінен өжет, батыл, ақылды болып қалыптасқан. 
1730-33 жылдар аралығында жоңғарлармен болған соғыстардың бірінде бұрын белгісіз болған 
жас жігіт ортаға «Абылай» деп ұрандатып шығып, қалмақтың қас батыры Шарышты жекпе-
жекте өлтіреді. Оған дəлел ретінде Бұқар жыраудың «Ай, Абылай, Абылай» деп басталатын 
өлеңінен бір шумақ келтіре кетейік:

«Ай, Абылай , Абылай…
Сен жиырма жасқа жеткен соң,
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Алтын тұғыр үстінде
Ақсұңқар құстай түледің.
Дəулет құсы қонды басыңа,
Қыдыр келді қасыңа».
Абылайдың аты жиырма жасқа келгенде шыққанын Үмбетей жырау да растайды:
«Ей, Абылай, Абылай,
Жиырма жасқа толғанда,
Қалмақпен соғыс болғанда
Алғашқы бақты тапқанда,
Шарыштың басын қаққанда,
Қанжығаңа бас байлап,
Жау қашты деп айқайлап,
Абылайлап шапқанда…».
Тарихтан белгілі XVIII ғасырдың алғашқы ширегі қазақ елі үшін бұрын-соңды болып көрмеген 

қанды қырғын мен «Елім-айлап» еңірей босқан зар заманның қатал сынағы орын алған кезең еді. 
Дəл осы уақытта қазақ халқының тағдыры қыл үстінде тұрған кезде Абылай елді бірлікке шақырып, 
үш жүздің басын құрап, анталаған жауға тойтарыс берді. Үлкен əкесінің аруағын шақырып, жауға 
Абылайлап ат қойған Əбілмансұр жеңісті ұрыстан соң, Орта жүздің сұлтаны деп танылып, қазақ 
даласындағы ең беделді əміршілердің біріне айналды. Қалмақтың қас батырын жеңген оның аты 
қазақ даласына кең тарап, енді халық оны «Абылай» деп атап кетеді. Сөйтіп, аты көзі тірісінде-ақ 
аңызға айналып, қазақ үшін қасиетті жауынгерлік ұранға айналды.

Абылай хан өзінің бүкіл ғұмырын қазақ мемлекеттілігін нығайту мен халықтың бірлігін 
қамтамасыз ету ісіне арнады. Бұл игі мақсатты жүзеге асыруда тамаша көмекші ретінде Бұқар 
жырауды таба алды. Жырау ұзақ уақыт бір билеушінің төңірегіне топтаса алмаған халқын 
ханның маңайына топтастыруға көмектесуді өзінің негізгі миссиясы деп білді.

1730-1741 жылдары Абылай бастаған қазақ қолы жоңғар басқыншыларына бірнеше 
мəрте соққы берді. Аталған кезеңде қазақ жерін жаудан азат ету қимылдары мен жорықтарына 
Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жəнібек, Қарақалпақ Қылышбек, 
Шапырашты Наурызбай т.б. қазақтың белгілі батырлары тізе қосып қатысады. Олар əлі елге 
танылмаған жас Абылайды жорыққа алып шығып, ерлігін сынайды, батырлық ісіне тəнті болып, 
оны өз орталарынан хан етіп көтереді, сөйтіп, ханның сенімді адамдарына айналады. 

Абылай көреген саяси қайраткер бола отырып, Қытай империясы мен Ресейдің арасында 
қалған Қазақ хандығының саяси жағдайының күрделілігін ескере отырып, осы екі мемлекетпен 
де мəмлеге келудің қажеттілігін жете түсініп, дипломатиялық жолдарды тиімді пайдалана білді. 
«Өзінің қадір-қасиетіне сенімді бола отырып, ол батылдығымен əрі байыпты мінез-құлқымен 
қолдаушыларды өз қатарына шебер тартып, жауларға күшпен қауіп төндіре отырып, кейде орыс, 
кейде қытайлардың қуатын қажеттіліктеріне қарай мойындады; бірақ іс жүзінде мүлдем тəуелсіз 
билеуші болды» [1, 254 б.]. Осы орайда 1740 жылы тамызда Орта жүз ханы Əбілмəмбетпен, 
тағы да басқа 120 старшынмен Орынборға келіп, орыс өкіметінің «қамқорына» кіруге 
келісімін білдірді. Сонымен бір мезгілде қазақ халқының тұтастығын сақтау мақсатында Цин 
империясымен де қарым-қатынасын суытпады. Петербор мен Бейжіңге елшіліктер аттандырды 
(1757-1777 жылдары Бейжіңге 10 елшілік жіберген). 

1745 жылы Қалдан Серен дүние салғаннан кейін Жоңғарияның билеуші топтарының арасында 
таққа талас өршіді. Жоңғар хандығына ие болған Лама Доржи қазақ еліне шапқыншылықты 
қайта өрбітіп, билігін нығайтқысы келді. Алайда Абылай əскері бірнеше шайқастарда ойрат 
басқыншыларына қатты соққы беріп, жеңіске жетіп, Жетісу мен Тарбағатайдағы қазақ 
қоныстарын қайтарып алды. Осылайша, Абылай елдің дербестігін толық қалпына келтіруге 
барынша күш салып, өте-мөте шебер сыртқы саясатты жүзеге асырды. 

1752-1757 жылдар аралығында ол бастаған қазақ əскері ойрат, жоңғар əскерлерімен 
шайқасты. 1757 жылы Абылайдың 6 мың əскері Қытайдың 40 мың əскерімен шайқасқаннан 
кейін қытайлар Абылайдан бітім сұрады.
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Тегеурінді əскери қимылмен қатар, шебер жүргізілген дипломатиялық əрекеттері Абылайды 
өз заманының ұлы қайраткері деңгейіне көтерді. Абылай Ресей империясымен тығыз қатынастарды 
жалғастыра отырып, Қытай империясынан да қол үзбестен Қазақ хандығының дербестігін 
сақтап қалуды мақсат етті. «Абылай өзінің Қазақ хандығының қуатты Ресей империясына да, 
Цин империясына да саяси тəуелділігін барынша төмендетуге бағытталған табиғи жəне өмірлік 
ұмтылысында 25 жылға жуық уақыт ішінде аймақта екі векторлы сыртқы саясатты табысты 
түрде жүргізіп келді» [2, 164 б.]. Бұл жайт Абылай ханның асқан көрегенділігі мен мəмлегерлігін 
көрсетеді.

Абылай əскері 1755-1765 жылдары Қырғыз ұлысына жорық жасап, Іленің сол жағасын, Шу 
бойын тазартады, күні бүгінге дейін сақталып отырған қазақ пен қырғыздардың Нарынқолдан 
Қордайға дейінгі шекарасын анықтайды. «Абылай бірқатар қырғыз руларын бітімгершілікке 
келуге мəжбүрлеп, кепіл ретінде олардан аманат алды» [3, 126 б.]. Яғни, қырғыз билеушілері Қазақ 
хандығын мойындап, вассалға айналуға мəжбүр болды.

Екі жүз жылға созылған қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресінің 
соңғы жаңғырығы алаш жұртының санасында «Шаңды жорық» деген атпен белгілі. Бұл 1771 
жылы Еділ қалмақтарының жоңғарға қазақ жері арқылы үдере көшуі еді. Кіші жүздің ханы Нұралы 
асығыс əскер жиып, Жем бойында қалмақтарға алғашқы соққы берді. Балқашқа жақындаған кезде 
Абылай бастаған қазақтың қалың қолы қалмақтарды қоршауға алды. Осы кезде қалмақ басшылары 
Ұбашы мен Серен бітімге келуді, бүкіл ел-жұртымен бодандыққа қабылдауды сұрап, елші жіберді. 
Кіріптар ұсынысты талқылау үшін шақырылған əскери кеңесте Абылай тағы да көрегендік 
танытып, жеңілген жауды қырып-жоюдың қажеті жоқ екендігін дəлелдеуге тырысты. Еділден 
ауған қалмақпен келіссөзге келіп, тым құрыса олардың жоңғарға еркін өтіп кетуіне мүмкіндік беру 
жөніндегі Абылай түйінінің аржағында шығыстағы ұлы көршімен болашақтағы қарым-қатынасты 
ойлау жатты. Жоңғардан азат етілген шығыстағы жерлерге қазақ ауылдарын апарып түпкілікті 
қоныстандыру да Абылай саясатының тереңдігі мен кемеңгерлігін айқын көрсетеді.

Осылайша, Абылай Ресей мен Қытай империяларының арасындағы туындаған 
қайшылықтарды қазақ хандығының мүддесіне тиімді пайдаланып отырды. Тарихшы-ғалым 
В.Я. Басин атап көрсеткендей «Абылай Ресейдің немесе Цин империясының қамқорлығы оның 
даладағы қызметіне кедергі келтіретінін түсінді. Сондықтан ол осы екі держава арасындағы 
маневрлік тактикаға жүгінді, бұл оған белгілі бір дəрежеде салыстырмалы түрде тəуелсіз саясат 
жүргізуге көмектесті. Дəл осы саясат бірде-бір қырғыз ханының Абылай сияқты шексіз билікке ие 
болмауына ықпал етті» [4, 241 б.]. Өз кезегінде Абылай Ресей мен Қытай мемлекеттері арасында 
орналасқан Қазақ елінің геосаяси жағдайына икемделген қос векторлы саясат жүргізіп отырды.

Сонымен қатар, Абылай хан Ресей мен Қытай арасында амал-айла құралымен қазаққа тиімді 
саясат жүргізе отырып, аталған елдермен шектесетін ел шекарасын сақтап қалуда, күйреген жоңғар 
қонысынан қазақтың жерін қайтаруда, оңтүстіктегі ежелгі қоныстарды кеңейтуде ерекше қажыр-
қайрат көрсеткен біртуар көсем болды.

Сұлтан Абылай өзінің атақ-даңқы немере ағасы Əбілмəмбет (Əз-Тəукенің немересі) ханнан 
асып тұрса да, оның көзі тірісінде тақ иесімін деп ұмтылмайды. Жоңғар хандығы күйреп, Орта жүзде 
Абылайдың атақ-даңқы артып бара жатқанын байқаған орыс үкіметі Абылайға кісі салып, оны 
Орта жүзге хан етпек болған ойларын жасырын жеткізеді. Абылай бұл ұсыныстан «Əбілмəмбетті 
əке орнына құрмет тұтатынын, оған үлкен хандықтан басқа атқарар жұмыстардың баршылық» 
(5, 607 б.) екенін айтып, үлкен биліктен бас тартады. Абылайдың хандыққа Əбілмəмбеттің көзі 
тірісінде ұмтылмайтынына анық көздері жеткен орыс үкіметі «шарасыздан»: «…Əбілмəмбет 
көбіне Түркістанды мекендейді, əрі күші көп. Оны Абылай құрмет тұтады, ақыл-кеңесін тыңдайды. 
Сондықтан Əбілмəмбет тірі кезінде ол ордада (Орта жүзде) басқа хан тағайындаудың пайдасы 
жоқ» [5, 87 б.], - деген қорытынды шығарады. 

1771 жылы жасы жеткен Əбілмəмбет хан дүние салды. Қалыптасқан дəстүр бойынша Орта 
жүздің ханы болып не Əбілмəмбеттің інілерінің бірі, не үлкен ұлы Əбілпейіз сайлануға тиіс еді. 
Алайда басты сұлтандардың, старшындардың, Əбілпейіздің өз қалауымен үш жүздің басшы 
өкілдері 1771 жылы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде Абылайды Орта жүздің ханы 
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етіп тағайындайды. «Шындығында, оның билігі Орта жүзден басқа, негізінен Кіші жəне үлкен 
жүздерге таралды» [4, 239 б.]. Абылай іс жүзінде жалғыз Орта жүздің ғана емес, бүкіл қазақ 
ордасының ұлы ханы болды. Тарихи деректер, аңыз-жырлар да Абылайдың үш жүздің əміршісі 
ретінде ардақталғанын көрсетеді. Мəселен, Абылайдың хандық мөрінде батырлық лаузымның 
«Баһадүр Абылай хан бин султан Уəли» деп таңбаланып, ханның тікелей ұрпағы Ш.Уəлихановтың 
«Хандар шежіресінде» «Хан Абылай батыр» [6, с.174] деп айшықталып берілуі – оның хандық 
саяси билікке батырлық, жаугершілік қасиеттерімен көтерілгендігін айғақтайды.

Бұл жайт туралы Т. Сұлтанов былай жазады: «Абылай сұлтанның хан болып сайланғаны 
1771 жыл. Құрылтайда оны ақ киізге көтеріп, үш жүздің ұлы ханы деп жариялайды. Арада бес жыл 
өткеннен кейін, Орынбор шенеуніктерінің өтіне сұрауымен орыс патшайымына өзін үш жүздің 
билеушісі етіп бекіту жөнінде өтініш білдіріп хат жолдайды. Ханның бұл мəселеде оңай келісуі 
Ресеймен жақын қарым-қатынасты сақтауды көздеген ниет емес еді, тез күш ала бастаған өзбек 
əулеттерінің Қоқанд иелігінің саяси қамтуындағы Тянь-Шань қырғыздары мен Сыр бойындағы 
отырықшы елдің екпінін басып қою үшін орыс шекаралық əскер басшыларынан тұрақты əскер 
алу болатын.

…Өтініш қабылданғанмен, Петербургтың ұлы хандық институтын күшейту ниеті жоқ еді. 
ІІ Екатерина патшайым Сыртқы істер коллегиясының ұйғарымына сүйеніп, 1778 жылдың 24 
мамырында оны тек Орта жүздің ханы етіп бекітеді, бүкіл қазақ елінің билеушісі болып сайланғаны 
есепке алынбайды» [7, 103 б.]. Ол жөнінде И.И.Неплюев: «Қырғыз халқында бас ханның болуы 
пайдалы болмайтыны былай тұрсын, зиянды да болуы мүмкін» деп жазды.

Өмірінің соңғы он бес жылында Орта Азия хандықтарына қарсы тынымсыз күрес жүргізді. 
Сөйтіп, Абылай хан кемеліне келіп, күш-қуаты артқан уақытта ата-бабасының қонысын өзіне 
қаратады. «Абылайдың Ташкентпен жəне Ходжентпен соғысы, – деп жазады Ш.Уəлиханов,- 
Жизаққа дейінгі жеті шаһарды алумен тынады. Олардың арасында Əзірет-сұлтан, Сайрам, 
Шымкент, Созақ жəне басқа қалалар бар. Ал Ташкент алым-салық төлеп тұруға тиісті болды» (8, 
111 б.). Ташкент жəне оның маңындағы шағын қалаларына өз билігінің орнағанын ол 1771 жылы 
орыс патшайымы ІІ-Екатеринаға үш жүз Алашқа хан сайланғанын айтып жазған хатында айтады. 
Онда ол былай дейді: «Менің ата-бабама туыс болған Əбілқайыр хан мен Əбілмəмбет хан қайтыс 
болды. Олар дүниеден өткен соң, хан болу жолы маған тиді. Олар қайтыс болғаннан кейін, қазақтың 
барлық жүзі, яғни Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз хандары мен сұлтандары бір ауыздан Ташкенттің 
кішігірім жəне үлкен қалаларымен бірге отырып, 1771 жылы Түркістан қаласында, мұсылманның 
əулие Қожа Ахметтің басында, əдеттегіміздей дұға оқи отырып, мен үш жүз Алаштың ханы етіп 
сайлағаны хақ» [9, 87 б.].

Абылай хан – Қазақ хандығын нығайтып, үш жүздің басын бі рік тірген, солтүстік-батысында 
Ре сей дің, шығысында Қытайдың отарлауынан елімізді аман сақтап, жоң ғар мен қалмақтың, Хиуа 
мен Қоқан ның шапқыншылығын тойтар ған, толыққанды тəуелсіз сыртқы жəне ішкі саясатты 
жүзеге асырған көреген саясаткер əрі соңғы хан болды. «Орта Орданың батыл əрі ақылды сұлтаны, 
кейін хан тағына ие болған Абылай қалыптасқан жағдайларға қарай, бірде Ресейдің, бірде 
Қытайдың ұстанған саясатын ескере отырып, Орта Орданың тəуелсіздігін өзі қайтыс болғанға 
дейін, яғни 1781 жылға дейін сақтай алды» [10, 201 б.]. Шоқан Уəлиханов жазғандай, «Абылай 
заманы - қазақтардың ерлік ғасыры» болып қалды.

Абылай ханның билік құрған заманы мен бүгінгі тəуелсіз Қазақстанның ара сын үш ғасыр 
уақыт бөліп жатыр. Бұл кезеңнің бір-бірінен айырмашылығы да, ұқсастығы да баршылық. Отыз 
жасқа толар-толмастан сая сат пен билік ке  белсене араласқан XVIII ғасырдың ұлы тұл ға сы Қазақ 
Ордасын экономикалық əлеуеті шектеулі, халқының саны аз болғанына қарамастан Жоңғарияның, 
Ресей дің, Қытайдың, іргелес Орта Азия билеушілерінің басынуынан қорғауға баға жетпес үлес 
қосып, мемлекетті басқарудың тамаша мектебінен өтті. Қазақ елінің Еуразия кеңістігіндегі, 
Орталық Азиядағы беделі мен егемендігін орнықтырып, орасан зор нəтижелерге қол жеткізді. 
Абылай көзі тірісінде аты аңызға айналып, қазақ елінің тəуелсіздігі үшін 40 жыл бойы аттан 
түспей күрескен ұлы тұлға. Ол билік жүргізген жылдар Дала тарихына Абылай дəуірі боп кіруі 
тегін емес. Сол уақытты қазақ халқы зор құрметпен еске алады.
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Абылай хан 1781 жылы өмірден қайтты. Тарихи ұлы тұлғаның денесі Түркістандағы Қожа Ахмет 
Яссауи кесенесіне қойылған. Халық жадында ол тəуелсіз Қазақ мемлекетінің символы іспеттес.

Тəуелсіздік таңы атқаннан бергі отыз жылдың ішінде Абылайдың шынайы іс-қызметін 
оқып, біліп өскен, ұлы бабасымен мақтанатын қаншама буын ұрпақ қалыптасты. Тəуелсіздіктің 
ұлттық санадағы жемісі нақ осы жайт болып табылады.
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ҚЫТАЙ ЦИН ИМПЕРИЯСЫНЫҢ АБЫЛАЙ ХАН ЖӨНІНДЕГІ ТАНЫМЫ МЕН САЯСАТЫ

Мұқаметханұлы Н.
т.ғ.д., профессор

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
nabizhan.muhametkhanuly@gmail.ru

Аңдатпа. Мақала Қытай Цин (Qing) патшалығының орда күнделіктері - Qing shilu-да хатталған 
деректерге сүйене отырып, Цин империясының 1697 жылы қазақтарды алғаш естігеннен бастап,1750-
жылдары қазақтарға назар аударуының тарихи себептеріне талдау жасайды. Сондай-ақ Цин империясының 
Абылай жөніндегі танымы жəне қазақтарға қолданған саясатын қарастырып, бірқатар тың тұжырымдар 
жасайды. Автор Цин империясы Əмірсана арқылы Қазақ хандығын білді жəне оның басшысы Абылайды 
таныды деп санайды. 1755 жылы Жоңғар хандығына жорық жасағанда Цин империясы қазақтарды да 
бағындыруды көздеген жоқ деп есептейді; Цин империясы қазақ даласына қашып кеткен Əмірсананы 
тұтқындау үшін, үш бағтпен əскер аттандырып қазақ жеріне барғанда, Абылай хан баса-көктеп келген 
қалың қолға қарумен тойтарыс жасады, екі тарап бірдей арандалады. Алайда Абылай əскери қақтығысты 
дипломатиялық жолмен шешеді. Ол Цин империясының назарын экономикалық сауда жасауға аударып, 
қытай əскерлерін кері қайтарды. Сондай-ақ 1758 жылы Үрімжіден, 1760 жылы Қорғастан, 1763 жылы 
Тарбағатайдан арнайы базар ашып, екіжақты «Жібекке жылқы айырбастау» саудасын өрістетті.

Мақалада Қазақ хандығының Цин империясының вассалы болмағанын олардың орда хаттамалары 
арқылы жəне Корея, Въетнам сияқты мемлекеттермен салыстырып дəлелдейді. Цин империясы мен 
Абылай хан арасында территория мəселесі бойынша қарама-қайшы ұстанымдарды атап көрсетіп, 
Абылайдың қазақтың шығыстағы атмекенін жұмсақ тəсіл арқылы, яғни қазақтарды жылжытып көшіру 
арқылы иелегенін дəйектейді. Автор Цин империясының Абылай хан жөніндегі танымының дұрыс, 
Қазақ хандығына қолданған саясатының жағымды болды деп тұжырым жасайды.

Түйін сөздер: Цин империясы, Жоңғар хандығы, Абылай хан, территория, саяси дипломатиялық 
қатынас, эконмикалық сауда, қазақ қоғамының дамуы.
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THE QING DYNASTY’S COGNITION AND POLICY TOWARDS ABLAI KHAN
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Abstract. The article analyzes the historical reasons for how the Qing Empire first learned about the 
Kazakhs in 1697 and drew attention in the 1750s, based on data published in the historical diaries of the Qing 
Empire of China “Qing Shilu”. The article also discusses the cognition of the Qing Dynasty to the Ablai and 
his policy towards the Kazakhs , and draws a number of new conclusions. The author believes that the Qing 
Empire knew the Kazakh Khanate through Amirsana and recognized its leader Ablai. In the campaign against the 
Hungarian Khanate in 1755, the Qing Empire did not intend to subjugate the Kazakhs; When the Qing Empire 
went to the Kazakh land to capture Amirsana, who fled to the Kazakh grasslands, Ablai Khan repelled the 
powerful blows of Qing people. Both sides were similarly provoked, Ablai Khan resolved the military conflict 
through diplomatic means, he turned the attention of Qing Empire to economic trade and repulsed Chinese troops. 
He also opened special markets in 1758 in Urumqi, 1760 in Khorgos and 1763 in Tarbagatai, and expanded the 
bilateral trade of “exchanging silk for horses”.

The article proves that the Kazakh Khanate was not a vassal of the Qing Empire through their Horde 
protocols and in comparison with countries such as Korea and Vietnam. This article emphasizes the conflicting 
position between the Qing Empire and Ablai Khan on territorial issues. He believes that Ablai Khan occupied the 
eastern Kazakh homeland through a gentle method which is relocating Kazakhs.

Key words: Qing Empire, Hungarian Khanatee, Ablai Khan, territory, political diplomatic relations, 
economic trade, development of Kazakh society.

Цин (Чиң) империясы – манчжур ақсүйектері құрған Қытайдағы ең соңғы (1644-1911 ж.) 
абсолюты феодалдық патшалық. Цин империясы тұсында, Абылай хан кезінде Қазақ хандығы 
мен Қытай Цин династиясы арасында тікелей қарым-қатынас орнаған. Цин империясының 
сол кездегі Абылай хан жөніндегі таным-түсінгі, олардың қазақтарға қолданатын саясатын 
қабылдауға негіз болды. Сондықтан бұл мəселеге талдау жасаудың маңызы зор деп санаймыз.

Цин империясы «Қазақ» («Hasake - 哈萨克») деген халықты ХVII ғасырдың соңында ғана 
естіген. 1697 жылдың сəуір айында Цин патшалығы ордасына келіп түскен мəліметте: «Ғалдан 
Түрпан, Яркен, Самархан, Қазақтың мыңдаған руларын бағындырды» делінген. Оған император 
Канци: «патшалығымыз бұл іске араласпайды» [1, 4-б.] деп жауап қайырғаны орда күнделігінде 
хатталған. Осы деректен Цин империясының қазақтарды алғаш естігені жəне ол кезде қазақтарға 
назар аудармағанын аңғаруға болады.

Алайда Цин империясы Жоңғар хандығына жорық жасау қарсаңында қазақтарға қатты 
назар аударды. Өйткен олар жоңғарларға шабуыл жасағанда қазақтардың аңысы – ракциясы 
қандай болатынын білгісі келді. Сондықтан олар қазақтар жөнінде жан-жақты ақпарлар жинай 
бастады.

Цин империясы 1755 жылы Абылайды Қазақ елінің басшысы деп таныған. 1755 
жылдың қаңтар айнда император Цияньлун жариялаған жарлықта бірінші рет Абылайдың 
аты аталады. Онда император «қазақтың Абылайы» [2. 3 б.] деп сөз бастайды. Бұдан Цин 
империясының Абылайды қазақ елінің басшысы деп танығанын білуге болады. Өйткені олар 
«Абылай қатарлыларды [Пекинге] бастап келіп, патшамен диларластыруды» жоспарлайды. 
Осыған байланысты император Цияньлуньның 1755 жылы ақпан айында түсірген жарлығында: 
«... қазақтар жөнінде жоңғарлар тыныштандырылған соң Бан Ди, Саралы нақтылы ұсыныс 
жолдасын деген жарлық Əмірсанаға айтылды» [2. 482 т., 20 б.] делінген. Бұл құжаттар Цин 
империясының жоңғарға жорық жасаған кезде қазақтар жөнінде нақты жоспар құрмағанын 
көрсетеді. 

Мұнда, Цин империясы Абылайды қалай білді? – деген сұрақ тəбиғи түрде туындайды. 
Өйткені соған дейін бір-біріне мүлде атізін салмаған қытайлар қазақтарды соншалықты терең 
біліп кетуі мүмкін емес еді.

Бажайлап бақсақ, Цин империясына қазақтарды жəне оның Елбасы болып тұрған Абылайды 
таныстырған адам, ол - Жоңғар князы Əмірсана екен.
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 Əмірсана қазақтардың қыр-сырын өте жақсы білетін адам. Ол кезінде Ғалден Серен 
өлкеннен кейінгі хандық таққа таласқан күрес барысында Абылай ханнан көп көмек алған. Ал 
Абылай хан ол кезде өзара қырқысқан жоңғар ақсүйектерінің əлсіздерін қолдап, мықтыларын 
əлсірету саясатын қолданған болатын. 

Алайда Əмірсана Цин империясының қолдауы арқылы Жоңғар ханы болуды көздеп, 
1754 жылы өз жақтастарын бастап барып Цин империясына берілді. Цин империясы Əмірсана 
арқылы жоңғанрдың да, қазақдың да жалпы саяси əлеуметтік жағдайын жақсы иеледі. Мысалы, 
1755 жылы ақпан айында хатталған орда күнделігінде, «Бан Ди жəне Əмірсанаға ұқтырылсын: 
ұлы іс сəтті аяқтаған соң, қазақ жəне басқалар адалдықпен алдымызға келіп берілетін болса, 
онда олардың басшыларын лайығымен астанаға ертіп келіп патшамен дидарластырып, шен-
мəртебе беру керек. ... Егер олардың бізге берілгісі келмесе, онда оларды əскери шабуылмен 
алудың да қажеті жоқ. Олардан қалай қорғануымыз керек немесе орайы келіп тұрғанда бітіріп 
алатын жұмыстарды істеп алайық. Əмірсана қазақтардың жағдайын терең біледі, ол Бан Димен 
ақылдасып шешсін» [2. 483 т., 23 б.], деп жазылған.

Цин империясының Жоңғар хандығын жойғаннан кейінгі, яғыни 1755 жылы мамырдағы 
патша жарлығында «...Жоңғарлар бұрыннан бері қазақтарға өш. Патша оларды тыныштандырған 
соң жарлық түсіріп: жоңғарлардың өз беттерімен əркет жасап, қазақ халқын талан-таражылауына 
қатаң тиім салды. Ал сен қазақтар бізге өз еріктеріңмен берілесіңдер ме, жоқ па, ол өз 
еріктеріңде. Алайда əрқайсыларың өз шекараларыңды сақтаңдар, өз беттеріңмен жоңғарларды 
барымталауларыңа болмайды. ... Осы жарлықты жеткізгеннен кейін, олардың жағдайын екжей-
текжейлі мəлімдеңдер» [2. 483 т., 24 б.] делінген. 

 Цин императорының əскери уəзірлеріне түсірген жəне бір жарлығында: «... Жəне де 
қазақтар жөнінде, қазақтың Абылайына жіберген жарлықты оған түсіндіру керек. ... Қазір 
жоңғар жері тыныштандырылды, олардың барлығы бізге бағынған пақыр болды. Осыған дейін 
олардың сендерге жасап келген зиянкестіктері қазірден бастап мəнгі тоқтатылды. Сендер 
бізге шын ниеттеріңмен қарасаңдар, сөзсіз патшаның мейір шапағатқа бөленесіңдер. Егер өз 
алдымызға ел боламыз десеңдер, тек тыныштықпен шекараны сақтайсыңдар, сұғанақтық жасап 
бізді əуре-сарсаңға салмасаңдар болғаны. Осы жарлықты түсіндіріп айтыңдар, олардың аңысын 
- ракциясын байқап, тез мəлімдеңдер» [2. 488 т., 15 б.] деп жазылған. 

Бұл жарлықтардан Цин империясының басты мақсаты - қазақтарды өзіне бағындыру емес, 
олардың «жоңғар жеріне» баруын шектеу жəне жаңа шекарасының тыныштығын сақтау болғаны 
айдан анық байқалады. Өйткені Цин империясы Əмірсана арқылы қазақтар мен жоңғарлар 
арасындағы басты мəселе - жер иелігі екенін жақсы білген. Сондықтан қазақтар жер мəселесін 
əлі де көтеруі мүмкін деген оймен алдын-ала Абылай ханға ескертіп отырған жайы бар.

Цин империясы өздігінен берілген Əмірсанаға сенбеген. Цин империясы Жоңғар хандығын 
жойған соң Əмірсананың іс-əрекеттерін жасырын бақылады. 1755 жылы шілде айында генерал 
Бан Дидің патша ордасына жолдаған мəліметінде: «Естуімше, қазақтардың басшысы ноян Абылай 
жасырын түрде Əмірсанамен кеңес өткізіпті. ... Олар мəнгі тату боламыз деп келісіпті. ... Əмірсана 
əртүрлі қарама-қайшы істерді істеп жүр, оны тұтқындап жазалау керек» [2. 492 т., 10 б.], деп жазылған.

Бұл мəлімет шындыққа жанасады. Себебі, Əмірсана Цин империясының оны Жоңғар 
хандығының ханы етіп тағайындамағаына қатты наразы болып, қарулы көтеріліс жасағаны жəне 
соғыста жеңіліп Абылай ханға қашып барып паналағаны тарихтан белгілі. 

Əмірсананың себебінен қазақтар мен Цин империясы арасында күрделі саяси-әскери 
жағдай қалыптасты. Цин империясы Əмірсананы қазақ жерінен тұтқындап келуге үш бағытпен 
қалың қолын аттандырады. Ал Абылай хан қазақ жеріне баса-көктеп келген қалың қолға 
қарумен тойтарыс жасады. Алайда ол мəселені дипломатиялық жолмен шешті. Сондықтан Цин 
империясы өзінің қол бастаған сардарына түсірген жарлығында: «Қазір сұмұрай Əмірсананы 
тұтқындасаңдар дереу əскерлерді кері шегіндіріңдер. Егер оны əлі ұстай алмаған болсаңдар, 
онда Далдаңа сияқтылар Абылай хан бабаға (қытайша түпнұсқада «Abulai han baba - 阿布赉汗
巴巴» деп жазылған – Н.М.) айтсын: қалың қолымыз тек сұмұрай Əмірсананы тұтқындау үшін 
келген еді, сендер қарсылық көрсетіп, біздің əскерлерден жеңілдіңдер. Егер сендер Əмірсананы 
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тұтқындап берсеңдер, дереу ұлы патшаға мəлімдейміз, ол сендерге зор мейір-шапағатын 
көрсетеді. Қазір күн суытып келеді, қалың қол уақытша кері шегінеді, келер жылы тағы келеді. 
Əмірсананы тұтқындамай тоқтамаймыз, екі жыл немесе он, жиырма жыл келе береміз, онда 
сенің жеріңде тыныштық болмайды - деп айтыңдар да, əскерлеріңді кері шегіндіре бенріңдер. 
Бұл жарлықты Чжао Хуэй Далдаңаға тез жеткізсін» [2. 519 т., 8 б.] деп бұйырады.

1757 жылы шілде айында Цин империясының шекараны тыныштандырушы генералдың 
орынбасары Чжао Хуэй мен кеңесші уəзір Фу Дэның патша ордасына жолдаған мəліметінде: 
«Қазақ ханы Абылай қарсылық көрсеткеніне өкініп, адалдық танытып тарту-таралғы жіберген 
елшісі лагерьге келді» [2. 543 т., 12 б. ] деп жазған. 

Тарихи ақиқатты айту керек, Цин империясында Жоңғар хандығын жойған кезде, қазақтарды 
бағындырайын деген мақсат болған жоқ. Керісінше, Қазақ хандығын дербес ел ретінде мойындап, 
Абылай ханды сол елдің басшысы - ханы деп таныды. Сондықтан Цин патшалығының императоры 
Цяньлунның 1757 жылы 31 қыркүекте Абылай ханға жолдаған ресми грамотасында: «... өзің 
бұрын хан екенсің, патша хандығыңды бекітті» [2. 543 т., 16 б. ] дегені, - соған дəлел болады. 
Цин империясының қазақ хандарына жолдаған грамоталары, іс жүзінде олардың қазақ хандарын 
танығанын, мойындағынының симболы ғана болатын. Ал, қазақ хандары үшін айтқанда – ол ұлы 
елдің оны хан деп танығанын білдіретін айғақ іспеттес дүние еді.

Жоғарыдағы құжаттар, Цин империясының Абылайды білген 1755 жылдың өзінде-ақ, оны 
Қазақ елінің басшысы – ханы деп санағаны, сондай-ақ Қазақ хандығын дербес ел деп санағанын 
дəлелдейді. Бұл іс жүзінде Цин империясының қазақ елінің қоғамдық шынайы болмысын дұрыс 
тануы болып табылады.

Цин империясы Қазақ еліне дербес мемлекет ретінде саясат қолданды. Цин империясы 
шығысындағы Кореяға, Оңтүстік-шығысындағы Въетнам сияқты елдерге сюзеренді мемлекет 
ретінде үстемдік жүргізді. Ол елдерге саяси шонжарларын жіберді, əскер ұстады жəне салық алып 
тұрды. Ал қазақ сияқты Орталық Азия елдеріне ондай үстемдік орнатқан жоқ немесе орната алған 
жоқ.

Абылай ханның этнотерритория ұғымы тарихи негізде қалыптасқан. Абылай ханда 
ұлттық аумақтың кеңістігі жөнінде анық ұғым болған. Цин империясы жоңғарларды бағындырған 
соң, жоңғарлар бізге тəуелді болғандықтан олардың атының тұияға жеткен жерлер - Қытайдың 
аумағына енуі керек деп санады. Ал, Абылай хан Цин империясының бақылауында қалған 
қазақтың шығыстағы ежелгі атамекені қазақтарға қайтуы тиіс деген ұстанымда болды.

Сондықтан Цин императоры «жерімізге қазақтар кимелеп кіріп кетпейді деуге болмайды» 
деген болатын. Тіпті, Цяньлун патшаның өзі: «Іле бұрыннан жоңғар бұратаналарының кіндік 
жері болып келген. Егер онда əскер ұстап, тың игермесек, жақын жерде тұрған қазақтар мен 
бұраттар (қырғыздар –Н.М.) орайдан пайдаланып онда келіп мал бағатын болады, онда біз 
оларды қуып əуіре боламыз» [2. 548 т., 9-10 б.] деген. Сондай-ақ ол шекара шонжарларына: «Егер 
Абылай ойраттар жеріне еніп келіп мал бағуды талап ететін болса, оған олардың шекарадан 
асып келулеріне болмайды деп айтыңдар» [2. 548 т., 9-10 б.] деп тапсырма берген. 

Абылай хан Цин империясына алғаш жіберген елшісінен территория талабын қойды. 
Цин империясының оған қайтарған жауап хатында: «... Ал сен (Абылайды меңзеп отыр – Н.М.) 
талап қойып отырған Тарбағатайға келсек, сен ол жерді бұрынғы біздің ата жұртымыз – мал 
бағатын жеріміз еді, ол жерді патша мейірімділікпен жарылқап бізге беруін өтінемін депсің. 
Ол өңір енді ғана тыныштандырылды. Қазірше иен жатыр. Патша ол жерді сендерге қиып 
бере салушы еді, бірақ сендер бізге еңбек сіңірген жоқсыңдар. Сондықтан ол жерді сендерге 
жарылқап беріп жіберу – мемлекеттің жүйесіне қайшы келеді» [2. 548 т., 9-10 б.], деп жазылған.

Абылай хан Цин империясына жіберген жəне бір елшісінен Іле аймағын талап етеді. Соған 
орай 1760 жылы 8-маусымда Цин патшалығының Абылай ханға жолдаған жауап хатында: «Сенің 
елшілерінің айтуынша, ойрат жері қазір иен жатыр екен. ... Сен жəне де патша жарылқағанның үстіне 
жарылқай түсіп, қазақтардың Ілеге барып мал бағуына рухсат берсе депсің. Тарбағатай сияқты 
жерлер ежелден жоңғарлардың жайылым жері, патша қалың қолмен ол жерді тыныштандырды. 
Сен қазақтар, бұраттар (қырғыздар – Н.М.) ташкентдіктер, əндіжандықтар, бадақшандықтар 
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барлықтардың өз ықыластарыңмен ішке (бізге – демекші – Н.М.) қарадыңдар. Қазақтар сендердің 
жерлерің ұлан-қайыр кең дала. ... Қазір Іле жəне басқа жерлерге ішкеріден əскерлер бірінен соң 
бірі келіп тың жер игеріп жатыр. Абылай хан сен бұрын Тарбағатай сияқты жерлерді сұрап, мал 
бақсақ деп өтінген едің, патша оған да рухсан бермеген болатын. Бүгінгі талабың тіпті артық» [Бұл 
да сонда] деп, қазақтардың ежелгі атамекенін өзіне қайтарудан бастартады. 

Алайда Абылай хан қазақтың шығыстағы атамекеніне оралуды жұмсақ тəсілмен, яғни 
біртіндеп жылжып көшіп бару саясатын жүргізу арқылы іске асырды. Соның нəтижесі - бүгінгі 
таңда Қытайда өмір сүріп отырған екі млн-дай этникалық қазақтар.

 Абылай хан Цин патшалығымен сауда келісімін жасады. Абылай хан Цин империясымен 
сауда жасауды алғаш 1757 жылы ұсынды. Сол жылы қазақ қоғамына қауіп-қатер төндірген Цин 
империясының қалың қолын дипломатиялық жолмен шешу үшін Абылай хан олардың назарын 
экономикаға аударып, олармен сауда жасағысы келетінін айтты. Осы оқиғаға байланысты шүршіт 
қолын бастаған сардар Чжау Хэйдың патша ордасына жолдаған мəліметтінде: «Қазақтың Дəмеш 
жəне Тоқтау деген екі адамы əскери штабымызға келіп, кешірім сұрап, екі ат тарту етті. Олар 
ойламаған жеден қалың қолдарыңызбен шайқасып қалып, екіжақ бірдей арандалдық. Міне, бүгін 
ат тарту етіп, кешірім сұрап келдік дейді. Сондай-ақ олар бізбен сауда жасау ниетін де білдірді» [2. 
508 т., 4- б.] делінген. Цин үкімте қазақтармен сауда жасауға бірден келісіп, дайындық жұмыстарын 
бастайды.

Абылай хан екіжақты сауданы Үліңгір көлі (қазіргі Қытайдың Алтай аймағының Буыршын 
ауданында) жағасында жасауды айтады. Цин патшалығы ол жерді алыссынып, Үрімжіде сауда 
жасауды ұсынады. Абылай хан онымен келіседі. Сондықтан 1757 жылы 15 желтоқсанда хатталған 
Ци империясының орда күнделігінде: «Қазақтармен Үрімжі де сауда жасауды Абылаймен 
келіскеміз, патша өз жарлығымен бекіткен» [2. 550 т., 10 б.] дейтін дерек, соның айғағы.

Екіжақты келісім бойынша 1758 жылы Үрімжіден, 1760 жылы Іледе – Қорғасытан, 1763 
жылы Тарбағатайдан арнайы базар ашылып, қазақ-қытай арасында «Жылқыға жібек айырбас» 
саудасы өрістейді.

Цин үкіметі қазақтармен жасаған саудаға зор маңыз берді. Қазақтармен «жасалатын сауда 
сөзсіз əділ болуы керек. Саудада екіжақ тең пайда көруі тиіс» деген Сауда ережесін қабылдайды.

Цин империясының қазақтарға қолданған саяси-дипломатиялық саясаты. Манчжур-
Цин патшалығы да Қытайдың соған дейінгі басқа династиялары сияқты өзін «Тəңідір ұлы», 
«Аспан астының қожасы» деп санады да, өздерімен дипломатиялық байланыста болған төңіректегі 
елдердің барлығын өздеріне «сырттай тəуелді болған елдер – Wai pan» деп атады. Сондықтан олар 
төрткіл дүниедегі елдердің Цин империясы ордасына ұдайы елші жіберіп сəлем беріп, тарту-
таралғы ұсынып тұруын, өздеріне жасалған үлкен құрмет, зор мəртебе деп санайды. Сонымен 
Цин патшалығы ордасы сəлемге барған елшілерге жəне олар арқылы сол елдің патшаларына, 
хандарына жіберетін сыйлығының құны, олардың апарған кəде-сыйлықтарынан бірнеше есе көп 
болып отырды. Сондықтан жат елдер Цин патшалығы ордасына сəлемге барудың саяси мəнін 
ескермей, оның экономикалық пайдасына қатты қызықты. Əсіресе, біздің қазақтар осылай болды. 

Цин патшалығының қазақ елшілерін қабылдау ережесінде: «Қазақтар əр үш жылда 
бір мəрте патшаға сəлемге келуіне болады»; «қазақтардың Бейжиңге келіп патшаға сəлем 
берушілеріне ұйғырдың бектері қатарында мəміле жасалсын; Пекинге келіп патшамен кездескен 
қазақ елшілеріне ұйғырдың бектеріне берілетін дəрежедегі қонақасы берілсін», деп көрсетілген. 
Алайда қазақ сұлтандары сұранып жүріп шамамен əр екі жылда бір рет барып тұрды.

Цин империясы қағаз жүзінде қазақтарды өздеріне «сырттай ел болғандар» қатарында санады. 
Бірақ іс жүзінде Қазақ хандығының ішкі сыртқы істеріне қол сұққан жоқ. Оларды дербес мемлекет 
қатарында санады. Цин патшалығы: «Қазақтар – орыстардан жасқанады. Сондықтан олардың 
орыстармен жақсы болуы ақылға қонымды іс. Олар шын ниетімен бізге сəлем-сауғыт əкеліп жатса, 
оларды жарылқауымыз керек. Егер келмесе, оның да оқасы жоқ. Олар орыстардан қорқа ма, жоқ па, 
оған біз назар аударып жатпаймыз» [2. 550 т., 20 б.] деген. Кейін тіпті «... Қазақстардың Ресеймен 
қарым-қатынас жасауына тыйым салмаймыз» [2. 580 т., 20 б.] деп, ашық айтқан болатын. Цин 
империясы Қазақ хандығының ішкі-сыртқы саясатына араласпау принципін бастан-аяқ сақтады. Осы 
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арада Цин империясының вассалы болған Кореяға Жапония қадам басқанда Қытай жойқын соғыс 
ашып (1894-1895 ж.), жер қаба жеңілгенін ескерсек, арадағы айырмашылықты анық аңғарамыз.

Тарихи тұрғыдан қарайтын болсақ, Цин империясының Абылай хан жөніндегі танымы 
дұрыс, қолданған саясаты жағымды болды деуге негіз бар. Содан да болар, Абылай ханның Қытай 
Цин имприясына қолданған дипломатиялық саясаты өте табысты болды. Оның басты көріністері 
ХVIII ғасырды Қазақ хандығының нығаюы мен өрлеуінен, халқымыздың этнотерриториясының 
қалпына келуімен сипатталады. Демек, Абылай хан өзінің алдына қойған мақсаттарын негізінен 
іске асырған, тарихи миссиясын жоғары деңгейде орындаған тұлға.

Жапонияның Орталық Азияны зерттеуші белгілі тарихшы ғалымы Сакуш Тору: «Цин 
патшалығы үкіметі шекара өңірінің саяси тұрақтылығын сақтау үшін, қазақ хандарын өзіне 
сəлемге келіп тұратын саясат қолданды. Абылайдың қойған талаптарының барлығын қабылдады» 
[3. 345 б.] деген, тұжырымы негізсіз емес. 

Егер, біз жоғарыда пайымдалған тарихи шындықты мойындайтын болсақ, онда отан 
тарихында қалыптасқан бірқатар қасаң қағидаттарға өзгеріс жасауымыз керек. 

Көріп отырғанымыздай, Цин империясы Абылай ханды 1750-жылдары Қазақ елінің 
басшысы – ханы деп таныған. Сондай-ақ олар қазақтар жөнінде тек Абылаймен санасып отырған. 
Саясатта болсын, саудада болсын, əлде шекара мəселесінде болсын, бəрінде тек Абылаймен 
сөйлесіп, келісімге келіп отырғаны бұлжымас тарихи шындық. 

Мен осы негізде, Ресей деректері негізінде Абылайды 1771 жылы ғана жалпы қазақтың 
ханы болды деген көзқарас, тарихи шындыққа жанаспайды деп санаймын.

Менің пайымдауымша, Абылай 1743 жылы Орта жүздің ханы болды (бұл жөнінде жазған 
дүниелерім жарияланған), 1750 жылдары бүкіл қазақ елін биледі. Сондықтан Қытай Цин 
империясы Абылайды Қазақ елінің бірден бір өкілі – ханы ретінде таныды жəне соған орай 
саясат қолданды. Мұның дəлелін жоғарда келтірдік. Бұл бір.

Екіншіден, Қазақ хандығын Цин империясының вассалы болды дейтін қытайлық көзқарасты 
қабылдауға болмайды. Қытайға вассал болған Корея, Въетнам елдерінде мəселе соғыспен шешілген. 
Ал, Қазақ хандығы Ресей тарапынан отарланып өз билігін аяқтаған. Оған Цин империясы мүлде 
киліккен емес.

Үшіншіден, Ресей мен Цин империясы қазақ аумағынан мемлекеттік шекарасын алғаш 
айырғаннан кейін (1864 ж.), жерімен бірге бірқатар қазақ ру-тайпалары Қытай құрамында өтті. 
Цин империясы соларды тікелей билеп-төстеді.

1750-ші жылдары Қытай Цин империясы Абылайды Қазақ елінің басшысы – ханы деп 
танығанын, жəне тек онымен санасып саясат қолданғанын көріп біліп отырып, өзіміз Абылайдың 
ұлы хандық билік мəртебесін мойындамай отырғанымыз, - тым абсурдтық емеспе?! дегім 
келеді. Сондықтан Абылай хан жөнінде сақталған қазақ, орыс жəне қытай деректерін жалпы 
салыстырып талдау жасап, тарихи шындыққа жанасатын ғылыми тұжырым жасайтын кез келді 
деп санаймын.
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Аңдатпа. Елдің санасында сақталған орасан саяси оқиғаларды, халқының қамын ойлаған ірі саяси 
көсемдердің өмірі мен қызметі, тарихта қалдырған іздері əлі күнге дейін бүгінгі ұрпақ жадында десе 
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болады. Ғасырлар бойы ел азаттығы үшін күрескен саяси тұлғаларды зерделеу, ғылыми тұрғыдан талдау 
жəне оның нəтижесін бүгінгі заманымыздың талабына сай сараптау арқылы, анықталған құндылықтарды 
насихаттауға мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп отыр. Абылай хан қазақ қоғамына қосқан саяси-
əлеуметттік қызметтерін ғылыми тұрғыдан зерттеу, олардың тұлғалық қасиетін ашып, кейінгі ұрпаққа 
үлгі етіп тарту, халық арасында насихаттау, идеялық пікірлерін сараптауды зерттеу көзіне айналдыру- 
бүгінгі күн талабы.

Абылай ханның басты мақсаты Қазақ хандығының тəуелсіздігін қамтамасыз ету болды. 
Дипломатиялық құралдарды шебер қолдана отырып, Абылай өзінің əскери жəне саяси билігі кезінде 
Жоңғария уақытша басып алған қазақ жерлерін (Тарбағатай мен Алтай тауларында, Зайсан көлінің 
шығысында) қайтарып алуға күш салды. Жоңғария тəуелсіз мемлекет ретінде жойылғаннан кейін де 
маньчжур-цин билігі осы стратегиялық маңызды аймаққа қонуға деген талаптарын жариялауды тоқтатқан 
жоқ.

Түйін сөздер: геосаясат, қазақ қоғамы, саяси өмір, жер тұтастығы, саяси сана, саяси билік, азаттық 
пен тəуелсіздік, ұлттық намыс.
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Annotation. The geopolitical goal of Ablai Khan was to ensure the independence of the Kazakh Khanate. 
Using diplomatic means, Abylai used energy to return the Kazakh lands (in the Tarbagatai and Altai mountains 
to the east of the Zaisan Lake), a temporarily occupied Dzungaria for the time being. Even after the liquidation 
of Dzungaria, as an independent state, the Manchu-Chinese authorities did not stop making claims about their 
land in this strategically important area.
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Қазақтың құлан жортса тұяғы тозатын, қыран ұшса қанаты талатын ұлан ғайыр даласын 
қорғау, сақтап қалу, оны келешек ұрпаққа аманат ету əсіресе, Тəуке ханнан кейін ыдыраған 
Орданы қайта тұрғызу, құлаған туды қайта көтеру елдің бірлігі арқылы жүзеге асытындығы 
белгілі. Мемлекет болашағына, ұлтттың тағдырына қатысты саяси мəселелерді шешуде ердің 
ерінің қолынан ғана келеді. Бетегелі жерде берекелі елдің болуын, көршілес мемлекеттермен 
тереземіздің теңесуін, құтты жеріміздің тұтастығын сақтауға атсалысқан, соны көксеген Абылай 
ханның саясатын ғылыми тұрғыда зерттеу қазіргі ұрпақтың жұмысы.

Қазақ халқының саяси өмірінде елін, жерін қорғаған хандарымыз бен батырларымыздың 
халқының бірлігін, тұтастығын ойлаған ұлт перзенттері болғанын ұрпақ біледі. «Ақтабан 
шұбырынды алқакөл сұлама» жылдары қазақ халқының өмір сүруі мен жойылып кету қаупі 
тұрғанда отаншылдық, атамекенін, жерін, ерлігін ұран етіп көтеріп, халқын бірлікке шақырған 
хандары олардың идеяларын, үндеулерін халқына жеткізіп отырған жыраулар болды.

ХУІІІ ғасырда елдегі саяси жағдай халқының ұлтық намысын оятып, халықты «бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол» шығаратындай ауызбіршілікке, тұтастыққа, бірлікке топтастыруға мүмкіндік 
туғызды. ХУІІІ ғасырдың 30-шы жылдарында қазақ қоғамында жоңғар шапқыншылығынан 
кейін халық əбден тозып, азып күйзелген кезең болды. Іштегі саяси билік үшін тартыс, жүзге 
бөлінген қазақ халқының жағдайы күрт төмендеді. Қазақ хандығының бірлігі мен берекесі кетті. 
Халықтың жүздің билері мен хандарына деген ризашылықтары жоғалып, мықты қазақ хандығын 
құруды армандады.

«Қазақ халқын талай хандар билеген, бірақ Абылай хан болған дəуірде шыңғыс əулетінен тараған 
ханзадалардың құны құлдыраған кезі еді. Ел басына күн туған кезде қазақ елінің ханзадалары тақта 
емес ұрыс алаңында сынға түсті», - деп көрсеткендей Абылай ханда ел басына күн туғанда өзінің 
де «керек болса өзім атқа қонғалы отырмын» -деген сөзі қырғыздардың қазақ ауылына тыныштық 
бермей шапқыншылығына наразылығын білдіріп айтқан сөздері тарихи деректерде сақталған.
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Философ Ғ.Есім айтқандай: «тарихтан белгілі біздің елге қызыққан жау көп болды. Солардан 
қорғап жерімізді бүгінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырған аталарымыз жеке меншікті білмеген. Ел 
қорғаған батыр да, ел сөзін билеген би де жеке меншік болмаған. Жерге қауымдық меншік болған 
соң, қазақта бір сана қалыптасқан. Ол қазақ жерінің тұтастығын қорғау» [1] болды.

Жер барлық халықтың соның ішінде қазақ үшін киелі де, қасиетті ұғым. Қазақ халқы өз 
жерін қорғауды елдіктің белгісі деп түсінген. Жерді құндылық тұрғысында түсіну жер тағдырын 
адам жəне ел тағдырымен байланыстыру қазақ дүниетанымында ерекше элементтердің бірі. 
Қазақта «Жер-Анасы», «Су-Атасы», «Нан-баласы» деген аталы сөздер бар. Бұл сөздердің 
мағынасынан халықтың жерсіз болашағының жоқ екенін аңғарамыз.

Осы жер үшін, жерінің тұтастығын сақтау мақсатында Абылай ханның саясатының рөлі 
зор. 1756 жылы Шаған, Оба ауданында, Қарқаралы таудың Жарлы өзенінің бойындағы, Шідерті 
өзенінің қасында тарихта Шүршітқырылған деген атпен сақталған шайқас осының дəлелі [2]. 
деректерден көруге болады. Қазақ-қытай келіссөз жүргізіліп бітім қабылданады. Қытаймен 
саяси қатынастың маңыздылығы, Тарбағатай, Ертіс, Іле маңындағы құнарлы жерді кері қайтару 
дипломатиялық жолмен шешіліп отырды. Байырғы қазақ қоныстарын қайтаруда Абылай ханның 
саяси беделі тек Орта жүзде ғана емес, Ұлы, Кіші жүздерде де арттырды. Қазақ жерінде қазақ 
хандарының сыртқы саясаты ел бірлігі мен жер тұтастығын сақтау болды. Абылай хан Түкістан, 
Сайрам, Шымкент қалаларын қазақ жеріне қайтадан қайтарады. Тіпті Ташкент қаласының өзін 
салық төлеуге мəжбүр етті. Себебі «Абылай хан жоңғар, қытай жəне қазақтардың экспансиялық 
саясатына тойтарыс берумен жүргенде, Қоқан хандығының айдап салуымен кейбір қырғыз 
манаптары Ташкент пен Шудың аралығындағы Түркістан, Созақ Сайрам т.б. қалаларды басып 
алу мақсатымен ұлы жүз қазақтарын шапқыншылыққа ұшыратады. Осы тұста Абылай хан 
тағы да қазақ қолын өзі бастап шығып, қырғыздардан біржолата қазақ жерін босатады. Абылай 
ханның бұл ерлігі де оның даңқына даңқ қосады. Бұл туралы Үмбетайдің:

«Анау бір жылы аттанған
Əскерді қырғыз қырғанда,
Басынан оба қылғанда,
Бұл хабарды ел біліп,
Көп батырмен сен жүріп.
Көзіңнен жасың көл қылып,
Қысылған əскер басының
Қасына барып тұрғанда,
Ақ боз атты шалғанда,
Мойныңа кісе салғанда,
Бабай түкті шашты Абыз
Содан бата алғанда,
Тілеуің қабыл болғанын,
Басыңа қыдыр қонғанын
Ұмыттың ба, соны Абылай», - деп жырлауы қисынды деуге болады [3].
Абылай хан Ресей мен Қытай империясының ортасында орналасқан қазақ елінің геосаяси 

жағдайында икемделген саясат жүргізді. Абылай Орталық Азиядағы мықты, күшті қазақ 
хандығын көтерді, онымен Ресей, Қытай империясын санастыра отырып, Қазақ хандығындағы 
мықты бір орталықтан бағынатын мемлекет құра білді. Абылай хан хандық құрған тұста, өзінің 
басқару жүйесінде қазақ хандығын, территориялық тұтастығын сақтай отыра, қазақ елін Ресей 
мен Қытайдан кейінгі ең мықты мемлекетке айналдырды. Бірақта елдің батыс шекарасында 
Жайық маңында болған Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі қазақ жерінің тынышын бұзбай 
қойған жоқ. Соның ішінде қазақ жеріне көзін сұға қарағандарға сазайын беріп отырған. Орыс 
губернаторы И.Рейнсдорпқа Абылай ханның жолдаған мынадай хаты бар. «Менің қарауымда 
сондай-ақ Ұлы жəне Кіші ордалар да бар, Ұлы жүз қазақтары Түркістан қаласына таяу Ташкент 
уəлаятына тұрады. Ол уəлаятта менімен жауласып жүрген қырғыздар бар. Міне солар біздің 
адамдарға дамыл-тыныштық бермей, əлсін-ала шабуылдап, ауылдарын тонап, қатын-баласына 
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дейін тартып əкетіп жүр. Бұндай озбырлықтан бізді қорғай көріңіз деп көз-жасыммен өтінемін. 
Тентектерді тыйсын, бұзықтарды бұғауласын деп балаларым мен бауырларымды, елдің жақсы-
жайсаңдарын аттандандырдым. Олардың артынан ата-мекен қамы үшін өзімде атқа қонғалы 
отырмын» [4],-деген сөздерінен Абылай ханның батырлығы мен батылдығының дұшпанға қарсы 
керек болса, өзі де атқа қонатындығын көрсетеді. Абылай хандай ұлы қолбасшының арқасында 
қазақ халқы өзінің ұлттық санасын, дəстүрін, менталитетін, ұлттық рухын, тарихын сақтап, 
Қазақстанның тəуелсіздігін құруға негіз салды. Абылай қазақ даласының даналығын, күш-
қайратын бойына сіңіре отырып, халқымен бірге ұлт санасын, психологиясын, ұлт мүддесін 
өз мүддесінен жоғары қоя білді. Абылай ұстаған саясат қазақ халқының ұлттық тəуелсіздігін 
сақтап қалуға бағытталған ол кездегі бірден-бір дұрыс саясат болды. Абылай ханның кейбір 
идеялары осы күнге дейінде өз өзектілігін жойған жоқ, Абылай ханның сол кездегі белгілеп 
берген территориясы осы күнге дейін сақталып отыр, ұрпаққа аманат ретінде сақталуын, елім, 
жерім деп еңбек ететін саяси лидерлерді уақыт талап етеді

Абылай хан есімі ол тек Қазақстанда ғана емес, ХYІІІ ғасырда Орта Азияда, халықаралық 
деңгейде ерекше құбылыс болып саналды. Абылай хан қазақ халқының санасында тарихи-
саяси тұлға болып танылады. Қазақ халқын біріктіріп, дербес, тəуелсіз қазақ мемлекетін құруы 
халқымыздың есінде ұлы бейне болып қалыптасуының бірден-бір себебі. Қашанда саяси 
тұлғаға баға беру, оны ғылыми тұрғыдан талдау ұқыптылықты қажет етеді. Қоғамның тізгінін 
ұстап, ұлтымыздың ұлы мақсаттарына жанын салған, халқын жұмылдырып, бір тудың астына 
топтастырған Абылай ханның саяси ролі маңызды. Ата-баларымыз осынау ұлан-байтақ жерді 
аттың жалында, түйенің қомында, найзаның ұшында, қылыштың жүзінде жүріп қорғағанə [5], - 
дей отырып, Н.Ə.Назарбаев «ата -бабаларымыз аңсаған азаттық пен тəуелсіздікті алдық. 

Соны ертеңге  жеткізу келесі ұрпаққа, болашаққа Қазақстанның осы тəуелсіздігін аманаттау. 
Бұл мақсат жүзеге аспайынша азаттық баянсыз», - екенін, алға қойған мақсаты нақты, түсінікті, 
мақсатқа жету тактикасының жолы халқының мүддесіне қамдалған сарабдал саясаткер.

«Елдің бағын ашпаса, ер мұратқа жетер ме! Ерінің сағын сындырса, ел мұратқа жетер ме! 
Ел тірегі ері, ер тірегі елі бола білген қауымның басы бағынан кетер ме? Есті еріңді ез тұтсаң 
өзіңді өзің қорларсың, есеріңді ер тұтсаң іргеңізден жау кетпей, төріңізден дау кетпей, сойқаннан 
жолығып, сорларсыңда зарларсың. Ел мұраты көрешек, ер мұраты келешек. Көрешегін күйттеген 
түбі қоймас сүрінбей, келешегін күйттеген жетелі ер адаспас бағзыдан қалған із бар ғой» - 
Құлтөбедегі Əйтеке бидің айтқан сөз жолдарынан саяси лидердің беделінің халық алдындағы 
маңыздылығын көрсеткенде [6]. 

Көптеген мемлекеттер мен халықтардың басына қиыншылық тускенде, халық арасынан 
халық мүддесін қолдайтын жеке тұлғалардың болғанын халық біледі. Əрбір халықтың ұлы 
тұлғалар есімімен тығыз байланысты тарихы бар. «Əрбір тарихи тұлғаның еңбегі, əрбір тарихи 
оқиға сол кезең аясында ұлт мүддесі тұрғысынан екшеліп, əділ бағасын алу қажет» [7]. 

Қазақстан саясаттану ілімі тарихында XVІІІ-ші ғасырда қазақ даласында елдің саяси 
өміріне атсалысқан қазақтың саяси қайраткері Абылай хан туралы ғылыми жұмыстар аз. Тарих 
толқынын терең зерттеп түсіну үшін, сол қоғамда өмір сүрген жеке тұлғалардың өміріне терең 
талдау жасауды талап етеді.
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 Исследований Центральной Азии (IFEAC), Бишкек

Мой доклад касается одного из важнейших элементов «репертуара» или каталога 
институтов власти Центральной Азии: политической формы ханства или титула хана, которые были 
введены тюрками. Чингисхан принял этот институт власти, на котором он основал монгольскую 
империю. Этот процесс был описан в книге Джейн Бербанк и Фредерика Купера «Империи в 
мировой истории: власть и политика разнообразия» [1], я не буду на нем останавливаться. Ханство 
стало легитимной политической системой в Центральной Азии, несмотря на политический 
распад и конфликты между различными линиями чингизидов за контроль над регионом. 
Легитимность чингизидов, т.е. только чингизид мог стать ханом, введенная Чингисханом, 
сформировала политическую жизнь Центральной Азии и сыграла определенную роль в 
долговечности политической модели ханства. Институт ханства существовал в Центральной 
Азии до монгольского нашествия (Караханидское ханство 942-1212 и Каракитайское ханство 
1124-1218), но он конкурировал с другими формами: персидским титулом шаха (государство 
Хорезмшахов 1077-1231 годах), арабским титулом эмира (Саманидское государство 875-999 и 
Газневидское государство 977-1186) или султана (Газневидское государство), и другим тюрким 
политическим институтом, бей и бейлик (Сельджукское Государство 1037-1194).

Среди населения Центральной Азии, чьи современные этнонимы существовали уже в XVI 
веке, только у казахов линии чингизидов являлись составной частью народа, а именно группа 
тɵре. Появление казахского народа связано с союзом между линиями чингизидов, имеющий 
легитимное право стать политическими правителями, и родами, которые идентифицируют себя 
как в объединяющем элементе, представленном тɵре, так и в генеалогическом единстве. Эта 
политическая конструкция была выражена Тынышпаевым в начале XX века в его комментарии 
к предложению: «Алаш алаш болғанда, Алаша-хан болғанда» : «Время, когда алаш стал 
действительно алашем, а Алаша – ханом, то есть казахи объединились в одну мощную 
государственную организацию, и первым объединившим ханом был Алаша» [2]. Остальные 
ханства Центральной Азии определялись регионально: Бухарское, Хорезмское, Кокандское. 
Туркмены, каракалпаки и кыргызы находились в более или менее сильной зависимости от этих 
ханств. Генеалогическое единство было центральной политической основой для них.

Система чингизидов начала подвергаться сомнению с созданием Кокандского ханства в 
XVIII веке, которое установило узбекскую династию во главе государства и, таким образом, 
порвало с легитимностью чингизидов, сохранив политическую форму и титул хана. Легитимность 
этой династии складывалась из различных элементов, особенно религиозных и тимуридских. 
Бухарское ханство было преобразовано в эмират в самом конце XVIII века, что позволило 
узаконить захват власти узбекской династией и ее отход от простых марионеточных ханов из 
чингизидов.

Эти изменения произошли тогда, когда Центральная Азия претерпевала глубокие 
геополитические изменения. Во второй половине XVIII века пришел конец великим переселениям 
и утверждению русской и китайской имперской власти, с устранением джунгаров и отчасти 
Персии. Эти потрясения вызвали новый вопрос о политическом единстве и положили начало 



38

II ABLAI KHAN READINGS

размышлениям о ранней национальной форме. Стихи Махтумкули (1724-1807) о туркменском 
единстве – один из примеров.

XIX век усилил эту динамику из-за царской колонизации и ослабления государств 
Центральной Азии. Ханство и титул хана продолжали представлять политическую явность и 
несомненность в Центральной Азии, но их основание постепенно менялось. Период 1840-1850-
х годов занимает центральное место в этом процессе.

Война под руководством Кенесары Касымова была частью этого конфликта по поводу 
природы казахской политики: Губайдулла хан, Касым Аблайханов, затем Кенесары хотели 
сохранить политическую форму ханства и титул хана, который они все еще считали актуальным. 
Именно для того, чтобы утвердить свою власть в дипломатических отношениях и благодаря 
сплочению многих казахских родов, Кенесары был избран ханом в 1841 году. Эти выборы 
состоялись спустя почти 20 лет после принудительного изгнания Губайдуллы хана : ни Касым, 
ни брат Кенесары Саржан не стали добиваться этого титула.

Поднятие на белой кошме Кенесары соответствовало принципу чингизидов. Однако титул 
хана уже был отменен царской властью. Кенесары считал что свой народ находился под угрозой 
и пытался защитить его существование, сохраняя казахские институты и территориальную 
«автономию». Кыргызы и туркмены, оказавшись в похожей ситуации, не имели внутри себя 
чингизидов. Тем не менее, они мобилизовали этот институт власти: хан стал формой сверх 
лидера, объединяющего народ.

В 1842 году Ормон (1791-1854) был первым, кого подняли на белой кошме, и кто объединил 
северные кыргызские племена против русских и Кокандского ханства. У него не было преемника: 
случай с кыргызом Исхаком Асановым (1844-1876) весьма свидетельствует о двусмысленности, 
связанной с этим титулом. Он выдал себя за внука Кокандского хана – Полот-хана – чтобы 
возглавить восстание против правящего хана в 1873 году. Только потомок хана мог иметь 
легитимное право возглавить восстание или политически объединить роды.

Туркмены также избрали своих первых ханов в 1850-х годах, когда они воевали против 
персов, Хорезмского ханства, а затем и Российской империи. Говшут-хан был избран ханом рода 
Теке в 1855 году, затем после его смерти в 1858 году, за ним последовали Нурберды-хан и его сын 
Махтумкули-хан в 1880 году.

Во всех трех случаях – казахском, кыргызском и туркменском – титул хана был 
мобилизован как единственная доступная модель, но попытки переформулировать политическое 
существование потерпели неудачу из-за военных поражений. 

Постепенно ханство перестало появляться как политическая форма, способная соответство-
вать новому геополитическому контексту и изменениям в центральноазиатских обществах. 
Парадоксально фигура хана продолжала оставаться важной моделью: единственной легитимностью 
государственности, основанной на прошлой истории. Во время колонизации и в начале советского 
режима хан как образ независимого прошлого и политического существования оставался 
единственной легитимной фигурой, чтобы возглавить восстание. С другой стороны, этот титул уже 
не был связан с реальным политическим проектом и возрождением ханства. Выборы ханов больше 
не были актом объединения, а касались только родов, выбирающих своего представителя. Этот 
аспект рассматривается в статье, опубликованной мной и Изабель Оайон в 2019 году [3].

Со второй половины девятнадцатого века и даже в начале двадцатого века элиты 
Центральной Азии стремились создать новую легитимность, чтобы восстановить политическую 
государственность для своего народа. Она основывалась на современных течениях глобальной 
истории того времени, а именно на создании наций. Образ ханства и хана потерял свой престиж, 
потому что эта модель не соответствовала современности: она стала инвективой или признаком 
отсталости, неприятия современности как для русских, так и для значительной части элиты 
Центральной Азии, особенно казахской. В их конфликте в начале 1910-х годов Алихан Букейханов 
пренебрежительно обвинил Бахытжана Каратаева в желании быть избранным ханом. Со своей 
стороны, царская власть продолжала систематически называть лидеров восстания ханами с 
целью их политической дискредитации. Однако этот титул не был настолько распространен 
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среди населения, как о нем часто писали. Многие лидеры отказывались от него: в частности, 
Каната Ыбыке уулу (1860-1916) среди кыргызов и Абдугапар Джанбосынов, который предпочел 
титул эмира.

Среди казахов отметим еще один парадокс, связанный с фигурой Аблай-хана, которого 
всегда превозносили те же самые элиты, но которые не задумывались о восстановлении ханства. 
В данном случае акцент ставился на память о политическом единстве и слиянии рода и линии 
чингизидов. Это объединение все еще сохраняло видимую реальность в политической жизни 
Казахстана: до 1918 года тɵре продолжали иметь политическое преимущество. Они составляли 
подавляющее большинство среди депутатов, избранных в Государственную Думу в 1906 и 1907 
гг., и двое из трех кандидатов на посту председателя Алашорды в 1917 были также тɵре.

В советский период ханство ассоциировалось с феодализмом, и даже если после 1991 
года история Центральной Азии была пересмотрена во всех республиках, включая Казахстан, 
в основном ханство не представляло политической модели, отвечающей вызовам современного 
мира. Никакая политическая легитимность, опирающаяся над династиями чингизидов в 
Казахстане или над потомками тех, кто были избраны ханом в Кыргызстане или Туркменистане, 
не была мобилизована в отличие, например, от Франции, где монархическое движение, даже в 
небольшом количестве, продолжает до сих пор существовать. В Центральной Азии существует 
разрыв преемственности между ханствами и обретением независимости 1991 года.

Политическое воображение, связанное с ханством, по сути своей является частью 
коллективной памяти, что можно было наблюдать во время празднования 550-летия Казахского 
ханства. Оно не представляет собой реальной политической альтернативы: единственные ссылки 
относятся к полностью переработанной версии того, что называется степной демократией 
или курултаем, особенно в Кыргызстане. В XIX веке этот принцип также частично служил 
оправданием для введения выборов в казахских степях царской властью.

Фигура хана в очень редких случаях может быть положительно связана с одним из лидеров 
Центральной Азии, но в большинстве случаев она служит для осуждения предполагаемого 
злоупотребления властью: в Кыргызстане было изобретено новое слово «ханституция» чтобы 
дискредитировать конституционный референдум 2021 г.

Титул хана также претерпевал трансформацию в индо-иранском мире: он был эквивалентом 
вождя рода или губернатора провинции, затем он был подкреплен именами, чтобы обозначить 
знак уважения, прежде чем просто стать элементом имени семьи.
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Аннотация: Российско-казахстанские отношения на современном этапе носят позитивный 
взаимовыгодный характер. Геополитические реалии и глобальные процессы современного мира 
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оказывают влияние на международные отношения, однако, двусторонние отношения во многом 
определяются не столько «внешним контекстом», а конкретной позицией Казахстана и России. В эпоху 
тектонических сдвигов в мировой политике и мировой культуре Казахстан не замыкается на сопредельных 
государствах, и стремиться расширить поле для внешнеполитического маневрирования: страна 
активно развивает экономические, политические, культурные, спортивные, научные, образовательные 
связи с внерегиональными акторами, включая США, Японию, Республику Корея, Евросоюз, Турцию, 
Индию, Сингапур, Индонезию и другие государства. Казахстанская внешнеполитическая концепция 
демонстрирует желание активно развивать всесторонние отношения с внерегиональными участниками 
международных отношений, что, отнюдь, не является показателем снижения уровня двусторонних 
отношений.

Ключевые слова: Россия, Казахстан, глобализация, геополитика, двусторонние отношения, 
историческая память, имидж, «мягкая сила», дипломатия.
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Abstract: Modern Russian- Kazakhstan relations have a positive and mutually beneficial character. 
Geopolitical realities and global processes of the modern world influence international relations. However, 
bilateral affairs are generally defined not by the “outer context” but by the specific position of Russia and 
Kazakhstan. In the epoch of tectonic movements of modern politics and modern culture Mongolia is trying not 
to focus only on neighboring countries and is reaching to widen her field of international manoeuvring. Тhe 
country is actively developing her economical, political, cultural, sports, scientific and educational relations 
with extra-regional actors, including USA, Japan, Republic of Korea, European Union, Turkey, India, Singapore, 
Indonezia and other states. The Kazakhstan international concept demonstrates its wish to actively develop 
extensive relations with extra-regional actors in international relations that by no means indicates the decline in 
the level of bilateral relations.
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Место России и Казахстана в системе международных отношений определяется целым 
комплексом геополитических, географических, политических, экономических факторов. 
В современном мире, характеризующемся анархизмом межгосударственных отношений, 
турбулентностью, динамизмом политических процессов, крайним снижением политической 
культуры, важно сохранить культурно-цивилизационную самобытность. Ведь процесс 
глобализации, характеризуется как универсализацией, так и актуализацией, и повышением 
интереса к локальным культурам, что дает основание говорить о процессе «глокализации». 
Мы живем в эпоху, когда «принципы и механизмы рынка неправомерно экстраполируются на 
область принятия решений» [1]. Россия и Казахстан проходят путь переосмысления своего 
места и роли в истории человечества. Имея разные, но во многом пересекающиеся исторические 
пути, наши страны во многом похожи в силу того, что мы имеем почти 260 лет совместной 
истории в составе единого государства (в 1731 г в состав Российской империи включен Младший 
Казахский жуз). Современные российско-казахстанские отношения основаны на принципах 
равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов 
партнера. Казахстан, как и Россия, в силу своего геополитического положения и значительного 
экономического потенциала не замыкается на узкорегиональных проблемах. Россия и Казахстан 
являются активными участниками региональных международных отношений: СНГ, ШОС, 
ЕАЭС, ОДКБ, ОБСЕ, Совета Европы. Отношения между Россией и Казахстаном носят дружеский 
стратегический и взаимовыгодный характер. 

Российско-казахстанские отношения развиваются в контексте отношений как с соседними 
государствами (Центральная Азия), так и с внерегиональными участниками международных 
отношений. Дипломатические отношения между Казахстаном и Российской федерацией были 
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установлены в октябре 1992 года, в том же году были открыты посольства в Москве и Алма-Ате. 
25 мая 1992 года между странами был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. «Договор в полной мере отразил фундаментальные изменения, произошедшие после 
распада СССР и выхода двух соседних государств в абсолютно новые геополитические реалии», 
- так оценил значимость этого документа К.К. Токаев [4]. В этот же день стороны подписали 
Договор об использовании космодрома Байконур. Россия согласилась считать объекты 
инфраструктуры космодрома Байконур собственностью Казахстана. Казахстан закрепил свои 
суверенные права на космодром Байконур, после чего открывались дополнительные возможности 
для взаимоприемлемых решений, направленных на обеспечение деятельности уникального 
объекта. В ходе первого официального визита Президента Н.А. Назарбаева в Москву в марте 
1994 года был окончательно решен вопрос о статусе и арендной плате за космодром. Арендная 
плата за использование территории Республики Казахстан составила 115 млн. долл в год. 
Космический комплекс «Байконур» передавался в аренду на 20 лет с продлением срока аренды на 
последующие 10 лет по взаимному согласию сторон. Воинские формирования, обслуживающие 
жизнедеятельность космодрома, получили статус российских военных формирований, временно 
расположенных на казахстанской территории. Выплату арендной платы Россия начала с 1998 
года, после того, как был решен вопрос о взаимных долговых обязательствах и подписано 
соглашение о «нулевом варианте». В 2014 году Договор о космодроме «Байконур» был продлен 
еще на 10 лет. 

В январе 1995 года во время визита Н. Назарбаева в Москву были подписаны важные 
документы: Договор о правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно 
проживающих на территории России и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Казахстана, а также Соглашение об упрощённом приобретении гражданства 
гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Российскую 
Федерацию, и гражданами Российской Федерации, прибывающими для постоянного проживания 
в Республику Казахстан. Эти договора сыграли большую роль в укреплении взаимопонимания и 
доверия между Казахстаном и Россией. 

В октябре 1998 года был подписано двустороннее Соглашение об урегулировании 
взаимных финансовых претензий. 6 июля 1998 года Казахстан и Россия подписали Декларацию 
о вечной дружбе. В настоящее время договорно-правовая база российско-казахстанского 
международного сотрудничества насчитывает более 200 договоров и соглашений в различных 
областях. Важнейшим аспектом сотрудничества двух стран являются торгово-экономические 
связи. Казахстан является одним из основных торговых и экономических партнеров России. 
Товарооборот между государствами составляет (итоги 2020 г.) 19,065 млд долларов. Россия и 
Казахстан взаимодействуют в энергетической сфере, в вопросах транспортировки казахской 
нефти на мировые рынки с использованием российской трубопроводной системы. Стороны 
модернизируют совместно нефтеперерабатывающие производства. Основными действующими 
экспортными маршрутами казахстанской нефти являются: Атырау-Самара, КТК, Атасу-
Алашанькоу, порт Актау. 

Россия и Казахстан предпринимают меры по созданию и совершентствованию деятельности 
совместных предприятий. На территории Казахстана действуют более 2000 совместных 
российско-казахстанских предприятий. 

Российско-казахстанские отношения зависят от многих факторов: геополитических, 
политических, экономических, культурологических. 

Геополитические аспекты российско-казахстанских отношений. Хотя Казахстан 
занимает особое место во внешнеполитической стратегии России, на современном этапе РФ 
проводит прагматическую политику в центрально-азиатским регионе, которая базируется на 
ее национальных интересах. При этом, Казахстан и Россия не всегда проводят «согласование 
политик» в регионе. Естественно, у каждой из сторон есть свои национальные интересы, на 
защиту которых и направлена внешняя политика и стратегия национальной безопасности 
каждой из стран. По мере того, как глобальная сила и влияние сдвигаются на Восток, основные 
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международные акторы стремятся выстроить выгодный для себя баланс сил с развивающимися 
азиатскими республиками [2]. Центральная Азия превращается из периферийного региона 
в регион, в котором сталкиваются интересы мировых держав. Центрально-Азиатский регион 
можно рассматривать в качестве «ключа» по отношению к геополитическому будущему 
всего азиатского континента. Поэтому геополитические цели РФ в ЦА, в первую очередь, 
детерминированы желанием России не утратить свое влияние в регионе, удержать под своей 
эгидой остатки постсоветского пространства и тем самым подтвердить свою роль если не 
мировой, то, во всяком случае, евразийской державы [3]. Стремление российской стороны не 
потерять свое влияние в регионе вступает в противоречие с интересами значимых мировых 
акторов, которые также стремятся укрепить свое влияние в регионе: с Соединенными 
Штатами и Европейским Союзом - на западном направлении, с Турцией, Ираном и Китаем – на 
восточном. Конкуренцию также составляют Пакистан и Индия. У каждого из игроков есть свои 
преимущества. У Турции языковая, культурная и региональная близость, у КНР и США мощные 
политические и экономические ресурсы.

Большая игра в Центральной Азии и место России и Казахстана в этой игре. 
Особая конкуренция наблюдается в треугольнике РФ-США-КНР. Если конкретизировать 
внешнеполитические интересы США, то следует отметить, что ее ключевые интересы 
сфокусированы в области добычи и транспортировки энергоресурсов. Что касается военно-
политического присутствия США, то оно для них представляет немаловажное стратегическое 
значение ввиду соседства с РФ, КНР, Ирана и зоны АфПак. В целом, Соединенные Штаты 
не заинтересованы в серьезном привлечении инвестиций в социально-экономическое 
развитие республик Центральной Азии. Основной их целью является дистанцирование 
центральноазиатских стран от влияния России.

Китай, в свою очередь, стремится упрочить свои позиции в регионе, для того чтобы 
провести масштабную экономическую экспансию. В качестве долгосрочной цели можно 
выделить полное экономическое подчинение центральноазиатских государств и преобразования 
их в свою сырьевую базу. К немаловажным аспектам взаимодействия Китая со странами ЦА 
относят вопросы безопасности в приграничных районах, в первую очередь СУАР. Действия КНР 
будут направлены на сдерживание наращивания конфликтного потенциала и сепаратистских 
настроений. 

К основным областям пересечения интересов внешних игроков в Казахстане, да и в 
регионе, в целом, относят:

1. доступ к энергоресурсам и содействие в формировании инфраструктуры для 
нефтегазовой сферы;

2. контроль над стратегическими отраслями промышленности;
3. получение максимально благоприятных условий для инвестирования в экономику 

региона;
4. формирование благоприятного имиджа своей страны в общественном мнении населения 

региона.
Таким образом, возникновение у республик Центральной Азии, в первую очередь у 

Казахстана, новых заманчивых альтернатив напрямую обуславливает все большее стремление 
России к максимально тесным отношениям с центральноазиатскими партнерами. Наличие 
других внешних игроков в регионе является серьезным препятствием для реализации российской 
стратегии, так как это может привести к тому, что государства Центральной Азии сойдут 
с российской орбиты влияния и откажутся от своей постсоветской идентичности. В связи с 
этим, к задачам РФ можно отнести сдерживание упрочения на территории Центральной Азии 
внешних сил, в первую очередь – США и КНР. При этом Россия осознает, что полностью не 
допустить активность Китая и Соединенных Штатов в регионе она не в силах, поэтому ей следует 
достичь такого положения вещей, при котором будет соблюден баланс между партнерством и 
конкуренцией   
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Таким образом, Центральная Азия играет стратегически важную роль в обеспечении 
национальной безопасности РФ. Любая дестабилизация в регионе может спровоцировать 
расширение очагов конфликтности в сторону России.  

Проанализировав факторы, влияющие на формирование внешнеполитического курса РФ в 
Центральной Азии во всех четырех измерениях: геополитическом, геоэкономическом, военно-
политическом и культурно-гуманитарном, следует подчеркнуть, что значимость Центрально-
Азиатского региона представляется бесспорной для российской стороны. Несмотря на то, что 
данный регион практически всегда был включен в зону интересов РФ, ей так и не удалось 
выработать цельную и долгосрочную политику по отношению к Центральной Азии. На данном 
этапе России необходимо формировать новую архитектуру отношений с центральноазиатскими 
государствами уже с учетом присутствия в регионе внешних акторов. 

Русские в Казахстане. Рассматривая регион в культурно-гуманитарном измерении, 
немаловажным фактором, влияющим на формирование внешней политики России в Центрально-
Азиатском регионе, будет являться наличие большого числа русскоязычного населения. 
Центральная Азия стала домом для нескольких миллионов этнических русских. Они являются 
наследием имперской колонизации конца XIX в., советской переселенческой политики, массовой 
эвакуации периода Великой Отечественной войны и предпринятой Хрущевым программы 
освоения «целинных и залежных земель». 

На сегодняшний день в Центральной Азии, по оценочным данным, часто завышенным, 
проживают всего около 70 млн человек, 9 млн из которых — русские. Однако по странам показатель 
численности русских сильно варьируется. Большая часть русского населения Центральной Азии, 
проживает в трех республиках – Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Казахстан по численности 
русского населения занимает первое место, где на начало 2021 года численность составляла 
20% населения страны (3 млн 619 тыс.). В остальных государствах доля русского населения 
составляет менее 5% от общей численности.  Сфера русского языка и культуры постепенно 
сокращается. Центральноазиатские государства стараются сохранить свой лингвистический 
и культурный суверенитет. С момента обретения независимости, число граждан Центральной 
Азии, которые использовали русский в качестве языка повседневного общения, уменьшилось 
почти вдвое.

В 2007 году в Казахстане был принят государственный проект «Триединство языков», 
цель которого – всеобщее изучение казахского языка как государственного, русского – как языка 
межнационального общения, английского – как языка интеграции в глобальную экономику. Этот 
проект широко обсуждался в обществе и получил неоднозначную оценку среди экспертов и 
общественных деятелей. В 2017 г. Казахстан заявил о плане перехода с кириллицы на латиницу. 
Процесс этот длинный, последствия могут оказать существенное влияние на развитие культуры, 
образования, науки, а в перспективе и на общество, в целом. С философской и культурологической 
точек зрения, переход на иную знаковую систему, даже существенно не отличающуюся от 
существующей, может изменить цивилизационный код Казахстана, внести значительные 
коррективы в историческую память народа. Казахстанское общество, являясь билингва на 
протяжении почти 100 лет своей истории, будет тяжело переходить на иной биллингвизм: 
казахский + английский. С методологической точки зрения, не совсем последовательной 
является государственная политика, направленная, с одной стороны, на выработку идеологии 
неоевразийства (ЕАЭС), развитие интеграционных процессов в экономической, политической, 
культурной, образовательной и научной сферах и, с другой стороны, выход фактически из 
единой знаковой системы – кириллицы + русского языка!? Надеюсь, что последствия этого 
шага будут позитивными и отвечающими национальным интересам многонационального и 
многоконфессионального казахстанского народа.

Помимо этого, также постепенно уменьшается и общая численность этнических 
русских вследствие социально-демографических причин: миграции русских, высокого темпа 
естественного прироста коренных этносов Центральной Азии, их растущей урбанизированности 
и обострившейся конкуренции на сузившемся из-за экономического кризиса рынке труда. 
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Эксперты прогнозируют, что в обозримой перспективе русскоязычное культурно-языковое 
пространство в Центральной Азии, за исключением Казахстана, может существенно сократиться. 
Этому способствует не только издержки во внутренней политике Казахстана и других государств 
региона, но и непоследовательность и не совсем четкое представление своей центральноазиатской 
стратегии Российской Федерацией. 

Сопряженность проектов ЕАЭС и «Один пояс и один путь». Для ЕАЭС во главе с Россией 
и Казахстаном, имеющим самые крупные экономики среди участников, проект сопряжение с 
китайским мега-проектом «Один пояс-один путь» также является приоритетным. Сопряжение 
двух проектов будет способствовать развитию транспортно–логической инфраструктуры и 
процессам контейнеризации транспортного сегмента экономики региона, которые, в свою 
очередь, позволят оптимизировать механизмы таможенно–тарифного регулирования и ряда 
других сфер внешнеэкономической деятельности всех вовлечённых стран. Развитие глобального 
проекта «Один пояс–один путь» будет способствовать значительному увеличению потока 
грузовых перевозок по следующим направлениям: 

•	из Китая через Центральную Азию, Россию в Европу (Балтийское море);
•	из Китая через Центральную, Западную Азию, Персидский залив в Европу (Средиземное 

море);
•	из Китая в Юго-Восточную и Южную Азию к Индийскому океану.
Реализация обозначенного проекта будет способствовать повышению уровня связанности 

исследованных регионов; данный проект способствует усовершенствованию логистической 
инфраструктуры в тех регионах, которые по своему географическому расположению не имеют 
выхода к морю (Сибирь, Урал, а также вся Центральная Азия). Принимая во внимание все 
вышеперечисленные обстоятельства, следует отметить, что в рамках реализации сопряжения 
ЕАЭС и проекта Китая «Один пояс–один путь» российско–китайско- казахстанское 
экономическое сотрудничество получит возможность сформировать новую интеграционную 
модель партнерства, что внесет существенные изменения в современное мировое хозяйство.

Россия и Казахстан в железнодорожной геополитике. Россия и Казахстан – первая 
и третья крупнейшие железнодорожные державы на постсоветском пространстве. В 
железнодорожной сфере интересы двух стран совпадают или переплетаются. У наших стран: 
высокая степень интеграции железнодорожных систем; совместная роль трансевразийского 
моста между Западной Европой и Восточной и Юго-восточной Азией; взаимовыгодные поиски 
транспортных выходов в южные сегменты Римленда (Х. Макиндер); стремление России и 
Казахстана сохранить status quo в Центральной Азии. Исходя из своих национальных интересов, 
Казахстан достроимл в 2016 году магистраль Жезказган – Бейнеу с колеей 1520 мм, отвергнув 
предложение внедрить европейскую колею 1435 мм. Интересы Казахстана состоят в том, чтобы 
остаться в «геополитическом пространстве 1520» [см. более подробно об этом: [6]. 

Актуальность глобализации в XXI веке и ее последствий существенно возросла. 
Геополитическая обстановка в мире характеризуется ростом противоречий и обострением 
борьбы на международной арене. Казавшиеся ушедшими в прошлое конфликты за территории 
опять актуализировались. Продолжается борьба за ресурсы, в том числе и человеческие во всем 
мире. Международные конфликты приобретают новые «гибридные» формы. Технологии Манна 
(«теория управляемого хаоса»), Д. Шарпа («концепция и технологии ненасильственной смены 
политических режимов» или «теории цветных революций») активно используются по всему 
периметру границ Казахстана и России. Глобализация оказывает «существенное влияние на 
зарождение и характер протекания» цветных революций тем, «что устраняет барьеры и границы 
для распространения информации, многократно увеличивает динамику миграционных потоков, 
экономических, политических, культурных связей и отношений» [7]. 

Российско-казахстанские отношения характеризуются не только большими успехами и 
достижениями, но есть еще масса нерешенных, незавершенных проблем. Попытка создания в 
90-х гг единой рублевой зоны окончиллась провалом. Есть проблемы в энергетической сфере. 
Подписание Каспийского многостороннего соглашения о разграничении и правовом статусе 
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Каспийского моря 2018 года в Актау не сняло проблем в межэнергетическом сотрудничестве. Россия 
и Казахстан вместе с другими участниками ЕАЭС продолжают работу над совершенствованием 
интеграционного объединения. Имея самую протяженную сухопутную границу в мире (7,5 
тыс км) Казахстан и Россия не используют в полной мере приграничное сотрудничество. 
Недостаточны усилия наших стран по сотрудничеству в сфере образования и культуры. Во 
многом не проработаны вопросы научно-технического сотрудничества. Экспертное сообщество 
двух стран выступает за создание единого образовательного пространства с адаптацией учебных 
планов и программ как в средней школе, так и в вузах. Недостаточно развиты двусторонние 
отношения в сфере туризма. На двусторонние отношения оказали влияния и воссоединение 
Крыма с Россией в 2014 года и последующее введение санкций против России со стороны 
Запада. Пандемия Ковид-19 во многом затормозила процессы интеграции Казахстана и России. 
«Пандемийная» и «вакцинная» дипломатия, к счастью не оказали существенного влияния на 
уровень и интенсивность многосторонних отношений между нашими государствами. Частота 
встреч руководителей России и Казахстана, В.В. Путина и К.К. Токаева за 2020-2021 гг не 
изменилась по сравнению с прошлыми периодами двусторонних отношений. 
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У нас общая славная история Великой Степи - это тюркско-монгольский мир, будучи 
географически расположенный в центральной части евразийского континента, всегда был 
связующим мостом между двумя великими культурами Востока и Запада. Евразия на протяжении 
длительной истории являлась уникальным местом, где зарождались и развивались мощнейшие 
цивилизации и культура, которые оказали огромное влияние и воздействие на ход, и развитие 
мировой истории, культуры и цивилизации.

Сегодня во всем мире возрос огромный интерес к истории и культуре Монголии, 
интерес не только историко-научный, но и туристический. Мы всегда гордимся и воздаем 
должное памяти и деяниям наших предков, как говорит казахский тюрколог-философ Сагади 
Булекбаев: « История Великой Степи насчитывает несколько тысячелетий и с древнейших 
времен была культурной колыбелью и духовным остовом всего евразийского пространства. 
Здесь же была создана оригинальная система правления древних кочевых сообществ, которая 
затем преобразовалась в модели различных государственных структур. Тюрки- это не только 
около 40 тюркоязычных этносов, а тюркизм это гораздо больше, чем этнообразующая идея 
одного народа или одной нации, они выполняли также важнейшую роль связующего звена 
между цивилизациями Востока и Запада. Также с незапамятных времен на просторах 
Великой Степи существовали различные государственные образования. В определенной 
степени наследниками Тюркского каганата являются многие государства Евразии. Казахстан, 
Монголию и Россию роднит многое, в том числе и общее степное евразийское пространство, 
культурное скифо-сибирское историческое единство и монголо-тюркская культура, глубокие 
корни и общая серьезная история».  

Казахская и монгольская системы управления функционировали фактически без перебоев 
довольно продолжительное время вплоть до Нового времени, пока не изменилась геополитическая 
обстановка. В Европе произошли технологические революции, возникли империи и начался 
передел мира. В новых условиях преимущества достаточно демократической системы 
Казахского ханства стали уязвимыми местами – Великая Степь начала уступать технологичному 
и деспотичному напору соседних культур.  

Тюркоязычные и монгольские народы вписали в мировую историю захватывающие, 
победоносные, и драматичные страницы своей жизнедеятельности, обогатили мировую культуру 
бесценными творениями архитектурного, строительного, изобразительного творчества. По 
меткому выражению известного культуролога, казахское и монгольское кочевье – это особый 
тип конно-кочевой цивилизации. 

С древнейших времен кочевники потрясали вселенную, обладая мобильной конницей и 
передовой военной мощью. Для понимания путей развития Империи Чингиз-хана необходимо 
глубокое и всестороннее осмысление исторического прошлого и предвидение грядущего. Тюркско-
монгольский мир, будучи географически расположенный в центральной части евразийского 
континента, всегда был связующим мостом между Востоком и Западом. Раскинувшееся на стыке 
двух континентов, это пространство Великой Степи служило не только ареной глобальных 
завоевательных походов, но и великой артерией, где во взаимном переплетении общались и 
взаимообогащались расы, этносы, религии, культуры и мировоззрения. Евразия на протяжении 
всей истории человечества была уникальным местом пассионариев, где зародились мощнейшие 
культуры и цивилизации, которые оказали громаднейшее влияние на дальнейший ход и развитие 
мировой истории и цивилизации.

Издревле Великая степь была местом пересечения многих цивилизаций, культур и религий. 
Кочевые народы, населявшие бескрайние степи Евразии, отличались гибкостью мышления 
и веротерпимостью, в течение тысячелетий заимствовали и творчески переосмысливали 
философские и религиозные учения, стекавшиеся сюда со всех концов света.

Согласно казахстанскому историку И.В. Ерофеевой, анализ воинского искусства тюрков и 
монголов имеет общую систему тактических и стратегических приемов. Все они средневековые 
тюрко-монгольские племена,  использовали в свою историческую эпоху одну и ту же милитарную 
систему тактических приемов и правил ведения боевых действий, которая была идентична 
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для всех кочевых народов разных эпох и существенно отличалась от классической военной 
парадигмы их оседлых соседей. 

Плано Карпини был свидетелем больших побед тюрков-монголов. Он писал: «…их победы 
зависят исключительно от их превосходной тактики, которая рекомендуется европейцам как 
образец, достойный подражания. Нашими армиями следовало бы управлять по образцу татар 
(тюрко-монголов) на основании столь же суровых военных законов» [1, с. 275]. Он прав, 
поскольку в статьях Ясы содержались строжайшие требования в отношении постоянной боевой 
готовности армии, четкости в исполнении приказаний.

В силу жесткой дисциплины и правильной организации, степные наездники, как монголы, 
так и тюрки, выходцы из средневекового Казахстана, превратились в настоящую армию. Эта 
армия сохранила все достоинства кочевых воинств – скорость передвижения, маневренность 
в походе и на поле боя, традиции членения войска и выделения резервов, приемы ложных 
отступлений с заманиванием в засаду. Дисциплина придала вековым приемам «чистоту 
исполнения», а полномочия и авторитет полководца настолько усилили мощь войска, что под 
копытами коней воинов Чингисхана и его преемников оказалось полмира [2]. 

Добавим к сказанному слова известного ученого Э. Хара-Давана: «Монголы обладали самой 
совершенной армией из всех, тогда существовавших на земном шаре, самой дисциплинированной 
и наилучшим образом организованной. Она была прекрасно вооружена и снаряжена, имела 
постоянные обученные кадры и строгую служебную иерархию. 

Одной из важнейших особенностей армии Чингисхана было то, что он не делил на «своих» 
и «чужих». Воинское братство, рыцарская этика уравнивала этническое и конфессиональное 
различие воинов. У них была одна цель – военная добыча. Для воина отвага – это тактика 
выживания, трусость – это ловушка для смерти. Чингисхан считал, что в сражении можно 
спасти жизнь и одержать победу способами внезапного нападения, умелой защиты, ловкого 
маневрирования, временного отступления, с расчетом заманить врага в заранее подготовленную 
ловушку. При этом ни в коем случае не должно было допускаться и мысли о недооценке противника. 
Чингисхан учил, что считать себя умнее противника непременно ведет к поражению». О военном 
искусстве тюрков и монголов упоминается и во многих других источниках [3 , c. 137-141].   

Военное искусство кочевых народов Великой степи именно в монгольскую эпоху достигло 
пика своего расцвета. Эти воинские традиции продолжали жить и в последующие столетия и 
нашли свое отражение в военной организации Казахского ханства» [4, c.113-116]. Уточним, 
что во время военных походов тюрко-монголов «народные массы» оставались преспокойно 
на своих местах и что победы одерживались не этими массами, а регулярной армией, которая 
обыкновенно уступала своему противнику численностью. Можно с уверенностью сказать, что, 
например, в китайских (цзиньском) и центральноазиатском походах Чингисхан против своего 
войска имел неприятельские силы, вдвое превышающие его, т.е. брал он вовсе не численностью, 
а высшей организацией армии. Принципы, положенные в основу военной реформы, обеспечили 
тюрко-монгольскому войску превосходство над армиями наиболее могущественных и развитых 
государств того времени.  Безусловно, интеграционные и глобальные процессы, происходящие 
в современном мире, способствуют усилению взаимодействия и взаимопроникновению культур 
Востока и Запада, ведут к возникновению в них ряда существенных общих признаков. История 
– это особая область знания о прошлом, одна из сложных, в то же время увлекательных отраслей 
познания. Она неизбежно находится в теснейшем контакте и с политикой, с социологией, и с 
культурой, и с философией, и в особенности с идеологией. 

Начиная с 19 века Россия и Европейские страны становятся признанными центрами 
монголоведения и тюркологии, одного из отраслей востоковедения. И сегодня казахстанские 
историки занимают заметные позиции в мировой тюркологии и монголоведении, продолжая 
охватывать все направления исторической отрасли и оно имеет свою богатую историю и 
традиции.

Казахский народ, как известно, один из древнейших тюркских этносов. Он сформировал свою 
уникальную, стройную и очень органичную систему ценностных отношений. В определенной 
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степени наследниками Тюркского каганата являются многие этносы и государства Евразии. 
Монголию, Казахстан роднит многое, в том числе и общее степное евразийское пространство, 
аридная зона и тюрко-монгольская культура, древние корни и героическая история.  

Современные казахи — потомки древних саков, гуннов, тюрков и канлы, у нас в Монголии 
проживают более сто пятьдесят тысяч этнических казахов, это наши граждане и мы живём и 
трудимся с ними в мире и согласии веками. Исторические вехи развития ценностных отношений 
прослеживаются в исторических памятниках, в которых сконцентрирован воспитательный 
опыт многих поколений, представляет собой драгоценный материал для изучения процесса 
формирования воспитательных взглядов молодого поколения у тюрко-монгольских народов. 
У монголов и тюркских народов есть свой особый негласной кодекс поведения, который был 
создан в древности и представляет собой сложную систему норм и правил. Они до сих пор 
встречаются в обычной жизни, оно имеет свою историю и традиции, сказываются, конечно же, 
территориальная близость, давние добрососедские связи, развитие торговли. В нем запечатлен 
схожий казахский характер и наш монгольский и его основные черты. Это открытость и широта 
наших душ, тепло наших сердец, гостеприимство и миролюбие, мудрость и рассудительность, 
трудолюбие и предприимчивость. Народная этнопедагогика широко использовала в воспитании 
подростков такие понятия, как «честь», «гордость», «достоинство» «целомудрие». 

Обычаи и традиции наших народов, рожденных в Великой Степи, имеют одну общую 
природу – это аридная зона, степь и горы, как природно-климатическое явление, оказывающее 
огромное влияние на возникновение обычаев. Безусловно, в основе всех традиций лежала основа 
уважения не только к своему народу, но и другим людям. 

На протяжении всей своей истории наши народы черпали из нее знания, необходимые для 
воспитания молодого поколения. Вместе с тем, это совокупность и многих факторов: огромные 
территории, небольшая плотность и рассеянность населения, аридный климат, отсутствие 
длительных и прочных поселений и так далее. Причем традиции взаимодействия наших народов 
прослеживаются и ранее - в эпоху бронзы. 

Монголо-тюркская цивилизация – явление самобытное и сложное, она дала миру 
неповторимые историю и культуру тюркоязычных народов, как духовную, так и материальную. 
Поэтому и форма государственной власти у номадов сложилась своя, совершенно уникальная. 
По типу правления это была, в общем-то, монархия с верховным правителем ханом во главе. На 
протяжении всего исторического развития - от наскальных и рунических надписей до современной 
этнопедагогики - казахский и монгольский народы придавали большое значение нравственному 
воспитанию. Это касается отношений человека не только к наивысшим ценностям, таким, как 
«человек», «жизнь», «общество», «труд», но и в совокупности общепринятых, выработанных 
культурой отношений, таких, как «совесть», «свобода», «справедливость», когда само отношение 
выступает в качестве ценности. Иерархическая пирамида наивысших ценностей венчается 
«человеком»: он - цель и мера всех вещей.

Диалог культур в человеческой истории неизбежен, поскольку культура не может развиваться 
обособленно, она должна обогащаться за счет других культур, диалог и сотрудничество необходим 
нашей культуре монгольско-казахской и для осознания своей уникальности. Задачи культурного 
наследия: формирование духовно – нравственного воспитания молодёжи, совершенствовать 
знания подрастающего поколения о традициях и обычаях наших народов, повышать интерес 
к отечественной истории и культуре. Сегодня для нас как никогда актуален вопрос развития 
высокой социальной активности молодёжи, духовности, обладающих позитивными ценностями 
и важнейшими качествами для созидательной деятельности в интересах Отечества, защиты его 
национальных интересов, помнить монголо-казахское культурное наследия.     
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Қазіргі Моңғолия журналистикасының ірге тасын 1913 жылы 6-наурызда Урга (қазіргі 
Улаанбаатар) қаласында жарық көрген “Шинэ толь хэмээх бичиг” (”Жаңа айна атты парақ”) 
газеті қалағаннан бері бір ғасырдан астам уақыт өтті. Осы мерзімнің 70-тен астам жылы 
коммунистік дəуірде, 30-ға тарта жылы демократиялық қоғамда өтуде. Моңғолияның бұқаралық 
ақпарат құралдары қайсы кезеңде болсын қаншама қиыншылықтарды артқа тастап, қазіргі қоғам 
тақауырына сай дамып, 1970 - жылдары БАҚ-тың системасы құрылып, бүгін демократиялық 
ерікті баспасөзді дамыту жолында алға жылжуда. 1990-жылдан тəуелсіз журналистиканың 
ірге тасы қаланып, бүгін жартылай ерікті баспасөзді 70-дей елдің қатарына қосылды. Бұл 70 
жыл тоталитардық қоғамда, коммунист журналистикалы Моңғол елі үшін ауыз толтырып 
айтарлықтай табыс деуге болады. Себебі бүгін əлемнің көш бастаушы ірі елдерінің қатарындағы 
біздің алдыңғы жəне артқы көршілеріміз Ресей, ҚХР-сы қазірге дейін еріксіз (тəуелді) баспасөзді 
елдің қатарында екенін əлемнің “Freedom forum”, “Freedom house” сияқты беделді ұйымдарының 
зерттеулерінен көруге болады.

Бұл мақаланың мақсаты 1990-жылдан кейінгі Моңғолия журналистикасының даму 
ерекшеліктері мен көкейтесті мəселелерін БАҚ-тың қазіргі практикалық қызметі, авторлардың 
осы салада жүргізген зерттеулерінің қортындысына, нақты мысалдар мен деректерге сүйене 
отырып анықтауға бағытталған. 

Моңғолияда тəуелсіз журналистика пайда болуға əуелі төмендегі бес фактор əсерін 
тигізгені байқалады. Олар:
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• 1980-жылдардың соңында Кеңестер одағында өріс алған қайта құру əсері Моңғолия 
қоғамының барлық саласында, соның ішінде БАҚ саласына əсерін тигізіп, БАҚ материалдарының 
мазмұнына төтенше бақылау қоятын Баспасөзді бақылау орнының қызметіне (Главлит) тиым 
салынды. Басқаша айтқанда цензура жойылып, журналистер еркін жаза бастады. 

• 1990-жылдан демокртатиялық төңкеріс жеңіп, қоғам жүйесі толығынан өзгеріп, бір 
партиялық жүйеден көп партиялық жүйеге көшті.

• 1992-жылы жаңа Ата заң бекітіліп, онда азаматтардың сөз жəне баспасөздің бостандығына 
кепілдік берілді. Қысқасы Моңғол елі алғаш рет пікіралуандығын (плюрализм) толық мойындап, 
оны шартарапқа ашық жариялады.

• Жаңа Ата заңның нұсқауы бойынша Моңғолия үкіметі 267-қаулы қабылдап, онда осы 
елдің кез келген азаматы БАҚ-ын иемдену, жұмыстатуға құқылы болды.

• 1998-жылы 26-тамызда Моңғолия Ұлы Құрылтайы (парламент) “Баспасөз ақпарат 
бостандығы туралы” заң қабылдап, осы заң бойынша 1999-жылдың 1-қаңтарынан бастап 
Мемлекеттің билігіндегі барлық БАҚ-ты меншікке өткізді [1, б.254-255]. 

Жоғарыда аталған факторлардың ықпалымен Моңғолия журналистикасына аз уақыттың 
ішінде төмендегі бірнеше бағытта үлкен өзгерістер жүрілді.

Бірінші, БАҚ-тың системасы толығынан өзгеріп, коммунистік партияның қарауындағы барлық 
БАҚ меншікке өтіп, бейресми ұйымдардың, жаңа партиялардың, жеке азаматтардың, оқырман, 
көрермен, тыңдаушылардың жасы, жынысы, маманы, саяси көзқарасына бағытталған баспасөздің 
жаңа үлгісі, формалары пайда болып, журналистиканың жаңа бағыттары байқала бастады. БАҚ 
пікіралуандығы мен жариялылықтың нақты мінбесіне айналды. Егер 1990-жылдың алдыңда небəрі 
84 газет, журнал, 20-дан астам радио, телевизия [2, б.457] жұмыстаған болса 1990- жылдардың 
ортасында БАҚ саны 2500-ге жетті. Қазір ақпарат сайттарды қоспаған да 500-дей БАҚ жұмыстауда 
[3, б.192-193]. Бұл нақты ақпарат тұтынушылар саны 1.5 млн-нан аспайтын Моңғол елі үшін жоғарғы 
көрсеткіш болып табылады.

Екінші, тұрақты баспасөздің материалдары, радио, телевизияның бағдарламаларының 
мазмұны өзгеріп, тақырып көлемі кеңейді. Бұрын БАҚ-тың пайымынан тысқары қалған, жазуға қатаң 
тиым салынған сан мыңдаған тақырып, мəселелер күнделікті ақпараттың негізгі өзегіне айналды. 
Шыңғысханнан бастап демокртатиялық төңкеріске дейінгі тархитың көлеңкелі жақтары, Моңғол 
елі Кеңестер одағы арасындағы достық қарымқатынаста бұрын-соңды баспасөзден тысқары қалған 
“əттеген-айлар”, парақорлық, экология мəселелері, жемкорлық, коррупция, нашақорлық, жоғарғы 
лауазымдылардың, саясаткерлердің, бизнесмендердің моральдық кемшіліктері, экономикалық 
қылмыстары, заң жəне қарулы күштер ұйымдарының олқылықтары, түрме өміріне дейінгі барлық 
мəселелер БАҚ бетінен кеңінен орын алып, көпшілік қауымның құлағына шалынып, көзіне іліне 
бастады. Қысқасы БАҚ өзінің қоғамды бақылау міндетін атқаратын мүмкіндік туды. Бірақ БАҚ саны 
молайған сайын оқырмандарды тарту, тұрақты баспасөзге жазылушылардың, сатып алушылардың 
санын молайту үшін от қасы, ошақ басының өсек-аяңынан шығалмай, айқай-шу көтеру, түймедейді 
түйедей болдырып тұтынушылардың психологиясымен ойнау да етек алды. Бұл бұрын-соңды 
Моңғолия журналистикасында болмаған көшенің “сары” газеттері мен журналдарын алып келді. 
Осы үдріс күні бүгінге дейін жалғасуда. 

Үшінші, журналистердің жазу шеберлігенде белгілі деңгейде өзгерістер байқала бастады. 
Бір тақырып, жанрға ұсталмай, бұрынғы құр мақтау, бір стандартқа табыну, ресми жазбадан бірте-
бірте алшақтап, қандай тақырыпта жазса да еркін жазатын, өз көзқарасы, ойлған ойын, айтайын 
дегенін толық жеткізе алатын болды. Бірақ еркін жазудың аясында қалай болса солай жазатын, əріп 
пен стилистикалық қатеге толы, жай бір оқырманның күнделігінен аспайтын, айтары аз, берері жоқ 
“шимайлар“ да молайып, мамандар тұрғой жай бір оқырмандардың сынына ілініп, мазағына айналу 
да етек алды. Бұл журналистиканың мамандық деңгейне, абыройына кері əсерін тигізіп, көпшіліктің 
БАҚ-қа деген сенімі күрт төмендеді. Қорыта айтқанда бүгін моңғол журналистерінің жазу шеберлік 
деңгейі 1990- жылдардың алдындағыдан көп төмендеді деуге болады.

Төртінші, БАҚ-тың материалдарының жанры, тұтынушыларға жеткізу əдістері мен 
формаларына (пішін) үлкен өзгерістер кірді. БАҚ-тың көпшілік қауымды ақпаратпен қанымдау 
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міндеті артып, БАҚ-тар арасындағы бəсекелестік үдеуіне байланысты информациялық жанрлар 
баса орын алып, көркемдік жəне сықақ жанрлары азайды. Бұрын айтылмаған тақырыптар молайып, 
олқылықтар мен кемшіліктерге ерекше назар аудара бастағаны проблемалық, сыни мақалалар, 
радио, телевизияның сыни хабарлары, бағдарламалары 5 жылдың ішінде 4.5 есе қосылды [4, 138]. 
Кейбір жанрлар жойылып, қайсы бірі жаңадан пайда болып, жанрлар арасынан бір біріне жақындап, 
бірінің белгісі келесісінен орын ала бастағаны байқалады. Бұл тек Моңғолияның ғана емес əлем 
журналистикасында кеңінен орын алған үрдіс екені белгілі. Сондай-ақ БАҚ материалдарын 
дайындайтын Батыстың “төмен қараған пирамида”, “екпінді қозғалыстар бірлігі”, “ирек сызық 
ұстанымы” т.б. секілді əдістер, формалар БАҚ жұмысының күнделікті практикасында орын ала 
бастады. Бұл жақсы бастама болғанымен БАҚ-тың жанр саласында кемшіліктер аз емес. Хабар, 
сұхбат, репортаж секілді бірнеше ғана жанр аясынан шығалмай, очерк, фельетон, памфлет, рецензия 
секілді журналистерден еңбек, уақыт, ізденіс, талант тақауырлайтын жанрлар күрт азайғаны 
журналистердің ауырлау жанрлардан бас тартып, жанрға ат үсті қарауының белгісі. 

Бесінші, заман талабына сай БАҚ-ты басқару, яғни менежмент, маркетинг саласында ауыз 
толтырып айтарлықтай өзгерістер жүріп жатыр. Мемлекет билігіндегі барлық БАҚ меншікке өткені 
оны бұрынғыша басқарудан бас тартып, нарықтық экономика заңы бойынша алып жүруге тура 
келді. Сондықтан БАҚ редакциялары оқырмандар үшін бəсекелесте ақпарат нарығында өз орнын 
табу, пайдалы жұмыстау үшін осы саладағы əлем журналистикасының табыстарымен танысып, 
тəжірибелерін игеруге ұмтылуда. Ірі газет, журналдар материалдық базасын нығайтып, өзіндік 
баспа өндірісін орнатып, барлығы онлайн үлгісін жүзеге асырып, жексембілік көп парақты, кіші 
форматты қосымша, жарнама газеттерді шығарып, жанында ақпарат веб сайтын жұмыстатып жатса, 
радиостанция, телевизиялар бағдарламаларын дерлік интернет арқылы берумен қатар негізгі бір 
тақырып байынша 2, 3-каналдарын жұмыстата бастады. 

Қазір əлем журналистикасының даму бағытын айқындап отырған жаһандану (globalization), 
топтасу (conglomeration), ыдырау (demassification), жақындау (convergation) секілді негізгі төрт 
фактор [5, б.130] Моңғолия журналистикасына нақты ықпалын тигізуде. Əрі қарай осы факторлар 
Моңғолияның журналистикасына қалай əсер етіп, қандай орын алып жатқаны жайлы қысқаша 
баяндайық. 

• Бүгін Моңғолияда тек БАҚ-тың саны тұрақты өсумен қатар интернет журналистика, 
экологиялық журналистика, журналистік зерттеу (investigative journalism), мобайл журналистика, 
азаматтық журналистика, экономикалық журналистика, аналитик журналистика, кабель телевизиясы, 
қысқа толқынды радиостанция (FM), БАҚ жарнамасы секілді журналистиканың жаңа бағыты мен 
жаңа құралдары нақты құбылыс болып, көпшілік əлемнің қай бұрышынан да хабар алып, ақпаратын 
жалғастыратын, қоғамдық жүйе арқылы өз көзқарасын еркін білдіре алатын мүмкіндік туды. 
Қысқаша айтқанда ақпарат кеңістікке де, уақытқа да бағынбайтын болды. Жалғыз мысал келтірсек, 
бүгін Моңғолияның көрермендері кабель телевизиясының 200-дей каналы арқылы 30-ға тарта 
тілде ақпарат қабылдап, 201 тұрақты баспасөз (111 газет, 90 журнал, онын 11-і күнделікті газеттер) 
оқып, 154 телевизия бағдарламасын (оның 36-сы еліміз көлемінде бағдарлама таратады) көріп, 84 
радиостанциясынан хабар тыңдап, 200- ден астам сайттан ақпарат алуда [6]. 2005-жылдан 25-канал, 
ТВ5, ТВ9 секілді 10-нан астам телевизия бағдарламасын 24 сағат, басқа телевизиялар орта есеппен 
16-18 сағат көлемінде беруде. Интернет тұтынушылар саны 2002 жылмен салыстырғанда 400 есе 
өсіп, қазір 2.6 млн-ға жетті. Ұялы телефон пайдаланушылар саны 5 млн-ға жетіп, 100 адамға 165 
ұялы телефон сай келіп, осы көрсеткіш бойынша Гонконг (240), Арабтың Біріккен Эмираты (204), 
Монтенегро (178), Сауд Аравиясынан (169) кейін ғана кіреді. Ұялы телефон тұтынушылар жылына 
4.5 млд.-тан астам минут телефонмен хабар алмасуда [5]. Моңғол елі бүгін 1000 адамға сай келетін 
БАҚ жəне телефон тұтынушылар саны бойынша əлемнің дамыған елдерінің қатарына қосылды. Бұл 
1960-жылдары Канаданың белгілі философы Маршал Маклюэннің алдын ала болжап айтқан “жаһан 
ауылжайы” бүгін нақты көрінісін тапқанының бір мысалы болмақ.

• Соңғы жылдары Моңғолияның БАҚ-ында біршама екпінді жүріп жатқан үрдістің бірі ақпарат 
құралдары бір компанияның билігіне топтасу болып табылады. Бүгін 6-12 БАҚ бір компанияға 
топтасып, ақпарат құралдары арасынан бірігу үрдісі жедел жүріп жатыр. Монгол Ньюс, Монгол Масс 
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Медиа, Масс медиа группа, Женко группа сияқты медиа компаниялар күнделікті жəне апталық 
газет, журнал, ақпарат сайты, телевизия, қысқа толқынды радиостанцияны иемденуі осның нақты 
мысалы. Тек Моңғолияның алғашқы медиа группасы Моңғол Ньюс компаниясының билігінде 
“25-канал” телевизия, фотостудияның сыртында күнделікті “Өнөөдөр” (”Бүгін”), апталық “Таван 
цагираг” (”Бес шығырық”), “UB Post” (ағылшынша), “Ням гариг” (“Жексенбі”) газеттер, “Гэрэг” 
(“Елік”), “Миний гэр” (”Біздің үй”) журнал, баспа тарататын АБМ компаниясы бар. Кейбір медиа 
компаниялар жергілікті жерлерде филалдарын ашып, 2, 3-каналдарын жұмыстатуда. Бұл бағыттың 
жақсы жағы артында ірі компания болғандықтан ақша қаражаттан мұқтаждық көрмейді, осал жағы 
сол компанияның, оның артындағы саясаткерлер, бизнесмендер мен биліктегілердің көзқарасы, 
пікір талабының мінбесіне айналып, ақпараттың тепе-теңдігі жойылып, көпшілік қауымға теріс 
түсінік тудыруы мүмкін. Осындай жағдайлар қазіргі медиа компаниялардың қызметінен жиі 
байқалады. 

• Қазір ақпарат тұтынушылардың таңдау мүмкіндігі айтарлықтай жақсарғандықтан БАҚ-тың 
аудиториясы көптеген кішкентай группаларға бөлініп, жасы, жынысы, маманы, білімі, қоғамдағы 
иеленетін орны бойынша жекелену үрдісі екпінді жүріліп жатыр. Интернет журналистиканың 
дамысы тұрақты баспаның оқырмандарының саны жыл сайын азаюға əсер етуде. Əсіресе газет, 
журнал оқитын жастардың саны азайып, олардың пайдаланатын негізгі ақпарат құралы интернет, 
телевизияның энтертайнмент бағдарламасы болды. Күнделікті шығатын сапалы газеттерді негізінде 
орта жастан асқан, білім деңгейі мейілінше жоғары адамдар оқитын болса апталық, он күнде бір 
рет шығатын газеттерді бизнеспен шұғылданатын адамдар, жергілікті жердің тұрғындары, білім 
деңгейі сəл төмендеу адамдар оқитын көрінеді. Сондай-ақ блогшылар өзіндік оқырмадарын тауып, 
күн санап қосылып жаткан сайттардың тұтынушылар саны өсуде. Көп парақты, көркем суреттермен 
безендірілген, заманауи дизайн шешімін тапқан журналдардың саны көбейіп, дəстүрлі БАҚ-
тардың тұтынушыларын өзіне тартуда. Моңғолияның барлық халқының 94 пайызы радио хабарын 
тыңдайтын, 80 пайызы телевизия бағдарламасын көре алатын, тұрақты баспасөздің бір реткі барлық 
данасын қосып есептегенде бір оқырманға 4-5 дана сай келеді [7, б.112-113]. Бұл бүгінгі Моңғолия 
журналистикасының даму деңгейін көрсете алатын тағы бір ауыз толтырып айтарлықтай көрсеткіш 
болары шындық.

• Моңғолия журналистикасында 2000- жылдардан айқын байқала бастаған тағы бір үрдіс 
бір ақпарат құралы басқа бірнеше ақпарат құралының белгілерін өзіне сіңістіріп, таратып жатқан 
ақпараты, оны дайындайтын қызметі өзара ұқсас бола бастауы. Бұған нақты ықпалын тигізіп 
жатқан негізгі фактор ақпараттың жаңа технологиясы, заманауи тілімен айтсақ new media болатыны 
түсінікті. Журналистиканың қызметіне дижитал технологиясын қолдану нəтижесінде тек интернет, 
кино жəне телевизияның қозғалмалы кескінін, радионың дыбыс үнін, фото журналистиканың 
қозғалыссыз кескінін, тұрақты баспаның мəтінінің барлық түрін, электрон кітапты, пошта байланыс 
саласының мүмкіндігін кеңінен пайдалануда. Барлық газет, журналдар онлайн үлгілі болып, радио, 
телевизия бағдарламасын интернет арқылы жалғастыратын болды. Дəл осы фактордың нəтижесінде 
қазір ақпарат та кеңістік, уақыт деген түсінік жойылып, оның жедел де жеткілікті болу деңгейін 
жаңа сатыға шықты. Ақпарат сыйымдылығы айтарлықтай жақсарумен қатар БАҚ-тың интерактив 
мүмкіндігі азаматтық журналистиканы дамытуда аса манызды рөль атқаруда. Қоғамдық қатынас 
мамандары жоғарыда айтылған өзгерістер жəне қоғамдық жүйе, интернет күн сайынғы тұтыну 
құралы болғаны ақпарат тұтынушылардың жаңа дəуірінің басталғанын ескертуде. Бұл біздің 
пайымдауымызша төмендегі факторларға тікелей байланысты.

• Информациялық технологияның дамысы БАҚ-тың жаппай қамту жүйесін кеңейтіп, 
көпшілікке жеткілікті болу мүмкіндігі бұрын - соңды болмаған деңгейде жақсарды.

• Дəстүрлі журналистика туралы түсініктің өрісі кеңіп, сыйымдылығы, мазмұны өзгеріп, 
журналистика жекелей қызмет жасауы азайып, қоғамдық ақпарат қатынасының яғни Mass 
communication-нің бір құрамдық бөлігіне айналды. Ақпарат тауар, бизнеске айналып, оны БАҚ-тың 
көбі ең негізгі мақсаты деп санайтын болды.

• Ақпарат нарығында БАҚ-тың сан алуан түрі қатар жұмыстап, олардың арасында оқырмандар 
үшін бəсекелестік аса екпінді жүрілетін болды.
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• Сошиал медиа қоғамдық қызметтің барлық саласында нақты орын алып, журналистердің 
кейбір міндеттерін блогшылар атқаратын болды. Жаңа ақпарат дайындауды тек журналистер ғана 
емес оны кез келген сайт, кез келген азамат атқарып, журналистердің міндетін карапайым адамдар 
атқаратын болды. Қандай бір жаңа ақпараттың көзі (источник) оны дижитал технологияның 
көмегімен журналистсіз жалғастыратын мүмкіндік туды. 

• Ақпараттың жеделдік деңгейі жоғарлап, кеңістік пен уақыт факторларына бой ұрмайтын 
болды. Жаһанданудың ықпалымен көпшілік қауымның ақпаратты қабылдайтын мүмкіндігі ерекше 
жақсарды. 

• Моңғол мемлекеті “көп тіректі” еркін сыртықты саят жүргізе бастағаны БАҚ ақпаратын 
көптеген шет тілдерде жүздеген каналмен қабылдайтын мүмкіндік туды.

• Қоғам дамысына байланысты адамдардың ой-сана, білім жəне мəдениет деңгейі үздіксіз 
жоғарлап келе жатқаны БАҚ-қа бұрынғыдан басқаша қарауға ықпалын тигізді. Бұл БАҚ-тың міндеті 
мен мақсатын, жұмыс əдістерін қайта қарап, жаңа заман, жаңа оқырмандардың талабына сай 
жұмыстауды талап етуде.

• БАҚ-тар менежмент, маркетингі мəселесіне ерекше назар аударып, нарықтық экономика 
кезеңінде ақпарат тұтынушылардың талап-тілегі, тақауырын ең басты мəселе деңгейіне қоятын 
болды. Қысқасы журналистика ақпарат нарығында “тұтынушы хан” деген қағидатты қатаң ұстанатын 
болды.

• 1990-жылдан бұрын БАҚ-қа нені жазам дегенді партия ұйымдары, бастықтар білетін 
болса бүгін оны ақпарат тұтынушылар анықтайтын болды. Қазір кез келген БАҚ оқырмандардың 
ақпараттық талап- тілегінен тысқары жұмыстайтын ешбір мүмкіндік жоқ екені анық.

• Нарықтық экономика кезінде жарнамасыз күн кешу мүмкін емес болғандықтан осы бағытта 
жеке газет, журнал, радио, телевизияның жеке каналдары пайда болды. Қазір күнделікті газеттердің 
25-40%-ын жарнама иеленуі [3, б. 197] осының куəсі.

• Соңғы 15 жылда Моңғолияның БАҚ-тың саны 2 есе азайып, ақпарат құралдары арасынан 
бірігу, бірнеше БАҚ-тар бір адамның немесе бір компанияның билігінде топтасуы тұтынушылардың 
факторына байланысты. Басқа жағынан қарасақ бұл нарықтық қоғамның заңдылығы болып 
табылады. 

• Қазір ақпарат тұтынушылардың жасы, əлеуметтік құрамында үлкен өзгерістер байқалуда. 
Тұрақты баспаның оқырмандар саны азайып, оны зиялылар мен қариялар көптеп оқыса, телевизия 
мен сайттардың тұтынушыларының дені жастар, ал радио малшылар мен дихандардың негізгі 
ақпарат құралына айналды. 

Қазіргі Моңғолия журналистикасында осындай өзгерістер, игі бастамалар болғанымен 
болашақта шешімін күтіп тұрған мəселелер аз емес. Оларды төмендегі бес топқа бөліп қарауға 
болады. 

1. Журналистка туралы мемлекеттік саясат айқын болумен қатар тəуелсіз БАҚ мəселесі 
жөніндегі заңнаманы жетілдіру, журналистиканы дамытуға бағытталған құқықтық ортаны 
қалыптастыру;

 2. Жауапты, этикалы журналистиканы қалыптастыру. Журналистердің бейресми, маманды 
ұйымдарының жұмысын жақсартып, редакцияның ішкі бақылауын, журналистердің өзі өзіне қоятын 
бақылауды нығайту;

 3. Журналистерді дайындау, маманын жетілдру, біліктілігін арттыру қызметін жаңа сатыға 
шығару;

 4. Журналистиканы зерттеу, БАҚ қызметі, басылымдар жайлы сынды дамытып, журналистиканы 
зерттейтін жеке ғылыми ұйым орнату; 

5. Журналистердің жұмыс жасайтын ортасын жақсартып, олардың əлеуметтік мəселелерін 
шешуге бағытталған шараларды қолдану бүгінгі Моңғолия журналистикасының көкейтесті 
мəселелері болып табылады. 

Қорытынды. 
Əлем журналистикасының даму тенденциялары Моңғолияның заманауи журналистикасына 

зор ықпалын тигізіп, БАҚ-тың системасы, тұрақты баспа материалдары мен радио, телевизияның 
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бағдарламасы, журналистердің шеберлігі, БАҚ жанрында үлкен өзгерістер байқалды. Бұл Моңғолия 
журналистикасы əлемнің демократиялық ерікті журналистикасының дамысынан қалыспай дұрыс 
бағытта дамып келе жатқанының белгісі. 

Моңғолия журналистикасы либертарлық журналистикадан жауапты, этикалы журналистикаға 
қарай нақты қадам жасай бастады. Бірақ шешімін таппай жатқан мəселелер аз емес. 

Моңғолия журналистикасы бір ғасырдан астам уақыттағы дамысының дəстүрлерін нақты 
деңгейде ұстанып, оны жаңа заманның өзгеріс, жаңартуларымен қоса қолданып келеді. Бұл əсіресе 
тұрақты баспасөзде айқын байқалуда. 

БАҚ саны жағынан қамтамасыз болғанымен көшілік қауымның ақпаратқа деген ізденісі, 
қажеттілігі, жаңа заман тақауырынан кейін қалып барады. Сондықтан саннан сапаға көшу үшін 
айқын бағытты, мəнді мақсатты саясат жүргізіп, батыл қадам жасау керек. 
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ИСЛАМ – КАК ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ
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Аннотация. Духовное возрождение казахского народа возможно при знании его истории, 
традиций, обычаев, религии. В нынешних условиях обращение в прошлое должно создавать у молодежи 
ясное представление о ситуации, при которой казахскому народу удалось сохранить духовные ценности. 
Постоянное притеснение ислама в царский период и безбожная политика коммунистов, загнала 
мусульман в жесткие рамки, при которых сложно было выстоять. Ислам явился препятствием на пути 
православных миссионеров, проводивших активную работу среди казахского населения в XIX – начале 
XX веков. На первых порах деятельности православных миссионеров утверждалось о равнодушном 
отношении казахов к вопросам вероисповедания. Более того, одни причисляли их к язычникам, другие 
считали их готовыми к принятию православия, так как, они якобы искали духовную пищу и с ними легко 
будет достичь поставленных целей. 

Сложность выживания ислама заключалась в том, что служителям церкви и проповедникам 
православия царскими чиновниками на местах создавались благоприятные условия. На основе различных 
документальных материалов, выявленных в архивах и редких фондах библиотек, в докладе показано 
противостояние между православием и исламом. Вместе с тем, неожиданностью для миссионеров стали 
факты «омусульманивания» русскими переселенцами. Они принимали ислам добровольно, без влияния 
на них мусульманских духовных служителей, без каких-либо вознаграждений в силу собственных 
убеждений становились неофитами.  
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Abstract. The spiritual revival of the Kazakh people is possible with the knowledge of its history, 
traditions, customs, and religion. In the current conditions, the appeal to the past should create a clear idea among 
young people about the situation in which the Kazakh people managed
to preserve spiritual values. The constant oppression of Islam during the tsarist period and the godless policy 
of the communists drove Muslims into a rigid framework, under which it was difficult to stand. Islam was an 
obstacle to the Orthodox missionaries who carried out active work among the Kazakh population in the XIX-
early XX centuries. At the beginning of the activity of Orthodox missionaries, it was claimed that the Kazakhs 
were indifferent to religious issues. Moreover, some considered them pagans, others considered them ready to 
accept Orthodoxy, as they allegedly sought spiritual food and with them, it would be easy to achieve their goals.
The difficulty of the survival of Islam was that the ministers of the church and the preachers of Orthodoxy were 
created favorable conditions by the tsarist officials on the ground. Based on various documentary materials 
identified in the archives and rare collections of libraries, the report shows the confrontation between Orthodoxy 
and Islam. At the same time, the facts of “musulmanization” by Russian immigrants were a surprise for the 
missionaries. They accepted Islam voluntarily, without the influence of Muslim spiritual ministers, without any 
remuneration, because of their own beliefs, they became neophytes.

Keywords: Islam, Orthodoxy, religion, missionary, Kazakhs, church, ministers, immigrants, Russians, 
revival.

Программа «Рухани жаңғыру» направлена на возрождение духовной жизни казахского 
народа. В рамках ее реализации поднимается ряд проблем, решение которых зависит от активной 
работы ученых. Поэтому, сегодня ими проводятся глубокие исследования в области культуры, 
языка, религии и т.д. В течение более трехсот лет казахи постепенно теряли свою национальные 
особенности, традиции и обычаи, самобытность. Виной тому служила политика царского 
самодержавия и советского правительства. Если в проведении русификации они были едины, 
то в вопросах отношения к религии имели свои отличия: при царизме шло притеснение ислама 
и возвышение православия, коммунисты же вели нещадную борьбу с любым проявлением 
вероисповедания. В таких условиях казахскому народу приходилось отстаивать и сохранить 
свою верность религии предков. Современная молодежь является очевидцем происходящих 
процессов по восстановлению духовных ценностей, но плохо себе представляет, как шло их 
притеснение. 

Цель доклада заключается в освещении политики царского самодержавия в отношении 
ислама и мусульманского населения в XIX – начале XX веков. 

Возросший в последнее время интерес к мусульманству определяется всеобщей тягой 
к его изучению и познанию, а также ростом политической активности современного ислама. 
Многочисленные публикации на религиозные темы, десятилетиями служившие конъюктурным 
задачам антирелигиозной пропаганды, преподносили мусульманскую религию в препарированном 
виде, навязывая по существу одностороннее негативное отношение к этой конфессии. Взгляд на 
ислам сквозь призму антирелигиозной пропаганды стал причиной уменьшения его сторонников. 
По-другому складывается ситуация сегодня. Вызывают интерес истоки этой религии и культуры, 
сформировавшейся под ее влиянием.

Все казахи считали себя мусульманами. Для них ислам являлся единственной 
идеологической платформой, согласно положениям которой, они строили свою духовную жизнь. 
Миропонимание, поведение людей в обществе рассматривалось через призму ислама. Ислам 
по высказыванию одного исследователя этой конфессии М. Михайлова являлся для восточных 
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народов «нравственно-религиозным двигателем и проявлялся весьма часто между ними» [1, 
с.121]. Принципы мусульманской религии высоко ценились и строго соблюдались. Казахи, как и 
все мусульмане, считали веру в единого бога и его пророка - Мухаммеда лучшей, по сравнению 
с другими.

Во славу мусульманской религии складывались стихи. Некоторые их строки ясно 
показывают отношение к исламу и его значение в жизни людей, его исповедующих:

Эта такая религия, которая была верой всех пророков.
В ней помощь божья, благо наук и победа.
Ислам – такая религия, которая заключает в себе счастье для нас
В ней много полезного для чести и славы людей [2, л.26, 26 об.].
Ислам для казахов стал в некоторой степени и оплотом национальной самобытности. В 

настоящее время все больше появляется исследований, подчеркивающих его роль в колониальный 
период в качестве идейного стимулятора национально-освободительной борьбы казахского 
народа против насаждения православия и объединителя народов, исповедующих ислам.

С распространением ислама развивается письменность, культура, наука. Этот факт всячески 
старались отрицать сторонники православия. Один из чиновников администрации Туркестанского 
края Н. Дингельштедт по поручению генерал-губернатора подготовил записку о «мусульманском 
мире», в которой делится своими наблюдениями и выводами. В заключении он писал: «Я 
совершенно не верю, что свет придет с востока и в особенности, что он придет с нашего русского 
востока и думаю, что свет должен придти туда, а не оттуда, и что он придет с запада…

Мусульманство и просвещение – два полюса и едва кто станет отрицать, что христианская 
и мусульманская цивилизации решительно несовместимы, или вернее, что самое мусульманство 
исключает всякую цивилизацию» [3, с.77]. Трудно не согласиться с выводами чиновника. 
Действительно, как может прийти свет знаний с востока, если его старались сразу же загасить при 
первой искорке? О какой мусульманской цивилизации могла идти речь, если туземцы, которых 
постоянно унижали, оскорбляли, были носителями именно ее – мусульманской цивилизации? А 
то, что уже накопилось к этому времени, благодаря исламу, в расчет не бралось.

С мусульманством связано строительство необычных культовых сооружений. Ко многим 
уже известным сооружениям строительного искусства можно причислить также подземную 
мечеть Бекет-ата, расположенную в местности Огланды плато Устюрт. Мечеть состоит из семи 
комнат, повторяющие расположение комнат пирамиды Хеопса. В мечети отсутствует сквозняк. 
Отдельная комната выполняла роль обсерватории. По мнению исследователей культуры, 
подземная мечеть Бекет –ата стоит в одном ряду с такими памятниками цивилизации, как 
мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, мечеть Амара в Иерусалиме [4]. Построить такое сооружение 
без определенного багажа знаний было бы невозможно. Тот же автор статьи «Неведомого мира» 
указывал на то, что «у мусульман естественные науки никогда не пользовались уважением и 
поныне остается совершенно неизвестными и мусульманскому миру вообще и, в частности 
мусульманским ученым» [3, с.78]. За утвердившимся высокомерием чиновники колониального 
аппарата не замечали объективных фактов. Вероятно, если бы не политика царского самодержавия, 
притеснявшая религию казахов, было бы создано немало архитектурных сооружений, занявших 
свое достойное место в ряду мировых известных строений.

Оборотной стороной религиозной политики самодержавия в отношении ислама стало то, 
что православные переходили в мусульманство, вызывавшее гнев и недовольство служителей 
русской православной церкви и миссионеров. Немало прозелитов встречалось среди русских 
крестьян и казаков, по различным причинам, оказавшихся в казахской степи. Но они не сочиняли 
стихов и не писали литературные произведения на тему признания или возвеличивания ислама. 
Они становились мусульманами. Переселенцы из России «обасурманивались», «окиргизивались» 
и «омусульманивались», оказывались под влиянием коренных жителей.

В отчетах Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского 
общества отмечалось, что у русских поселенцев наблюдаются такие явления, как многоженство 
и обращение в ислам [5, л.84]. Находясь в тысячах километрах от родных мест, русские крестьяне 
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испытывали нужду не только в материальном плане, но и искали духовной поддержки в трудные 
минуты своей жизни. 

С целью распространения православия в Казахстане, мусульманскую религию постоянно 
притесняли, и она находилась в загоне. Не смотря на такое отношение к ней царской 
администрации, мы не можем отрицать тот факт, что казахи при всей своей «индифферентности» 
были склонны к исламу и всячески избегали православных проповедников.

Царское самодержавие и православная церковь считали ислам препятствием на пути 
распространения христианства. Отдельные проповедники православия в своем рвении поднять 
значение христианства, позволяли себе говорить о мусульманстве, непозволительные речи. 
Казахи, пытавшиеся с помощью высшего церковного начальства остановить подобные выпады, 
получали еще и нарекания с их стороны. Один из таких случаев имел место в Степном крае. 
Омская духовная консистория обращается с просьбой к уездному начальству объявить киргизу, 
проживающему в их уезде, что на его прошение о привлечении к ответственности священника, 
оскорбившего мусульманскую религию, поступила резолюция архипастыря: «дерзкий кляузник 
киргиз забыл, что он живет не в Турции, а в России православно-христианской. Оставить без 
последствий» [6, с.74]. После такой реакции церковного руководства, не было смысла обращаться 
к нему. Последствия этого случая имели и другие стороны, не сразу видимые колониальной 
администрации. Понимая безрезультатность прошений, казахи все больше убеждались в том, 
что нужны другие средства противостояния. 

В основном православными миссионерами велась устная пропаганда, а реакция и 
характеристика ими мусульманских проповедников редко доводилась до сведения казахов. 
Так, в одном из отчетов о деятельности миссии писалось о работе ее сотрудников, где описано 
отношение казахов на их появление в ауле. При первом посещении они старались скрывать свои 
истинные цели, хотя признавались, что порой их появление наводило страх. «Они прятались 
от меня. Но в такой мере боязнь была непродолжительна: они увидели, что я беседую с тем 
только, кто желает беседовать, и крещу только тех, которые сами просят у меня крещения» [7, 
с.30]. Убедившись в спокойной обстановке и безопасности миссионер переходит к пропаганде 
православия. Однако стали замечать, что многие из казахов его сторонятся. В поисках причины 
он приходит к выводу: « Откуда это несочувствие и эта болезнь? Очевидно, магометанство 
начинает приносить свои гибельные плоды и среди киргиз. Магометанские изуверы – разные 
выходцы из России и Бухары – будучи не в состоянии еще нафанатизировать киргиз стремятся 
по крайней мере на первых порах внушить им безотчетный страх и неприязнь ко кресту. Эти 
коварные изуверы, с первого раза не задаваясь слишком многим хлопочут только об одном, чтобы 
киргизы, сколько возможно крепче, усвоили следующие магометанские истины: во-первых нет 
человека хуже, как тот который переменяет свою веру (подразумевая конечно магометанскую), 
и во-вторых, нет хуже веры, как та, которую исповедуют христиане.

Не без скорби и негодования приходится выслушивать миссионеру такого рода проповедь 
среди киргизов какого-либо магометанского изувера» [7, с.30]. 

Тем не менее, православными проповедниками предпринимались всякие средства для 
притеснения мусульманской религии. Тому, кто из казахского населения «подойдет и подаст 
руку проповеднику, выдавать награды». При этом всюду распространять, что «киргизскую веру 
никто не стесняет». Иногда, изощряясь, предлагали устроить таким способом, что сами казахи 
желают иметь проповедника. А затем сделать так, что «несмотря на все сделанное киргизы 
обманули правительство, за что и должны быть наказаны и для наказания киргиз будет испрошено 
Величайшее соизволение. Заручившись разрешением, чтобы наказать киргиз, соберут войска и 
с крестом потребуют, чтобы киргизы все крестились и приняли православие, а когда лиц, не 
пожелавших добровольно исполнить эту волю будут убивать» [8]. Коварные замыслы, связанные 
с распространением православия, отличались, как видим, и жестокостью.

В Казахстане притеснение мусульманской религии также вызывало недовольство. Особенно 
явственно видели сложившееся религиозное положение мусульман и все возрастающий 
протест против притеснений, зарубежные представители внешнеполитического ведомства. 
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Так, англо-индийский публицист, отмечая значение магометанства, как движущего начала 
против захватнической политики царизма в Средней Азии, приводит высказывание английского 
дипломата сэра Рутегфорда Алькока. Он считал возможным возвращение времен Тимура и 
Чингиза и «в случае дальнейшего продвижения русских, предвидит религиозную мусульманскую 
войну против креста на всем пространстве от Средиземного моря до границ Китая и островов 
Южного Океана» [9, с.163]. 

Таким образом, притеснение ислама и мусульман в период царского самодержавия не 
достигло поставленных целей, несмотря на постоянную поддержку служителей церкви и 
православных миссионеров. Серьезным препятствием на пути их деятельности стал ислам, 
который возрождается в условиях независимости. Являясь светским государством, правительство 
РК сохраняет толерантность в отношении всех религий многоконфессиональной республики.  
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Биылғы жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері 
университетіне 80 жыл толады. Осы мерейлі мереке қарсаңында Қазақстанның қазіргі заман 
тарихы жəне дүниетанымдық пəндер кафедрасының тарихын жазу мақсатымыз болды. 

Жалпы кафедраның тарихын екі кезеңге бөліп қарастыруымыз қажет. Алғашқы кезең 
кафедра құрылған уақыттан бастап, еліміз тарихындағы елеулі оқиға тəуелсіздік алған уақытқа 
дейінгі жылдарды қамтиды. 

Бұл кезеңдегі кафедраның елу жылдық тарихын əріптестеріміз зерттеп, арнайы еңбек 
шығарды [1]. Ал екінші кезең тəуелсіздіктің отыз жылын қамтиды.

Біз осы мақалада Қазақстан Республикасының тəуелсіздік алған кезден бүгінге дейінгі 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы жəне дүниетанымдық пəндер кафедрасының тарихын 
университет мұрағаты құжаттары негізінде қарастырамыз.

Кафедраның қалыптасуы қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 
жəне əлем тілдері университетінің негізі болған - Қазақ мемлекеттік шет тілдер мұғалімдер 
институтының құрылған уақыттан басталады. Қазақ мемлекеттік шет тілдер мұғалімдер 
институты Кеңестер Одағы Халық Комиссариаты Кеңесінің 1940 жылғы 16 қыркүйектегі №1696 
қаулысы негізінде құрылған болатын [2]. 

1941 жылдың жазынан бастап қабылдау жұмысы жүрді. Жыл соңында институт Уставы 
қабылданып, ҚазКСР ағарту комиссариаты (Наркомпрос) жоғарғы мектеп басқармасына 
бағынды. Оқу жоспарлары, мамандық бағдарламалары, кафедраларды құру КСРО Халық 
Комиссарлар Кеңесі жанындағы Жоғарғы мектептің бүкілодақтық комиссариатында (ВКВШ/
ЖМБК) бекітілді. 1942 жылы марксизм-ленинизм кафедрасы ашылды [3]. Қоғамдық ғылымдар 
кафедрасы ретінде елу жылдық тарихында аты өзгеріп, кеңейіп, құрамы толығып, қоғамның 
талабы мен сұранысына орай үнемі жаңарып отырды. Кафедраның қайта құру кезеңіне дейінгі 
қызметі маркстік-лениндік идеология тұрғысындағы жалпы кеңестік тарих ғылымы қағидасы 
бойынша дамыды. 

Келесі жаңа кезең Қазақстан Республикасының 1991 жылы егемендігін алуымен байланысты 
болды, Қазақстанның білім жəне ғылым жүйесінде түбірлі өзгерістерге бағыт жасалды. 

Бұл кезеңде кафедра қоғамның жаңа саяси жүйесінің өзгеруіне орай, қоғам өмірінің 
барлық саласында жүрген демократияландыру, нарықтық қатынастарға өту талаптарына сəйкес 
ХХ ғасырдың саяси тарихы деген атқа ие болды барлық жоғары оқу орындарында жүргізілетін 
«КПСС тарихының» орнына «Саяси тарих» деп аталатын жаңа пəнді оқыту жүзеге асырылды. 
Барлық курс пен факультеттерде «Қазақстан тарихының өзекті мəселелері», «Қазақ халқының 
мəдениеті тарихы» арнайы курстары енгізілді. 

Кафедраның жұмысы да жаңаша ұйымдастырыла бастады, оқытушылар дəріс тақырыптары 
мен семинар жоспарларын қайта қарап, бүгінде пəннің оқу əдістемелік кешені аталған УМКД/
ПОƏК жасады. 

Кезінде Алматы шет тілдері педагогикалық институтында ғана емес, республика бойынша 
да ең озық кафедралардың бірі ретінде танылған - КОКП тарихы кафедрасының меңгерушісі 
болып 26 жыл бойы қызмет атқарған көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, жарқын тұлға, 
ғалым, жастар тəлімгері профессор Канапин А.К. қайтыс болған соң, институт кеңесі шешімімен 
конкурстық негізде кафедра меңгерушілігіне 29.02.1988 ж. доцент А.Н.Құдайбергенов сайланды, 
1991 жылдың ортасында ғылым докторы ғылыми дəрежесін алып, ол 5.09.1992 жылға дейін 
қызмет атқарды [4].

Оның орнына Ақынжанов Майдан Алдабергенұлы келді, ол 1973 жылы КПСС тарихы 
кафедрасына аға оқытушы болып қабылданған, бұл қызметке келгенге дейін институттың тəрбие 
жұмысы жөніндегі проректоры қызметін атқарып жүрген болатын. (06.1992 ж.). 1992 жылдың 
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қараша айынан бастап, Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушілігіне тағайындалып, аталған 
қызметті 2006 жылға дейін атқарды [5]. 

2007-2008 оқу жылында философиялық əлеуметтік ғылымдар кафедрасы мен Қазақстан 
тарихы кафедрасының біріктірілуі негізінде қоғамдық ғылымдар кафедрасы құрылды, оны 2014 
жылға дейін С.Д.Кенжебаев басқарды. 

Кенжебаев Сағындык Жүнісұлы АПИИЯ-да 1965 жылдан бастап жұмыс істеген. КОКП ОК 
жанындағы Қоғамдық ғылымдар Академиясын бітірген соң философия ғылымдарының кандидаты 
ғылыми дəрежесін алу үшін диссертациясын табысты қорғағаннан кейін ол институттың оқу 
проректоры қызметіне жіберілген. Сонымен бір мезгілде марксизм-ленинизм кафедрасының 
доценті қызметін қоса атқарған. Проректор қызметін атқара отырып, С.Д.Кенжебаев институттың 
материалдық оқу базасын нығайту, жоғары кəсіби білікті мамандар дайындау деңгейін көтеру 
үшін жұмыс жасады, институттың қоғамдық саяси өміріне белсене араласты. 1967 жылдың 
қазан айында С.Д.Кенжебаев. Қазақ КСР жоғары жəне арнаулы орта білім беру министрлігіне 
министрдің орынбасары қызметіне шақырылды, АПИИЯ-да философия кафедрасының доценті 
қызметін қоса атқарды. 1976 ж. ақпанында ғылыми коммунизм кафедрасы меңгеруші ретінде 
АПИИЯ-ға қайта жіберілді, (1987 жылдан) профессор ғылыми атағы бар [6].

Қоғамдық ғылымдар кафедрасы ректордың 02.09.2013 жылғы № 216а-лс бұйрығына 
сəйкес Қазақстан тарихы кафедрасы деп аталды, ал 2018 ж. кафедра жаңа атпен Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы жəне дүниетанымдық пəндер кафедрасы деп аталды. 2014-2020 жылдары 
кафедраны филос.ғ.д. Айдарбеков З.С., ал 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап. – т.ғ.д., 
профессор Шайморданова З Д. басқарады.

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
(12.04.2017) бағдарламалық мақаласына сəйкес «Рухани жаңғыруды» жүзеге асыру барысында 
кафедра жұмысының жаңа кезеңі басталды. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы жəне дүниетанымдық пəндер кафедрасы Абылай хан 
атындағы ҚазХҚжəнеƏТУ 80-жылдық мерейтойына айтарлықтай жетістіктермен келді. 

Бүгінгі күні кафедрада 4 ғылым докторы (З.Д.Шайморданова, К.К.Чатыбекова, 
З.С.Айдарбеков, Т.К.Ауелгазина), 12 ғылым кандидаты (Н.Т.Жанақова, Б.Н.Жүзтаева, 
З.М.Қарабаева, Г.А.Шотанова, В.В.Галиев. М.С.Дюсенов, В.Х.Хайруллаева, В.А.Изтаева, 
М.Ю.Насырова, М:Ə.Жекебаева, Б.К.Əли, Т.В.Сережкина) жұмыс жасайды. Кафедра оқытушылар 
құрамын əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдар саласының 6 магистрі: Ж.С.Мақашева, 
А.И.Досжанова, Қ.А.Қаргаев, М.Д.Майлықұтова, Д.Б.Сүлеймен, А.Б.Маулен толықтырып отыр, 
кафедраның ғылыми дəрежемен қамтамасыз ету көрсеткіші 78 пайызды құрайды.

Кафедра университетте міндетті пəндерді (ООД ОК) бакалавриаттың 1 жəне 2 курсында 
қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінде оқытуды жүзеге асырады. Кафедраның оқу процесін 
жоспарлауы ҚР мемлекеттік стандартына жəне университеттің барлық оқу бөлімдерінің жылдық 
оқу жоспарына сəйкес жүргізіледі.

Əлеуметтік дүниетанымдық модуль: Қазақстанның қазіргі заман тарихы жəне Философия 
пəндеріне негізделген. Əлеуметтік саяси білімдер модулі: Əлеуметтану, Саясаттану, Мəдениеттану 
пəндерінен тұрады. 

Кафедраның негізгі міндеттерінің бірі - студенттер бойында позитивті дүниетанымдық 
ұстанымдарын қалыптастыру, тəуелсіз Қазақстанның тарихи қалыптасуы мен дамуы, оның рухани 
мəдениеті, Қазақстан халқының бірлігін философиялық тұрғыда түйсіну, азаматтық позицияны, 
қазақстандық патриотизмді дамыту, кəсіби саладағы мəселелерді шебер шеше білуге үйрету. 

Кафедра оқу əдістемелік құралдары, оқу құралдары, дəрістер кешені, монографиялар 
шығарып келеді. Мысалы: Н.Т.Жанақованың «История кафедры общественных наук АПИИЯ 
за 50 лет» (2019 ж.), Сагындык Кенжебаев. «Өнегелі өмір» сериясы (2019 ж.), «А.К. Канапин – 
государственный деятель, ученый, педагог». (2021 ж.), В.Х.Хайруллаеваның «Рухани жаңғыру» 
жəне ұлт болашағы (2018 ж.), Феномен сознания в философии: Новый взгляд на проблему (2019 ж.),
З.С.Айдарбеков пен М.Ж.Майлықұтованың № 6935 патент алған «Латын графикасына негізделген 
қазақ əліпбиінің тарихы» (2019 ж.) зерттеу еңбектерін айтуға болады.



61

II АБЫЛАЙХАН ОҚУЛАРЫ

Қазақстанның қазіргі заман тарихы пəнінен жыл сайын өтетін мемлекеттік емтихан білім 
алушылардың білім деңгейлері мен кафедра оқытушы профессор құрамының пəнді оқыту 
деңгейін көрсетеді, дəріс материалының əлсіз жəне мықты жақтарын анықтайды. 

Кафедраның қалыптасуы мен дамуына өлшеусіз үлес қосқан көрнекті қайраткерлерге 
арналған мерейтойлық ғылыми іс-шаралар ұйымдастырылып отырды. Атап айтсақ, 2014 
жылдың 14 ақпанында Əмір Қанапиннің 100-жылдық мерейтойына арналған «Главные ценности 
и ориентиры историко-культурного кода казахстанского народа: традиции и современность» 
атты дөңгелек үстел -өткізілді. 2014 жылдың 15 мамырында «Дəуір жəне тұлға: ұрпақтар 
сабақтастығы» деп аталатын философия ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік жəне 
қоғам қайраткері,Ұлы Отан соғысының ардагері, Кенжебаев Сағындық Жүнісұлының 90-жылдық 
мерейтойына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылды. 
Кафедра оқытушылары Н.Т. Жанакова, Б.Н. Жүзтаева, М.Ю. Насырова жинақ құрастырды. 
Жинақта профессордың мемлекеттік, қоғамдық-саяси жəне ғылыми-педагогикалық қызметі 
туралы мəліметтер, ғылыми жəне əдістемелік еңбектерінің библиографиялық көрсеткіші, 
ғылыми жетекшілігімен қорғалған диссертациялар тізімі, қызметтес болған əріптестері мен 
жолдастарының, достарының естеліктері мен мақалалары, ғалым, ұстаз, қайраткер туралы 
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған мақалалар тізімі берілді. 

2014 жылдың 22 желтоқсаны күні Мұрат Сенғалиұлы Дюсеновтің 80-жылдығына арналған 
«Қазақ философиясын зерттеуші ғалым» атты дөңгелек үстел өткізілді. Ол кісі университетте 
1963 жылдан бері жұмыс істейді, оқытушыдан кафедра меңгерушісіне дейін ЖОО қызметкерінің 
барлық сатысынан өтті. Қай жұмыста да өзінің жауапкершілігі өте жоғары, жоғары кəсіби білікті 
маман екенін көрсетіп, бүгінгі күні де арамызда қызмет атқарып жүр.

Олар жас ұрпақтың бойында рухани, азаматтық мəдениет тəрбиелеуде күштерін аямай 
жұмсап, студенттер мен əріптестері арасында сый құрметке ие болып, университеттің қалыптасып 
дамуына үлкен үлес қосты

Кафедра білім алушыларға түрлі тəрбиелік шаралар ұйымдастырып келеді. Олардың 
қатарында: конкурстар, олимпиадалар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, теориялық 
əдістемелік семинарлар, актілік дəрістер жатады. Мысалы, «Рухани жаңғыру» Жол картасын 
жүзеге асыру шеңберінде «Туған жер» студенттік ғылыми жобалар конкурсын өткізу дəстүрге 
айналған, 1-2 курс студенттері арасында «Қазақстанның 100 жаңа есімі – біздің замандастарымыз 
тарихы» презентациялар конкурсы, «Қазақстан тарихының білгірі» жыл сайынғы ЖОО аралық 
олимпиадаға қатысу т.б. 

2018 жылдан бастап, «Абылайхан оқулары» халықаралық конференциялары жыл сайын 
өткізіліп келеді. Ол Абылай ханның өмірін, дүниетанымы мен қызметін тарихи білімнің ерекше 
жəне күрделі саласы ретінде зерттеуге бағытталған жəне Қазақ хандығының халықаралық 
байланыстарын дамытудағы оның рөлі, дипломат жəне саясаткер, еліміздің ақылды дана жəне 
батыл билеушісі ретінде оның мұрасын, жалпы Абылай хан туралы жаңа білімдерді талдау мен 
насихаттауға негізделген. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ
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Аннотация: Цель статьи: дать оценку уровню жизни населения РК посредством статистических 
методов.

Материалы и методы. В исследовании были использованы методы анализа состава и структуры, 
расчет абсолютных и относительных показателей динамики, средних величин, сравнительный анализ, 
графический метод анализа, а также общетеоретический метод анализа российских и зарубежных 
литературных источников. Основными информационными источниками для проведения исследования 
стали данные официального сайта Республиканскойой службы государственной статистики и другие. 
Для оценки социально-экономического развития общества необходимо анализ социальных индикаторов 
оценки качества жизни. К таким индикаторам относятся показатели уровня доходов населения, 
приходящийся на 1 человека. Рассмотрим вопросы социально-экономического неравенства на основе 
основных индикаторов жизни населения Республики Казахстан по материалам комитета по статистике 
Министерства национальной экономики.

Ключевые слова:  Казахстан, уровень жизни,  население, статистические данные

SOME ISSUES OF ASSESSING THE STANDARD OF LIVING IN KAZAKHSTAN
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JSC « Kazakh Ablai Khan University of International Relations

and World Languages»
Master’s degree, specialty State and Local Administration
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Abstract: The purpose of the article: to assess the standard of living of the population of the Republic of 
Kazakhstan through statistical methods.

Materials and methods. The study used methods of analysis of composition and structure, calculation of 
absolute and relative indicators of dynamics, average values, comparative analysis, graphical method of analysis, as 
well as general theoretical method of analysis of Russian and foreign literary sources. The main information sources 
for the study were data from the official website of the Republican State Statistics Service and others. To assess the 
socio-economic development of a society, it is necessary to analyze social indicators for assessing the quality of 
life. Such indicators include indicators of the level of income of the population per 1 person. We will consider the 
issues of socio-economic inequality based on the main indicators of the life of the population of the Republic of 
Kazakhstan based on the materials of the Committee on Statistics of the Ministry of National Economy.

Key words: Kazakhstan, standard of living,  population, statistical data

Оценка уровня жизни является одним из важнейших направлений в социально-
экономических исследованиях на современном этапе развития общества. Социальное 
самочувствие общества, степень удовлетворенности жизненными благами , материальное и 
духовное благосостояние общества на всех этапах существования человеческой цивилизации 
являлись решающими факторами и определяли уровень развития общества. На этапе перехода 
к правовому и социальному государству эти вопросы для экономического развития Казахстана 
являются определяющими. В основном Законе страны – Конституции провозглашен принцип 
социально-ориентированной экономики.

Теоретической базой исследования социальных процессов в обществе является теория 
социальной стратификации общества, предложенная американским ученым, Питирим Сорокиным 
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в 1927 году в работе «Социальная мобильность». Согласно теории Сорокина социальная 
стратификация, т.е. дифференциация общества происходит по трем взаимосвязанным формам: 
экономической, политической и профессиональной.. Эти формы стратификации предполагают 
разграничение общества по социальным группам и условия перехода из одной группы в другую 
при изменении социального статуса индивидуума. При исследовании вопросов социального 
состояния общества определяющее значение, по нашему мнению должна иметь экономическая 
форма стратификации.

Для оценки социально-экономического развития общества необходимо анализ социальных 
индикаторов оценки качества жизни. К таким индикаторам относятся показатели уровня доходов 
населения, приходящийся на 1 человека. Рассмотрим вопросы социально-экономического 
неравенства на основе основных индикаторов жизни населения Республики Казахстан по 
материалам комитета по статистике Министерства национальной экономики. 

В таблице 1 нами приведены основные макроэкономические показатели за 1 квартал 2017-
2019 годов

Таблица 1 -Основные макроэкономические показатели за I квартал

2017 2018 2019

Продукция промышленности1),
млрд. тенге (январь-март) 5 330,4 6 451,2 6 845,0
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 
действующих ценах, млн. тенге (январь-март) 343 628,3 391 721,9 434 211,42)

Индекс потребительских цен в процентах к 
соответствующему кварталу предыдущего года, в процентах    107,8    106,6    105,0
Розничный товарооборот млрд. тенге 1 768, 5       1 989,9 2 216,6
Индекс физического объема розничной торговли в процентах 
к соответствующему кварталу предыдущего года, в 
процентах 105,5          104,8 104,8

1) В фактически действующих ценах, в структуре и методологии соответствующих лет.
2) Предварительные данные. 

Как видно из приведенных данных имеет место стабильная динамика роста объемов 
промышленного производства, валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства 
в действующих ценах и розничного товарооборота. Следует отметить, что в физическом 
выражении темпы роста розничной торговли, т.е. индекс физического объема несколько 
снизились, хотя в денежном выражении объем розничного товарооборота неуклонно рост. Это 
связано с опережающим ростом цен. Позитивной тенденцией можно назвать снижение индекса 
потребительских цен, что связано с ужесточением административных мер по котролю цен в 
розничной торговле. .

Для оценки уровня социального состояния общества нами проанализированы показатели 
номинальных доходов.

Ниже в таблице 2 привдены показатели размеров номинальных доходов населения за 
1 квартал 2017-2019 годов в абсолютном выражении и в в процентах к соответстствующего 
периода предыдущего года по регионам Республики Казахстан.

Таблица 2 - Оценка номинальных денежных доходов населения за I квартал

В среднем на душу в месяц, тенге В % к соответствующему периоду 
предыдущего года

2017 20181) 20191) 2017 20181) 20191)

Республика 
Казахстан 78 321 85 833 96 975 109,4 109,6 113,0
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В среднем на душу в месяц, тенге В % к соответствующему периоду 
предыдущего года

2017 20181) 20191) 2017 20181) 20191)

Акмолинская область 65 082 73 833 82 365 107,8 113,4 111,6
Актюбинская область 65 949 71 263 82 700 109,4 108,1 116,0
Алматинская область 60 315 63 459 74 090 108,3 105,2 116,8
Атырауская область 146 640 163 675 195 546 105,9 111,6 119,5
Западно-
Казахстанская 
область 80 815 89 630 99 702 108,2 110,9 111,2
Жамбылская область 52 152 58 195 66 361 112,3 111,6 114,0
Карағандинская 
область 75 029 86 192 97 915 111,0 114,9 113,6
Қостанайская область 68 456 75 753 82 881 114,9 110,7 109,4
Кызылординская 
область 59 550 61 512 71 266 117,8 103,3 115,9
Мангыитауская 
область 119 469 118 893 138 589 116,1 99,5 116,6
Южно-Казахстанская 
область 40 830 45 362 - 97,1 111,1 -
Павлодарская область 78 032 87 481 98 416 100,8 112,1 112,5
Северо-Казахстанская 
область 65 920 71 946 82 541 114,2 109,1 114,7
Түркестанская 
область - - 46 336 - - 119,9
Восточно-
Казахстанская 
область 68 431 76 208 90 354 114,5 111,4 118,6
Г.Нур-Салтан 126 526 141 106 147 824 103,4 111,5 104,8
Г.Алматы 126 115 131 020 145 419 109,9 103,9 111,0
Г.Шымкент - - 62 612 - - 107,0

1)Предварительные данные.
Как видно из приведенных данных показатели номинального жохода в среднем по 

республике имели тенденцию к росту, особенно это проявилось в 2019 году, когда темп прироста 
составил 4% относительно предыдущего года. Что касается оценки уровня номинальныхдоходов 
в региональном разрезе, то максимальные объемы номинальных доходов наблюдались в 2019 
году в Атырауской области, Превышение этого показателя 2-х картное значение. Следующими 
регионами по уровню номинальных доходов являлись города Нур-Султан и Алматы, а также 
Мангыстауская область, в которых превышение над среднересубликанским показателем 
достигало почти 80% значения. На урровне среднереспубликанского показателя номинального 
уровня доходов находились Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская 
и Павлодарские области. Остальные регионе достигали среднересупбликанского уровня по 
уровню номинальных доходов.

Особенно в этом отношении показательна Южно-Казахстанская, ныне Туркестанская 
область, в которой уровень номинальных доходов на душу населения не достигал и половины 
среднереспубликанского значения.Тоже можно отметить и в отношении мегаполиса Шымкента, 
который выведен из областной статистики. По данному городу уровень номинальных доходов 
составляет менее 80% среднегореспубликанского показателя, и незначительно выше чем в 
Туркестанской области.

По темпам прироста номинальных доходов на душу населения лидировала опять таки 
Атырауская область, за ней следует Восточно-Казазстанская область и в аутсайдерах по темпам 
роста уровня номинальных доходов города Нур-Султан и Шымкент, в которых в 2019 году прирост 
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относительно 2018 года составил лишь 4,7 и 7% соответственно при среднереспубликанском 
показателе в 11%.

78 321   85 833 96 975

109,4 109,6

113,0

101,5

102,8

107,6

2017 2018 2019

орташа жан басына шаққанда халықтың атаулы ақшалай табыстары, теңге
среднедушевые номинальные денежные доходы населения,  в тенге

атаулы ақшалай табыстардың индексі, өткен жылғы сәйкес кезеңге пайызбен 
индекс номинальных денежных доходов, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

нақты ақшалай табыстардың индексі, өткен жылғы сәйкес кезеңге пайызбен 
индекс реальных денежных доходов, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

   

Рисунок 1 - Объемы номинальных и реальных денежных доходов населения за 2017 – 2019 годы 
(1-й квартал анализируемого периода)

На графике рисунка 1 показатели номинальных доходов отображены в виде стобликовых 
диаграмм за три анализируемых периода и в виде линейных графиков индексы реального дохода. 

Уровень реальных доходов населения учитывает сложившуюся ситуацию с покупательской 
способностью нациоанльной валюты, инфляцией и уровнем потребительских цен и прочими 
внешними и внутренними социально-экономическими факторами. Как видно из приведенного 
графика уровень отставания реальных денежных доходов от номинальных доходов имеет 
значительны разрыв, но в то же время имеет место сокращение этого показателя в относительном 
выражении.

Рассмотрим структуру денежных додов населения за указанные периоды в относительном 
выражении (таблица 3).

Таблица 3 - Структура денежных доходов населения за I квартал
           в процентах

2017 2018 2019

Всего
в том числе в:

Всего
в том числе в:

Всего

в том числе в:

городе селе городе селе городе Селе

Денежные доходы – 
всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:
доходы от трудовой 
деятельности 76,2 76,7 75,3 74,5 74,2 74,9 72,6 72,8 72,4

доход от работы по 
найму 66,2 69,5 59,5   63,7 66,2 58,7 62,4 65,2 56,6
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доход от 
самостоятельной 
занятости и 
предпринимательской 
деятельности 10,0 7,2 15,8 10,8 8,0 16,2 10,2 7,6 15,8
социальные 
трансферты 19,4 18,7 21,1 21,4 21,2 21,5 23,3 23,0 24,2

пенсии 15,9 15,7 16,4 17,9 18,2 17,2 19,9 20,1 19,6

пособия 3,1 2,6 4,2 3,0 2,6 3,8 3,0 2,5 4,0

АСП и жилищная 
помощь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

стипендии 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5

доход от собственности 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,1 0,4 0,6 0,1
материальная помощь 
от родственников, 
алименты, прочие 
доходы 4,0 4,1 3,4 3,7 4,0 3,5 3,7 3,6 3,3  

Примечание: разработано автором на основании 
  

На основании данных структуры доходов населения, можно сделать вывод о преобладании 
доли трудовых доходов населения. В структуру трудовых доходов вколючены работа по 
найму и от предпринимательской деятельности, в которую можно отнести деятельность 
самозанятого населения. Подавляющую часть в этой категории составляют доходов от работы 
по найму. Социальные выплаты составляют в целом около 20;%, Размер социальных выплат 
имеет в оценке уровня доходов населения незначительную величину. Как показывают данные 
официальной статистики уровень адресной социальной помощи (АСП) и жилищных выплат 
не доходит и до одного процента при рассмотрении структуры доходов. При рассмотрении 
структуры доходов населения в городах и на селе мы наюблюдаем несколько иную картину, чем 
в целом по ресурблике. Так, в городе, уровень доходов от работы по найму в городах выше, чем 
в селе, что связано с общей экономической ситуацией в стране. Наличие рабочих мест в городах 
значительн выше, чем на селе. В то же время на селе основным источником доходов помимо 
от самостоятельной предпринимательской деятельности являются сцоиальные трансфорты и 
пенсии. Это также связано с миграцией молодежи в города, которые находят применение своим 
силам во всех сферах. Подобная ситуация ведет к усилению социального расслоения общества 
и сокращению сельского населению и оттоку населения из сел в города. 

Рассмотрение вопросов социально стратификации общества непосредственно связано 
с социальной сегрегацией общества, усиление которое может привести к социальной 
напряженности в обществе и усилению внутренней и внешней миграции населения. Необходимо 
усиление социальной поддержки социально уязвимых слоев населения, поддержка населения. 
Отмеченные различия в региональном развитии отражают степень социальной сегрегации в 
обществе, которая может иметь социальные и политические последствия. Нами рассмотрен лишь 
один из аспектов социально-экономического развития республики за сравнительно небольшой 
отрезок времени. При более глубоком ретроспективном анализе мы получим более полную 
картину оценки социально-экономического состояния казахстанского общества.
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Аңдатпа. Мақалада тарихи сана қалыптастырудың маңызы мен мəні, жастарды отансүйгіштіке, 
ұлтжандылыққа тəрбиелеудегі тарихи танымның əсері талданған. Қазақстан тарихының тереңдей 
зерттелуі, жас ұрпақтың санасына жаңаша тарихи сана қалыптастыру қажет, ұрпақтардың мəдени 
сабақтастығы мен ұлттық азаматтың бірегейлігінің негізі болып табылады. Əлемдік тарих ғылымына 
батысеуропалық ғалымдар мен теоретиктердің қосқан үлесі өте зор. Олардың теориялары отандық 
тарихтың дамуына өте керемет əсер берді, отандық тарих пен ұлы тұлғалар туралы біршама кітаптар мен 
кино туындалары жарық көрді. Қазақ тілді тарихи əдебиеттерді студенттерге қолжетімді əрі түсінікті 
етіп жазу арқылы тарихтың негізгі түсініктерін өскелең ұрпақ бойына сіңіру мəселелері зерделенген. 
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ABLAI KHAN AND THE FORMATION OF THE HISTORICAL CONSCIOUSNESS OF THE 
YOUNGER GENERATION

Aidarbekov Z.S.
Ablai Khan university,

Faculty of International Relations,
Department of History of Modern Kazakhstan and worldview disciplines

Almaty, Kazakhstan, e-mail: zeinabil@mail.ru

Abstract. The article analyzes the importance and significance of the formation of historical consciousness, 
the influence of historical knowledge on the education of young people in patriotism. It is necessary to study 
the history of Kazakhstan in depth, to form a new historical consciousness in the consciousness of the younger 
generation, which is the basis of the cultural continuity of generations and the identity of the citizen of the 
country. The contribution of Western European scientists and theorists to the world historical science is enormous. 
Their theories had a great influence on the development of Russian history, published a number of books and 
films about Russian history and great personalities. The issues of mastering the basic concepts of history to 
the younger generation are studied by writing historical literature in the Kazakh language in an accessible and 
understandable way for students.

Key words: worldview, historical consciousness, historical erudition, patriotism, patriotism, Kazakh 
language.

Білім - барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі болған. Тек білімді, сауатты адам ғана 
келешек тізгінін қолына ала алады. Бүгінгіні түсіну мен болашақты болжау үшін өткенді білу тарих 
пен дуниетанымдық пəндердің негізгі арқалайтын жүгі. Дуниетанымдық білім берудің мақсаты, 
жан-жақты дамыған тұлғаның ойлау мəдениетінің қажетті компоненті ретіндегі тарихи сананың 
элементтерін адам бойында қалыптастырумен ұштасып жатады. Өмірде барлық процестер бір-
бірімен байланысып, себептік қатынаста болып, сабақтасып жатады. Əрбір мемлекет өзінің дамуы 
барысында ең алдымен мемлекеттің тарихына, дуниетанымдық пəндерге ерекше орын береді. 
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Расында тарихи сана дұрыс қалыптаспай, ұлттық сананың жаңғыруы мүмкін емес. Тарихи сананы, 
ұлттық бірегейлікті сақтау біздің басты міндетіміз. Алдағы уақытта елімізде жағымды жаңалықтар 
көп болады деп сенемін.

Қазақстан тарихының тереңдей зерттелуі, жас ұрпақтың санасына жаңаша тарихи сана 
қалыптастыру қажет, ұрпақтардың мəдени сабақтастығы мен ұлттық азаматтың бірегейлігінің негізі 
болып табылады. Əлемдік тарих ғылымына батысеуропалық ғалымдар мен теоретиктердің қосқан 
үлесі өте зор. Олардың теориялары отандық тарихтың дамуына өте керемет əсер берді, отандық тарих 
пен ұлы тұлғалар туралы біршама кітаптар мен кино туындалары жарық көрді. Қазақ тілді тарихи 
əдебиеттерді студенттерге қолжетімді əрі түсінікті етіп жазу арқылы тарихтың негізгі түсініктерін 
өскелең ұрпақ бойына сіңіру. Тарихи сана – бұл бүгінгі ұрпақтың əлеуметтік жады, Отанымызда 
қазақтың туын көтеретін білімді, білікті жастарымыз көп болсын [1].

«Тарих – ұлы тұлғалардың өмірбаяны» деген ұйғарым бар. Тарихсыз мемлекет, тексіз ұлт 
болмайтыны белгілі. Тарихтын сабақтары бұрынғыларға емес, жаңа мемлекет құрып жатқан қазіргі 
бізге жəне болашақ ұрпаққа, жастарымызға керек. Қашан да, қоғамға қажет нəрсе ұлттық бірегейлік, 
себебі, мəдениеттің, мемлекеттің тұтастығы қоғамдағы ұлттың жəне зиялылардың азаматтық 
бірегейлігіне тəуелді. «АДАМ ƏДЕБІМЕН КӨРІКТІ», «КҮШТІ АДАМ ОЛ – РУХАНИ БАЙ АДАМ» 
осы нақыл сөздердің барлығы адам бойындағы мəдениетті көрсетеді. 

Адам баласы қоғамда өзінің адамгершілік қасиеттерімен, қайырымдылығымен, 
адалдығымен, əділеттілігімен ардақталады. Жақсылық пен жамандық, зұлымдық пен махаббат, 
əділеттілік пен əділетсіздік, борыш пен намыс, ар мен ождан адамның рух мен мəдениеті арқылы 
өлшенеді. Осы нақыл сөздерді ұстанған жас ұрпақ кішіпейілділікке, имандылыққа, ізеттілікке, 
инабаттылықққа,адамгершілікке тəрбиелеуді бірінші орынға қояды жəне осы қасиеттер арқылы 
адам мəдениетін қалыптастырады. Өз жерімізде, өз елімізде ұлттық сананы, ұлттық қасиетті əлі 
де жастарымыздың қанына, жанына сіңіре алмай келеміз, əдетке айналып кеткен– ана тіл мен ата 
дəстүрді ұмытқыш, басқаларға көзсіз еліктегіш, елді аздыратын құлдық психологиядан үзілді–
кесілді азаматтар арылуы керек.

Адамзат тарихында өскелен ұрпақтын білім сапасы мен тəрбиесіне, ұлттық құндылықтардың 
қалыптасуы мəселесіне ерте заманнан-ақ ойшылдардың, ғұламалардың басты назарында болып 
келді. Өскен ұрпақтың тарихи санасын қалыптасуы мен дамуы, адамзаттық мəдениеттің ажырамас 
бір бөлігі түріндегі қазақ мəдениеті мен қазақ халқының өткені мен бүгінгі тарихы зерттелуі көп 
қажет етеді. Тəуелсіздікке жол ашу - ұлттық сананың қалыптасуынан туындайды. Өйткені, қазіргі 
жаһандану заманында ұлт болып сақталу үшін тіл, діл жəне дін, сонымен қатар Отандық тарихқа 
көңіл бөлу қажет. Сонда, халқымыздың ұлттық санасы нығайып, мықты ел ретінде тəуелсіздігі 
баянды болады.

Кейінгі кездері, əсіресе соңғы 25 жылда қазақтың өткен тарихынан тағылым алып, өскелен 
ұрпақтың тарихи санасы мен тарихи құндылықтарына да Қазақ хандығының тарихына қатысты 
қызығушылықты тудырады, ұрпақтар сабақтастығы, ұлттық сананың жаппай оянуы, тарихи 
ақиқаттарды қалпына келтіру, тарихи əділеттікті орнату үдерістерімен байланыстырылады. 
Мəңгүрттік жағдайдан арылып, тарихи əділеттілікті қалпына келтірумен сипатталатын бұл 
көкейтестілік отандық тарих ғылымына ғана емес ұлттық тарихи сананы қалыптастыру үшін 
келешектің кепілі жас жеткіншекті оқыту мен тəрбиелеу орасан зор орын алады. Қазіргі тарихи 
сананың жаңаруында тарихи білім мен ғылым ерекше орын алады.

Тарихи эрудиция – бұл тұлғаның рухани байлығы. Қазіргі адамның алдыңғы буынның 
жинақтаған əлеуметтік-мəдени тəжірибесіне тереңірек енген сайын оның өмірлік жəне азаматтық 
ұстанымы да айқындала түседі. Тарихи білім адамның ғылыми дүниетанымының қалыптасуына, 
оның бойында адамгершілік мұраттардың егілуіне ықпал етеді. Отанға деген сүйіспеншілік, оның 
өткені мен бүгінін мақтан тұту патриотизм деп аталатын сезімдердің құйылысын тудырады. Қоғамдық 
санада біздің тарихи құндылығымыз – Тəуелсіздікті насихаттау барысында Абылай ханның орны 
ерекше.

Тарихи сананы қалыптастыру арқылы өскелең ұрпақ , тарихи тұлғалар мен мемлекетіміздің 
өткен өмірімен сабақтастық орната отырып , білген түйгенін еліміздің дамуына үлес қосуына 
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пайдалануына болады деген ойдамын . Абылай хан (Əбілмансұр) – 1771-1781 жылдары билік 
еткен Қазақ хандығының ханы, Қазақ ордасы тарихындағы ұлы билеушілердің, дипломаттардың 
бірі. Абылай ханға Төле бидің тəрбиесі үлкен ықпал етті, ол Абылайға ел басқаруындағы өзінің 
тəжірибесін, даналығы мен парасаттылығын бере алды, балаға жауды халық ұйымшыл болған 
жағдайда ғана жеңуге болатынын көрсете алды. Бұдан басқа, өмір тəжірибесі, болашақ ханның бала 
кезінен көрген қиындықтары Абылайдың мемлекет өміріне ерте араласуына ықпал етті [2].

Əбілмансұр жас кезінен бастап жауынгер, Отан қорғаушы ретінде өзінің үздік көшбасшылық 
қасиеттерін көрсете білді. Ол үнемі түрлі шайқастарға қатысып, оған жалпыға бірдей даңқ 
əкелген алғашқы ірі жеңістердің бірі Əбілмəмбеттің басшылығымен жоңғарларға қарсы қазақ 
жауынгерлерінің шайқасы болды. Бұл жекпе-жекте ешкімге белгісіз жиырма жасар Əбілмансұр 
жекпе-жекте Хунтайджи Қалдан-Сереннің жақын туысы алып Шарышты өлтіреді. Тек өткен 
тарихымен ғана мақтанатын елдің болашағы бұлыңғыр. Əр буын өкілдері ата-баба даңқына даңқ 
қосып, абыройын арттырып, бүкіл дүние жүзі алдында беделін биіктете білген елдің ғана болашағы 
жарқын, мерейі үстем болады [3]. 

Осы тұрғыдан келгенде тəуелсіз Қазақстанның бүгінгі буыны бабалар аманатына адалдық 
танытып, еліміздің абырой-беделін бұрын-соңды болмаған биікке көтерді деп айта аламыз. «Егемен 
болмай ел болмас» дегендей, біз азаттық жылдарында шын мəнінде ұлы жолдан өттік. Тəуелсіздік 
кезеңі – біз үшін ғасырлар жүгін арқалаған ғаламат кезең. Бүгінгі Іс-шараның маңыздылығы ескеріле 
отырып, айтатын жай қазақ халқы қазіргі кезеңде өзінің өткенін саралап, болашағын бағдарлау 
үстінде. «Рухани жаңғыру» - ұлттық мəні зор бағдарламасы бойынша атқарылған істер Абылай хан 
атындағы университетте аз емес, ал Абылай хан оқылықтары еліміздің рухани-мəдени өміріндегі 
айтулы оқиға. Біздің алдымызға қойған басты мақсатымыз - халқымыздың өскелең рухани-мəдени 
сұранысын қанағаттандыру болатын өзіміздің жастарымызды патриоттыққа тəрбиелеу деген ой 
болатын.

Абылай ханның мемлекет қайраткері ретіндегі стратегиялық міндеті-ол қазақ мемлекетін 
нығайту жəне геосаяси жағдайдың күрделілігін сезіне отырып, ол бұл мəселені ұтымды жəне 
дипломатиялық жолмен шешуге тырысты. Қазақ халқын біріктірілгеннен кейінгі келесі қадам 
көршілес мемлекеттермен өзара тиімді, қауіпсіз дипломатия құру болды. Қойылған мақсатқа жету 
үшін Абылай қолбасшы-жауынгердің ерекше дипломатиялық қасиеттері мен ерлігін көрсетті, 
ол 7 тілді білген. Əрине, біз жастарымызға ұлттың тарихи санасын қалыптастыру жұмысын 
жалғастыруымыз керек.

Абылай ханның кезінде ұзақ жылдар ішінде алғаш рет қазақтар мен қалмақтар арасында 
бейбітшілік туралы келісімге қол жеткізілді, оған хан жоңғарлардың тұтқынында болған кезде 
тусінген. Абылай хан бейбітшілікті сақтау жəне қазақ халқының сақталуы үшін Ресей жəне Қытаймен 
бейбітшілік туралы дипломатиялық келісімдер жасады. Келісім шарттарды жасай отырып, бұл 
алпауыт мықты мемлекеттер қазақ хандығыңың күшімен де тікелей санасты. Ұлы стратег Абылай хан 
орыс жəне қытай билеушілері не дипломатиялық пен қу саясатының айқын көрсетті. Нəтижесінде 
ойраттар мен қазақтар арасындағы екі жүз жылдық соғыс тарихында біздің халқымыз толық жеңіске 
жетті.

Абылай хан тұсында елдің шекаралары қазіргіден əлдеқайда кең болды, халықтың рухани 
жағдайы өсті - оның моральдық-психологиялық келбеті прогрессивті жəне патриоттық болды. 
Абылай хан тұлғасының тарихи маңызы қазақ халқының қазіргі жəне болашақ ұрпақтарының 
рухани қуаты болған қуатты қазақ мемлекетін құру мен дамытуда. Мемлекетіміздің алға қойған 
мақсат-мүдделерінің қатарына жататын белестері: өркениетті елдердің қатарына қосылу, тұлғаның 
қадір-қасиетін көтеру [4].

Биылғы жылы Қазақстан екі айтулы датаны атап өтеді: Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 
30 жылдығы жəне бүкіл өмір бойы Қазақ хандығының егемендігін сақтауға тырысқан ұлы хан 
Абылайдың туғанына 310 жыл. Оның өмірден озуымен ел тарихында тағы бір кезең - Қазақстанды 
Ресей империясының əкімшілік-саяси жүйесіне қосу басталды. Алдымен жанама түрде жəне XIX 
ғасырдың 20-жылдарының басынан бастап қазақтың дəстүрлі саяси ұйымына тікелей əкімшілік 
араласу арқылы.
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Еліміздің мектептерінде Қазақстан тарихы мен Дүниежүзі тарихын оқып-үйренудің 
мемлекеттік маңызы зор, өйткені дəл осы пəндер мен факультативтер, клуб жұмысы арқылы 
Қазақстан Республикасының жас азаматтарына патриоттық тəрбие беру, түсіндіру жəне «Рухани 
Жаңғыру» жəне «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақалаларының саясатын насихаттау 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті.

Қазақстан тəуелсіздігін алған 30 жыл көлемінде ұлттық жаңғыру жолын басты мұрат ретінде 
таңдап алған. Біз – бабаларымыздың ұлы істерінің жалғастырушыларымыз, ұлтсыз мемлекет 
болмайтынын ұмытпауымыз керек, сондықтаң елінің ертеңі үшін күресер, санасы азат ұрпақ 
тəрбиелеу – бүгінгінің міндеті. Бүгінгі ен басты талап, Қазақстанның мемлекеттілігін нығайту, 
ұлттық мүддені биік қою - ол егемендікті мəнгі сақтап қалу, бүкіл қоғамдық сана тəрбиесіне жауапты 
органдар мен азаматтардың биік парызы болуға тиіс. 

Алдымызда оңай жылдар тұрған жоқ. Осындай уақытта біз тек бірліктің арқасында ғана 
жеңіске жете аламыз. Қазіргі заман, ХХI ғасыр адамдарға жаңа талаптар қоюымен ерекшеленеді, 
себебі Қазақстанның даму деңгейі қоғам өмірінің барлық саласына терең өзгерістер енгізуде. Елеулі 
өзгерістердің бірі - демократиялық-құқықтық мемлекет құру. Сол себептен қазіргі заман адамы сана-
сезімі жоғары, өз іс-əрекетіне жауапты, əлеуметтік өзгерістерге тез бейімделе алатын, өз шешімін 
қабылдай алатын азамат болуы тиіс. Қоғам үшін ең қымбат қазына – ол адам, адамның бостандығы 
мен өмірі. Бүгінгі жастар осы қымбат қазынаны бағалай білуі тиіс.

Ұлтымыздың негізгі байлығы, капиталы, біздін келешегіміз– ол қазақ жастары. Ұлттық 
капиталдың ішінде адам капиталының үлесін,яғни адамдардың білімі мен сапасының деңгейін 
көтеру мемлекеттің негізгі ұстанымы болуы тиіс. Біз Батыс, Жапон, АҚШ елдерінің деңгейіне 
жеткенде ғана қоғамның тұрақты дамуы жолына түсеміз. Қоғамды дамытатын негізгі күш– орташа 
класты құрайтын ғалымдар мен инженерлерді, экономистер мен іскерлерді қалыптастыру ендігі 
жерде мемлекеттің басты бағдарына айналуы керек. Алда үлкен жəне жауапкершілікті жұмыс күтіп 
тұрғанын, оны лайықты атқару үшін барша қазақстандық əрдайым ұйымшыл болуы керектігін 
жастарымыз умытпау тиіс.

Мемлекетіміздің алға қойған мақсат-мүдделерінің қатарына жататын белестері: өркениетті 
елдердің қатарына қосылу, тұлғаның қадір-қасиетін көтеру. Тəуелсіздікке қол жеткізген жағдайда 
Қазақстанда көптеген құндылықтарға көзқарас қайта қаралынды. Адамдар өздерінің болашағын 
алдымен социумның еркіндігімен, саяси бостандықпен байланыстырса, соңғы жылдары өзінің 
жеке басына жақын топпен, яғни отбасының қажеттіліктеріне, мүдделеріне көңіл аудара бастаған. 
Бұл құндылықтық эволюцияның əлеуметтік толқын-дарының көрінісі. Қазіргі таңда Қазақстан 
Республикасының халықаралық аренада өзіндік орны бар, əлемдік экономиканың заңдары мен 
талаптарына икемделген нарықтық қоғамын құрып отыр. Қазақ қоғамы ғаламдық өркениет көшінен 
өзіне лайықты орын алған қөғам. Бүгін міне, Қазақстан əлемнің төрт бұрышына түгел мəшһүр, 
ұлттық мемлекеттiлiкке тəн барлық қадір-қасиеті мен рəміздерін қамтамасыз еткен мемлекет. Əрине, 
қазіргі таңдағы Қазақстан жастарының идеялық-құндылылықтық бағыттарын талдаудың танымдық 
негіздемелері мен концептуалды-методологиялық принциптері қарастырылу қəжет.
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Аннотация: Зарубежная историография истории Казахстана разнообразна, она включает еще 
не изученные документы, опубликованные в научных периодических изданиях, в переводе, например, 
с китайского, как это сделал в конце XIX в. французский востоковед К. Эмбо-Юар в диссертации 
«Географические и исторические записки о народах Средней Азии, переведенные из Си Ю Ту Че», 
защищенной в Лионском университете, и небольшая часть которой, где речь идет об Абылай хане, 
анализируется в статье. Отмечено, что исследования по выявлению новых материалов в зарубежной 
историографии Казахстана, особенно XVIII в., связанного с правлением Абылай хана, должны быть 
продолжены. Новые материалы независимо от языка должны быть переведены, подробно изучены 
и введены в научный оборот. Сравнительные исследования с предшествующими исследованиями на 
предмет позволят выявить общее и особенное в исследованиях разных авторов. 

Ключевые слова: казахи, Абылай хан, Джунгарские ханство, Амурсана, двоеданство.

ABLAI KHAN IN FOREIGN HISTORIOGRAPHY

Shaimardanova Z.D.
Doctor of Historical Sciences, Professor

Kazakh Ablai Khan UIRandWL, shaimardanova.z@ablaikhan.kz

Abstract: The foreign historiography of the history of Kazakhstan is diverse, it includes not yet studied 
documents published in scientific periodicals, translated, for example, from Chinese, as did the French orientalist 
K. Embo-South Africa in the dissertation “Geographical and historical notes on the peoples of Central Asia, 
translated from Si Yu Tu Che”, defended at the University of Lyon, and a small part of which, where it is about 
Ablai Khan, is analyzed in the article. It is noted that research on the identification of new materials in the foreign 
historiography of Kazakhstan, especially in the XVIII century, associated with the rule of Abylai Khan, should 
be continued. New materials, regardless of the language, should be translated, studied in detail and introduced 
into scientific circulation. Comparative studies with previous studies on the subject will reveal the common and 
special features in the studies of different authors.

Keywords: Kazakhs, Abylai Khan, Dzungarian Khanate, Amursana.

Зарубежная историография Казахстана включает и исследования по Средней Азии, в 
которых отражена личность Абылай хана. Во французских исследованиях важно назвать 
докторскую диссертацию Мориса Курана «Центральная Азия в XVII и XVIII вв.: Калмыкская 
империя или Маньчжурская империя», защищенную на факультете литературы Лионского 
университета в 1912 г. [1]. Затем в лионском издательстве вышел одноименный труд. М.Куран 
(1865-1935) – востоковед, переподчик и преподаватель, владеющий китайским и японским 
языками. Работа включает 10 глав, из которых для нас интерес представляют 9 и 10 главы. Глава 
9 называется «Маньчжурская экспедиция в Малую Бухарию. Организация протектората». Глава 
10 - «Вассалы востока, казахи, Коканд и т.д. Возвращение тургутов». 

Содержится много сведений о казахах. На стр. 102, 114-115, 122, 125-129 и 136 имеются 
сведения об Абылай хане. 

«Географические и исторические записки о народах Средней Азии, переведенные из Си 
Ю Ту Че» (Notices géographiques et historiques sur les peuples de l’Asie сentrale traduites du Si Yu 
t’ou Tсhe), переведенные с китайского К. Эмбо-Юаром [2]. Эти записки представляют часть 
«Сборника документов по Средней Азии» [отобранные, переведенные и представленные Эмбо-
Юаром]. 

Сборник объемом 225 страниц вышел в парижском издательстве «Эрнст Леру» в 1881 г. и 
сопровождается картами, в том числе картой  Китайского Туркестана. 
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Камилл Эмбо-Юарт (1857-1897) французский дипломат, лингвист и востоковед. Он автор 
многих трудов о Китае, переводчик также китайской поэзии. Он умер в Гонконге в 1897 году в 
возрасте 40 лет. После Парижской школы восточных языков был направлен в Шанхай и Пекин 
в качестве ученика-переводчика. Автор и переводчик исторических материалов с китайского 
на французский, учебника корейского разговорного языка для французов. Собственно 
«Географические и исторические записки о народах Средней Азии» занимают книги 44, 45 и 46 
Si Yu t’ou Tсhe

По китайским источниками к Средней Азии относятся и Коканд, Бухара, Ташкент, 
Самарканд, Афганистан и Персия, а также земли, расположенные южнее и севернее Тянь-Шаня, 
которые населены мусульманами [2, с.7]. 

Есть интересные факты в этом сборнике, например, автор, ссылаясь на «Записки по 
средневековой географии и истории Средней Азии» М.Е.Бретзенайдера, китайские власти, 
опасаясь распространения ислама после его закрепления в Средней Азии, стали расселять 
мусульманское население в провинцию Кансу, откуда они стали расселяться по всему Китаю 
[3]. 

Первая часть «Записок о народах Средней Азии» носит название «Орда казахов левой 
части», т.е. левее Китая: «Эта орда называется Средний жуз [Otyr / отур – З.Д.Ш. ], Она [орда 
– З.Д.Ш. ] не имеет городов... она [орда – З.Д.Ш.] – это кочевники и она возвращается туда, где 
можно найти воду и пастбища. Летом и зимой у нее нет постоянного места жительства. Она по 
своей территории и численности превосходит другие орды... 

Что касается обычаев местных жителей, то они мало отличаются от обычаев джунгар, 
производства на этой территории примерно такое же, как и у джунгар. 

Стиль письма идентичен джунгарскому, но есть некоторая разница между языками, на 
которых говорят оба народа. 

Глава носит титул хана: его семья самая важная …» [2]. 
Следующий раздел нахывается «Современная история», в которой описываются события 

1754-1759 гг., взаимоотношения Абылай хана и Амурсаны. Амурсана (1722-1757) - последний 
правитель и полководец Джунгарского ханства.  В тот период шло жесткое соперничество и 
война между Джунгарским ханством и Китаем. На 26 страницах описывается сложная ситуация 
и сражения Амурсаны и действия Абылай хана. 

Общеизвестно, Амурсана, потерпев поражение в 1751 году, ушел с остатками воинов к 
Абылай хану, который принял его. А в 1754 году Амурсана опять потерпел поражение и бежал 
через в Халху, монгольские земли к северу от пустыни Гоби, представляющие множества мелких 
восточно-монгольских ханств, враждовавших между собой. 

Далее приводит перевод части текста: «В 1757 г. два китайских генерала предприняли 
новую кампанию в на западе и Амурсана вновь убежал к казахам. В июне этого года Аблай хан 
с войском в 30 тыс. человек продвинулся, чтобы помочь захватить Амурсану: он послал своего 
младшего брата Абул бия вперед. Когда он [Абылай – З.Д.Ш.]  нос с носом столкнулся с войсками, 
он подарил каждому главе войскового подразделения по лошади, и также маршалу письмо, в 
котором он признавал свои ошибки и желал жить под законами Китая. …. Отправил своего 
офицера для получения ответа. Абылай послал одного из руководителей казахов, Кенжекару 
[Kendzikor / Кенджикор - З.Д.Ш.]  подарить в качестве подарка 4 лошадей и просит командующего 
принять свое подчинение» [3, с.122] . Он говорил в своем письме: «Со времен моих предков Есим 
[Ocheni / Очем] и Жангира до сих пор наша страна не смогла принять китайскую цивилизацию. 
Только теперь мы получаем приказ императора, который удостоил излить свои блага на наши 
Орды, населяющих окраины его империи; я и мои подданные не знают, как засвидетельствовать 
свою радость и и ликование. Мы восхищаемся добродетелью императора. Я, Аблай и все казахи, 
составляющие мою Орду, страстно желаем принять китайскую цивилизацию и навсегда стать 
подданными Поднебесной» [3, с.122]. 

Китайский император принял письмо Абылай хана и осенью этого года отправил посла, 
чтобы оказать почести императору. И этот посланник был удостоен чести быть приглашенным 
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на пир в сад «Десяти тысяч деревьев» в Чэндэ, китайский  район, значающий «передавать 
добродетель» (имелось в виду «передавать окружающим добродетельность императора».

«В октябре 1757 года послы хана Абылая и султана Абильпеиза наконец добрались до 
ставки императора Цина. С этого времени и принято вести отсчет официальных политико-
дипломатических связей Казахского ханства и царства Цин. И осенью этого же года цинские 
писари успели сделать «историческое заключение» по указанному событию (прибытию ханских 
послов) – пишет Б. Еженханулы, исследователь Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 
[4]. 

Как далее следует из «Записок…» Абылай хотел помочь Китаю захватить Амурсану, тем 
самым искупить ошибки перед Китаем. Но Абылаю это не удалось, т.к. Амурсана сбежал в 
Россию. 

Это лишь небольшая часть перевода этой статьи. Среди французских исследований следует 
назвать труды Жюльена Станисласа (1799-1873) [5-6].

Это «Исторические документы по Ту-киуе (Тюрки): отрывки из Пиен-и-тиен и переведенные 
с китайского Станисласом Жюльеном», которые были опубликованы в «Азиатском журнале / 
Journal Asiatique» за 1864 г. 

И второй его перевод этих исторических документов вышел в парижском издательстве «Э.Леру» 
в 1877 г. объемом 207 с. С.Жюлбен – преподаватель китайского языка в Коллеж де Франс (Collège de 
France (1832-1869), а также был хранителем рукописей в Национальной библиотеке (Париж). 

На настоящей конференции, посвященной и 80-летию университета, который носит имя 
Абылай хана, представляется необходимым привести отрывки из книги Иакинфа Бичурина 
«Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии» в переводе 
с китайского самим монахом Иакинфом [7]. Так как в «Описаниях....» дана  харатеристика и 
территории Казахстана и Абылай хана. 

Иакинф Бичурин (Никита Яковлевич Бичурин, в монашестве архимандрит Иакинф (1777 - 
1853) - русский востоковед и путешественник, знаток китайского языка, оставивший целый ряд 
сочинений, оригинальных и переводных, о Китае и сопредельных странах.

Воспитывался в Казанской семинарии; приняв монашество, был назначен архимандритом 
Вознесенского монастыря в Иркутске. В 1807 определён начальником духовной миссии в 
Пекине, где и оставался до 1822. 

В «Описаниях….» мы читаем: Казакъ – большое владение, лежащее от Или к северо-западу. 
В 21-е лето правления Цянь-лунь (1756), когда китайские войска вступили в земли казачьи, хан их 
Аблай вышел навстречу им, и вступил в подданство китайское: почему и получил опять Государя 
грамоту на княжеское достоинство и календарь. С сего времени все его владение причислено 
к Китаю. Здесь не знают постоянного пребывания по городам и селениям. Землепашеством 
не занимаются. Живут в войлочных кибитках, питаются от скотоводства. Земля их состоит из 
разлогов и низменных гор, привольных травою. Владельца называют Би, а друг друга называют 
по имени. Ныне государем у них Аблай би. Владения его довольно обширны, многолюдны. 
Скотоводство здесь весьма значительно, богатые содержат до 10 000 рогатого скота и лошадей, 
а овцам счета не знают. Сыновей на 16 году возраста отделяют и снабжают частью скота, чтобы 
могли жить сами по себе. На пиршествах употребляют верблюжатину, коневину, говядину и 
баранину. В количестве одеяния поставляют шегольство, так, что летом, в сильные жары, ходят 
на пиршества, одевшись в восемь и девять рядов платья. Очень любят китайский фарфор и чай» 
[7, с.144.]  

И далее: «Если кто провиниться, преступника судят на общем сборе. За малые вины 
штрафуют скотом, а за большия общим приговором придают смерти, и разделяют между собою 
имущество виновного…. В военных делах владелец советуется с народом, нежелающего идти в 
поход не принуждают….казаковъ две орды: Первая, принадлежащая Аблаю-би, граничит с Или 
и Тарбагатаем, находится под покровительством Китая… казаки, обитающие к северу от них, 
составляют другую орду, которая многочисленнее сей, и не зависит от Китайской державы» [7, 
с.146]. 
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Теперь перенесемся от российской историографии начала XIX в. к российской 
историографии XXI в. Российская историография представлена раличными видами исследований: 
от статей в СМИ до диссертационных работ. Нас заинтересовала диссертация О.В.Боронина 
«Двоеданничество и двоеподданство тюркских народов Южной и Юго-Западной Сибири, XVII - 
60-е гг. XIX вв., защищенная в Барнауле в 2020 г. [8]. Работа представляет интерес в том смысле, 
что термины двоеданничество и двоеподданство в казахстанской общественно-политической 
мысли не используются. В работе О.В.Боронин обосновывает причины двоеданничества и 
двоеподданства: «Итак, причиной двоеданничества и двоеподданства части тюркских народов 
Южной и Западной Сибири в XVII - 60-х гг. XIX вв. являлось определенное равновесие сил 
между соперничавшими за право эксплуатации коренного населения региона, что приводило к 
своеобразному статус-кво, когда соперники эксплуатировали те или иные местные этнические 
группы одновременно. В истории сибирского двоеданничества и двоеподданства необходимо 
выделить несколько этапов. 

Автор выделяет 5 этапов двоеданничества и двоеподданства: 
- 1-3-й этапы: русско-джунгарское: 1-я половина XVII в.- 70-е гг. XVII - 40-е гг. XVIII вв.,
- 4-1 этап. Это уже 50-е - 60-е гг. XVIII в. - переходный период от русско-джунгарского 

двоеданничества и двоеподданства к установлению русско-китайского на юге Горного Алтая. 
Однако русско-джунгарское двоеданничество было уничтожено в результате разгрома 

Джунгарского ханства цинским Китаем в 1755 - 1758 гг. 
- 5-й этап. 70-е гг. XVIII - 60-е гг. XIX вв. - период русско-китайского двоеданничества и 

двоеподданства населения Чуйских волостей Российской империи. И затем практика сибирского 
двоеданничества и двоеподданства ушла в прошлое» [8].  

Такая же ситуация сложилась и в период правления Абылай хана, что было обусловлено 
геополитической ситуацией того времени, когда было необходимым лавировать между 
сильными государствами как Россия и Китай. Баланс сил после падения Джунгарского ханства 
для Казахстана изменился не значительно.

Зарубежная историография Казахстана, XVIII в. и особенно период правления Абылай хана, 
включая еще полностью не изучена. Выявленные новые материалы после перевода. Должны быть 
хорошо изучены. Должны быть проведены сравнительные исследования с предшествующими 
исследованиями на предмет выявления общего и особенного у разных авторов. 
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РОЛЬ И МЕСТО АБЫЛАЙ ХАНА В УКРЕПЛЕНИИ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности Абылай хана в укреплении казахской 
государственности. На время правления хана пришлось немало сложностей: политическое давление 
со стороны России, напряженные отношения с Китаем, войны с народами приграничных государств, а 
также междоусобицы внутри самого Казахского ханства. Хан пользовался уважением не только среди 
казахского народа, но и соседних государств. Он сумел поднять авторитет Казахского ханства так, что с 
казахским государством стали считаться великие империи. Абылай хан проявил себя как дальновидный, 
мудрый, дипломатичный деятель, а также лично участвовал в сражениях за Родину уже с раннего возраста, 
оправдано получив признание всего народа. Он сыграл судьбоносную роль в истории казахского народа, 
сохранив и обеспечив целостность и единство казахского государства.

Ключевые слова: Абылай хан, Казахское ханство, внешняя и внутренняя политика, укрепление 
государственности, историческая роль.

THE ROLE AND PLACE OF ABYLAI KHAN IN STRENGTHENING THE KAZAKH STATEHOOD

Nurmakhanova A.
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

 Almaty, Kazakhstan, aizhik2106@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the activities of Ablaikhan in strengthening the Kazakh statehood. 
During the reign of the khan, there were many difficulties: political pressure from Russia, strained relations with 
China, wars with the peoples of the border states, as well as civil strife within the Kazakh Khanate itself. Khan 
enjoyed respect not only among the Kazakh people, but also among neighboring states. He managed to raise 
the authority of the Kazakh Khanate so that the great empires began to reckon with the Kazakh state. Ablaikhan 
proved himself as a far-sighted, wise, diplomatic figure, and also personally participated in the battles for the 
Motherland from an early age, justifiably receiving the recognition of the entire people. He played a crucial role 
in the history of the Kazakh people, preserving and ensuring the integrity and unity of the Kazakh state.

Key words: Ablai khan, Kazakh Khanate, foreign and domestic policy, strengthening of statehood, 
historical role.

В Казахском ханстве в ⅩⅤⅢ в. усилились интеграционные тенденции, стала укрепляться 
ханская власть и продолжали активно созываться курултаи, на которых решались важные вопросы. 
Однако внешнеполитическое положение казахов было тяжелым: набеги среднеазиатских ханств, 
волжских калмыков, башкир, джунгар. Приход к власти и деятельность великого правителя 
того времени, хана Абылая, поменяли ход истории и помогли значительно укрепить казахскую 
государственность.

Родился Абылай хан в 1711 году в Туркестане. Настоящее имя хана - Абильмансур. 
Семья Абылая брала начало от самого правителя Золотой Орды, старшего сына Чингисхана, 
хана Джучи. Дед Абильмансура, Уали, был прославленным воинскими доблестями правителем 
города Туркестана и прозванным в народе Қанішер (Кровопийца), а отец – султаном Среднего 
жуза, а также потомком хана Есима. Несмотря на такую богатую родословную, Абылай уже в 
13-летнем возрасте стал сиротой. Воспитываясь в другой семье, он скрывал свое происхождение. 
Скромного пастуха Абильмансура прозвали Сабалақ (Лохматый) [1].
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В 1738 году джунгары вторглись в земли казахов в очередной раз. Абылай, будучи в 
15-летнем возрасте, присоединился к возглавляемому Богенбай батыром народному ополчению, 
где отличился смелостью, храбростью, отвагой, ловкостью и мощной физической силой. Именно 
тогда другие батыры и султаны узнали истинное происхождение хана. Бии Старшего и Среднего 
жузов Толе би и Казыбек би взяли его под свое покровительство. В жестокой борьбе с джунгарами 
Абылай проявил себя не только как храбрый и отважный воин, но и как дальновидный политик, 
стратег, ставивший главной целью достижение свободы и независимости своего государства [2]. 
Широкую известность в народе он получил после поединка с сыном джунгарского правителя 
Галдана-Цэрена Чарышем, в котором тогда еще Абильмансур, налетев на врага с боевым кличем 
«Абылай!», снес ему голову мечом. Сумев сплотить казахский народ, опираясь на соратников – 
батыров Богенбая, Кабанбая, Наурызбая и других, Сабалақ смог ослабить военное могущество 
Джунгарского государства. Так он получил новое имя Абылай, приобрел народный авторитет и 
был назначен султаном Среднего жуза.

Внутренняя политика Абылай хана была направлена на создание централизованного 
независимого государства. Как писал Ч.Валиханов: «Обязанный своему возвышению только 
личным достоинствам, он сумел заслужить уважение народа... ни один киргизский хан имел 
такой неограниченной власти, как Абылай» [3]. Неоднократно созывались всеказахские 
курултаи, на которых решались вопросы войны и мира, торговли и дипломатии, распределения 
кочевий. Абылай хан сумел направить интересы ханской власти и простого народа в единое 
русло, проявив свою дальновидность, мудрость и ум. После его решения об усилении судебной 
власти многочисленные междоусобицы и барымты были прекращены. Абылай хан поощрял 
людей, занимавшихся земледелием, сенокошением, рыболовством и торговлей, уделял внимание 
строительству кузниц, придавал большое значение творчеству, так как именно стихи-толгау 
казахских жырау отражали реалии того времени и помогали углубиться в проблемы простого 
народа. Советником хана был сам Бухар жырау, доносивший до хана просьбы народа.

Внешняя политика хана Абылая была нацелена на обеспечение неприкосновенности 
территории казахского государства. В 1755 г. Китай, уничтожив Джунгарию, вышел к границам 
Казахстана. В это время казахские султаны под предводительством Абылая старались поддержать 
Амурсану, который возглавил антикитайское восстание джунгар. Падение Джунгарского 
государства коренным образом изменило политическую ситуацию: Средний и Старший жузы 
настигла агрессивная завоевательная политика Цинской империи. Весной 1756 г. хан Абылай, 
получив грамоту с категорическим требованием выдать Амурсану, дал решительный отказ.

Вследствие этого китайские войска вторглись в казахские земли. Одним из организаторов 
отпора врагу, как и во времена джунгарской агрессии, вновь стал хан Абылай. Угроза суверенитету 
государства была столь реальна, что даже из Младшего жуза прибыл отряд под предводительством 
султана Ералы. Казахскому объединенному ополчению трудно было противостоять хорошо 
вооруженным, оснащенным артиллерией и имевшим опыт ведения крупных сражений цинским 
войскам. В июне 1757 г. китайская армия под командованием Фу Дэ и Чжао Хой вторглась в 
пределы Казахстана. Под опасностью находились не только земли, но и горнодобывающие 
предприятия, Иртышские и другие укрепления, так как они никак не могли ожидать внезапных 
военных действий со стороны китайский империи. Напряженная ситуация, сложившаяся 
в приграничной зоне, побудила хана Абильмамбета, его сына Абулфайыза и султана Абылая 
начать переговоры. Они пытались не допустить превращения первых столкновений в кровавые 
сражения и дипломатическим путём вернуть казахские земли, ранее захваченные Джунгарским 
ханством. Цинский двор также не был заинтересован в продолжении военных действий в 
Казахстане, так как военные действия Китая в Северной Монголии и в других регионах стали 
расширяться. Кроме того, развязывание войны в Среднем жузе не гарантировало победу из-за 
своеобразных условий степи. Отдельные отряды казахских батыров, зная особенности родного 
края, избегали крупных столкновений и применяли тактику внезапных нападений. Таким образом, 
не добившись в окончательной победы над казахским ополчением, цинские войска вынуждены 
были вернуться в свои владения. Заслуга Абылай хана в консолидации различных сил казахского 
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общества для борьбы против джунгарских и цинских завоевателей, действительно, велика: он 
смог сломить сопротивление сепаратистских сил, восстановить территориальное единство края 
и осуществить коренные изменения для укрепления казахской государственности.

Остерегаясь опасности со стороны Китая, он принял присягу верности Екатерине Ⅱ в 1762 
г. Однако, чтобы войти и в доверие Китая, хан отправил к императору посольство с дарами, а 
также послал своего сына в китайские аманаты. Таким образом, Абылай смог уберечь казахское 
государство от колониальной политики со стороны России и набегов со стороны Китая. Путем 
мирных дипломатических переговоров хан смог вернуть отнятые и захваченные джунгарами 
земли.

Стремясь сохранить мирные отношения и даже приняв подданство и России, и Китая, 
Абылай хан фактически никому из государств не подчинялся. При возникновении конфликтов 
с Китаем, хан опирался на царскую Россию, а при осложнениях взаимоотношениях с ней – на 
поддержку Китая. Это была хитрая и умная политика во имя сохранения народа и территориальной 
целостности.

В 70-х годах ⅩⅤⅢ в. Ташкентский кушбеги, правитель Ходжента, получил крупные 
поражения от казахских войск под предводительством Абылай хана, который вскоре обязал 
побежденный народ платить налоги. Во власть Абылая перешли такие города, как Туркестан, 
Шымкент, Созак. Хан создал боеспособную армию, ведя борьбу с киргизами, узбеками, 
калмыками. Международное положение Казахского ханства стало укрепляться.

При правлении Абылай хан стал уделять внимание налаживанию торговых связей с Западом 
и Востоком: был увеличен обмен меновой торговли, открыты меновые дворы в Оренбурге, 
Семипалатинске и Приаралье, создана караванная дорога в Китай, которую в народе называли 
«дорогой Абылая», заключен договор о торговле между Казахским ханством и Китаем.

После смерти хана среднего жуза Абильмамбета в 1771 г. Абылай был признан единственным 
реальным претендентом на ханский престол. Будучи настоящим лидером казахского народа и 
имея огромную поддержку султанов и влиятельных правителей, хан был поднят представителями 
трех жузов на белой кошме и провозглашен ханом всей казахской земли. Этот момент был 
признанием его роли в консолидации казахских земель и заслуг в борьбе против джунгар, а 
также дань народа за мудрую дипломатическую деятельность хана в отношениях с Россией и 
Китаем. 

Нередко на казахов совершали набеги и киргизы. Летом 1779 г. Абылай хан вынужденно 
совершил поход против киргизов, который закончился перемирием. Хан взял детей влиятельных 
киргизских манапов в качестве аманатов, а также создал Жанакиргизскую и Байкиргизскую 
волости из числа захваченных пленных. Так были налажены отношения киргизского и казахского 
народов.

В период своего правления Абылай хан провел ряд преобразований, осуществив меры, 
способствовавшие централизации Казахского ханства: ограничил права родоправителей 
и родовых биев, а также биев, судивших на основе шариата, усилил роль военачальников и 
султанов, стал выносить смертный приговор лично, сократил права Совета биев и родовых 
аксакалов, увеличил личную гврадию за счет толенгутов, воинов ханской гвардии. Все эти 
мероприятия имели большое значение в объединении разрозненных казахских земель в одно 
централизованное государство [4].

Абылай хан умер в 1781 в городе Ташкенте, а похоронен в мавзолее Ходжа Ахмеда Яссауи 
в Туркестане. Правительство Китая, узнав о смерти хана, направил посольство для проведения 
торжественного поминовения по умершему. Это свидетельствует о том, какое уважение и 
авторитет имел хан Абылай со стороны Китая.

Почти всю свою жизнь хан посвятил служению казахскому народу, ведь все его усилия были 
направлены на приобретение Казахским ханством независимости, могущества и признания на 
политической арене. Абылай хан – исторический деятель, искусный дипломат и дальновидный 
политик казахского народа, сумевший укрепить государственность, боровшийся за свободу 
народа и целостность территории. Как писал Н.А.Назарбаев [5]: «Абылай для нашего поколения 
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- могучая сила. Государственность и независимость казахского народа тесно связана с этим 
славным именем. А открытие первого во всем Казахстане полноценного памятника Абылай хану 
является торжеством исторической справедливости».
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Аңдатпа. Бұл мақалада халқымыздың іргелі ел, ірі мемлекет болып қалыптасуына орасан зор 
үлес қосып, ерелі еңбек еткен, дарынды дипломат, батыл қолбасшы, халқының бір туар азаматы Абылай 
хан туралы сөз болады. Сондай-ақ Абылай хан идеясын жалғастырушы Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 
еңбегіне тоқталады. Бұл екі қоғам қайраткері қазақ халқының тəуелсіздігі жолында аянбай еңбек етті. 
Қазақстанның жалпыұлттық бірлігі, мемлекеттік тəуелсіздігі жəне аумақтық тұтастығы идеясы қазақ 
тарихының көрнекті тұлғасы – Абылай хан есімімен байланысты болса, тəуелсіздік алғаннан кейінгі 
жас мемлекеттің ірге тасының мығым қаланып, шекарасының белгіленуі, көпұлтты мемлекетішілік 
ауызбірліктің сақталуы, тұралаған экономиканы қалпына келтіріп, халықтың əл-ауқатын көтеру 
елбасы Н.Ə. Назарбаев есімімен байланысты. Мақала екі ірі тұлғаның халқына жасаған ерен еңбегіне 
арналады. Əр басшының алдына қойған əрбір мақсат-мүддесі өз биігінде жүзеге асты деп ойлаймыз. 
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Abstract. In this article, we will talk about Abylai Khan, a talented diplomat, a brave commander, one of 
the people who made a huge contribution to the formation of our people as a fundamental country, a large state. 
He also focused on the merits of the head of state N. A. Nazarbayev, who continues the idea of Abylai Khan. 
These two public figures selflessly worked for the benefit of the independence of the Kazakh people. The idea 
of national unity, state independence and territorial integrity of Kazakhstan is associated with the name of the 
outstanding figure of Kazakh history-Abylai Khan, with the name of N. A. Nazarbayev laid the foundation and 
the establishment of the borders of the young state after independence, the preservation of multinational intra-
state unity, the restoration of a strengthened economy and the improvement of the well-being of the people. The 
article is devoted to the outstanding achievements of two major personalities. We believe that every goal set for 
each manager was realized at its height.

Key words: diplomat, Kazahstan, Nazarbayev, Abylai khan, independenț, lider
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Қазір жиырма бірінші ғасыр, мемлекетіміз дербес. Қаншама оқиғаны біздің еліміз бастан 
өткерді. Ұзақ уақыт өтсе де, қазақ халқының жадында сақталған біздің тарихымыздың ең 
мықты хандарының бірі Абылай есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Абылай хан есімі халқымызға 
қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде танылды. Оның 
есімі тəуелсіздік символында жауынгерлік ұранға айналды. 

Қазақстанның жалпыұлттық бірлігі, мемлекеттік тəуелсіздігі жəне аумақтық тұтастығы 
идеясы қазақ тарихының көрнекті тұлғасы – Абылай хан есімімен байланысты. Абылай ханның 
біртұтас мемлекет құрудағы еңбегі зор, осы идеяны жүзеге асыру жолындағы күресте Абылайдың 
табиғи дарыны: Мемлекеттік ақыл-ойы, жеке ерлігі, қолбасшы мен саяси қайраткердің дарыны, 
білікті дипломаттың қасиеттері айқын көрінді. Өзінің ерекше қабілеттерінің арқасында Абылай 
хан атағына дейін көтерілді, қоғамның кең топтары мен өз дəуірінің көрнекті қайраткерлерінің 
қолдауына ие болды. Нағыз билеушінің барлық қасиеті, Абылай ханнан табыла білді.

Мұхтар Əуезов ағамыздың жазған мына сөздерін оқысақ, еліміздің тарихындағы Абылай 
ханның рөлінің маңыздылығы туралы атап өтілген: «Қазақтың дербес ел болуына, əрі - беріден 
соң, қазақтың қазақ болуына, басы қосылып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруына ерен 
еңбек сіңірген Абылайдан артық адам болмас».

Енді осы тақырыпты пайдалана отырып, мен еліміздің жаңа заман көшбасшысы Назарбаев 
Нұрсұлтан Əбішұлы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Ұлт көшбасшысы, 
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасының Жоғары 
Əскери Қарулы Күштерінің Бас қолбасшысы, экономика ғылымдарының докторы, профессор, 
көптеген ТМД, шетел университеттері мен институттарының академигі жəне құрметті 
профессоры, Халықаралық инженерлік академиясының академигі, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық ғылым академиясының академигі, көптеген ТМД, шетел университеттері мен 
институттарының академигі жəне құрметті профессор. Нұр ағамыздың да ел экономикасы мен, 
даму сатысында мемлекетке енгізген өте үлкен үлесі туралы да айта отырғым келеді. 

Екеуі де білікті дипломат, көреген саясаткер. Бірі, екі алыптың ортасындағы Қазақ елін 
сыртқы қатерден қорғап қалса, енді бірі бейбіт замандағы Қазақ елінің ішкі тұрақтылығы мен 
əлем елдерімен байланысын нығайтуға күш салған тұлға.

Барлық материалдарды зерттей отырып, біз Президентіміз бен Абылай ханды салыстыра 
аламыз - олар əр түрлі уақытта өмір сүрсе де, олардың мақсаттары бір болды.

Абылайдың біртұтас мемлекет құрудағы еңбегі зор. Сепаратистік күштердің қарсылығын 
қосып, Абылай аумақтық бірлікті қалпына келтіріп, мемлекетті басқаруда түбегейлі өзгерістерді 
жүзеге асырды. Билеушінің басты мақсаты Қазақ хандығының тəуелсіздігін қамтамасыз ету 
болды. Қазақстанның аумақтық тұтастығын сақтау мақсатында Абылай Бейжіңде Қытай 
бодандығын қабылдайды, ал бұған дейін 1740-1742 жылдары Ресей бодандығын қабылдады. 
Бұл жағдайда Абылай ханның шешімін біз дипломатиялық қадам ретінде қарастырамыз ,өйткені 
Қазақ хандығы сол кезеңде екі империяның-Ресей жəне Цинь империясының “қыспағында” 
болған. 

Абылай хан мен президент Н.Ə.Назарбаев қазақ мемлекеттілігін бірдей нығайтады, екеуі 
де осы бағытта бірдей күш салады. Мемлекеттік жайластыру мəселелерімен айналыса отырып, 
екі қазақ көшбасшысы сирек əрекеттер жасайды. Əрбір дəуірдің өзіндік ерекшеліктері болса да, 
18 ғасырда жəне 21 ғасырдың басында қазақ ұлтының алдында тұрған проблемалардың өткірлігі 
күштердің барынша ширығуын талап етеді. 

Осы тақырыпты бастай отырып мемлекет үшін маңызды дүние – рəміздер туралы айтып 
өтсем. Қарап отыратын болсақ, екі басшы тұсында мемлекет туы екі түрлі болса да мəн мағынасы 
өзара ұқсас болған. Абылай хан заманында да жауынгерлерді ерлік пен өрлікке бастаған тудың 
түсі – ақ болды. Байрақ ұзындығы үш құлаш найзаға сапталыпты. Биіктігі – 150 сантиметр, ені – 
70 сантиметр. Ақ матадан жасалған, жауынгерлерімен батырларына рух сыйлайтын байрақ екені 
жазылған. Ал қазіргі еліміздің символы баршамызға таныс. Ортасында шұғылалы күн, оның 
астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының 
тұсында тік жолақ түрінде ұлттық өрнек нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран жəне ұлттық 
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өрнек бейнесі алтын түсте берілген. Жеті қазынаның бірі қыран бүркіт, көк аспанда еркіндіктің 
бейнесі болып көрінеді [1].

Абылай ханның есімі Қазақстан тарихына алтын əріппен жазылғандығы даусыз. Ішкі 
жəне сыртқы саясат бүгінде оның мұраларына, ілімдері мен ойларына негізделген. Осыған 
байланысты Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз мақаласында қазіргі Қазақстан көп 
жағдайда Ұлы Абылай хан идеясының бейнесі болып табылатынын атап көрсетеді.

“Қазақстандықтардың қазіргі ұрпағы Абылай хан армандаған тəуелсіз елде өмір сүруге 
мүмкіндік алды. Бүгін біз ең алдымен алғыс айтуымыз керек, тамырларымыз бен бірліктің 
ұлы күші туралы ұмытпауымыз керек. Алда бізді бұдан да күрделі сын – қатерлер күтіп тұр”, - 
делінген мемлекет басшысының мақаласында.

Шынында да, Елбасының көреген жəне прагматикалық саясатының арқасында қазіргі ұрпақ 
Абылай хан алға қойған мақсаттарға қол жеткізді. Бүгінгі таңда біздің еліміз əлемнің түкпір-
түкпірінде танымал жəне оны əлемдік қауымдастық сəтті дамып келе жатқан Тəуелсіз мемлекет 
ретінде таниды. Ал бекітілген шекаралар мен Қазақстанның шектес елдермен тең құқылы қарым-
қатынастары ел басшылығының сыртқы саясат саласындағы лайықты табыстарын айғақтайды. 
Бұл ретте Қазақстан халқы өзінің бірлігі мен келісімін сақтап қалды.

Мемлекет басшысы ретінде екі билеуші де, сыртқы саясатын дамытқысы келді. Мемлекетіміздің 
жан жағынан қоршап жатқан үлкен империялармен байланыс орнатуды мысалға алсақ болады

Абылай хан Қытай Цин патшалығымен қалыпты дипломатиялық қатынас орнатып оларға 
Қазақ хандығын жəне өзінің хандық мəртебесін мойындатып алған соң, оларға байланысты 
бірқатар маңызды істерді жүзеге асырды.

Ең бірінші, ол Қытай Цин патшалығына байланысты қазақтың этнотерреториясын қалпына 
келтірді. Абылай хан өзінің Цин патшалығына жіберген алғашқы елшілері арқылы қазақтың 
атамекені- Тарбағатайды сұратты. 

Екіншісі, қазақ-қытай арасында тікелей экономикалық сауда байланысын қалыптастырды. 
1757 жылы Абылай хан Цин патшалығының əскери шонжарларын айырбас сауда жасауға 
шақырды, бірақ олар штабымызда саудагер жоқ, келер жылдың күзінде Үрімжіде айырбас сауда 
жасауды бастайық деп келіседі [2].

Назарбаевқа келетін болсақ, Нұрсұлтан Назарбаев кезінде алынған жердің көп бөлігін 
дипломатиялық жолмен қайтара алды. “Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
туралы шындықта” Қазақстан мен Қытай арасындағы келіссөздер сипатталады: Жиырмасыншы 
келіссөздер барысында Қазақстан-Қытай шекарасының жалпы желісінің 90 пайыздан астамы 
келісілді, бұл 1994 жылғы 26 сəуірде Қазақстан мен Қытай басшыларына Қазақстан Республикасы 
мен Қытай Халық Республикасы арасындағы қазақстан-қытай мемлекеттік шекарасы туралы 
келісімге қол қоюға мүмкіндік берді, ол ратификациялық грамоталармен алмасқаннан кейін 
1995 жылғы 11 қыркүйекте күшіне енді. 

Қытаймен Нұр ағаның тұсында жаңартылған энергиямен, мұнай саласы бойынша көптеген 
жоспарлы салалар бекітілді. Қытай елімен ауыл шаруашылық кешенінде де өзара табыстарды 
қарастырды. Қос мемлекет келісімі бойынша болашақта салынатын зауыттарды да қосатын 
болсақ, қазіргі таңда Қытай елімен біздің қарым қатынас жақсы деп айта аламын. Шикізат 
өндірісі де, өндеу индустриясы болсын, əр түрлі салада мүмкіншіліктер қарастырылуда [3].

Қорытындылай айтқанда, Абылай ханның Қытай елімен шарт жасауының саяси астары, 
қазақ мемлекетінің дамуын сақтау жəне нығайтуға бағытталған болды. 

Жалпы, Абылай хан тату-тəтті көршілік саясатын ұстануға тырысты . Ол Ресей мемлекетімен 
дипломатиялық, сауда байланыстарын орнатты. Абылай хан өз қол астындағы халықты Ресей 
əскери қызметкерлерінің орынсыз талаптары мен əрекетінен қорғай білді.

1759 жылы патша үкіметінің əкімшілігі Əбілмəмбетті тағынан тайдырып, оның орнына өзінің 
отыруын ұсынды жəне оған барлық жағынан қолдау көрсетуге уəде етті, бірақ Абылай сұлтан одан 
бас тартты.1778 ж патша үкіметі Абылайды бір ғана Орта жүздің ханы деп таныды [4].

Қазіргі таңда екі жақты байланыстың құқықтық-келісімдік негізі 300-ден аса құжатты 
қамтиды. Екі ел арасындағы байланыста саяси сенімділік пен өзара түсіністік күшейіп 
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келеді. Екі жақты қатынастардағы елеулі оқиғалар қатарында мемлекетаралық шекараның 
делимитациялануы, Каспий теңізінің солтүстік бөлігі табанын бөлу туралы келісімінің 
қабылдануы, екі ел арасындағы байланыстардың тереңдеуіне жол ашқан Ресейдегі Қазақстан 
жылы мен Қазақстандағы Ресей жылдарының кезек өткізілуін атап өтуге болады

Жалпы екі ел тəуелсіздік алғалы бірнеше рет кездесулер өткізіп, əр-түрлі салада біршама 
жетістікке қол жеткізіп, екі жақты маңызды құжаттарға қол қойылды. Соның ішінде экономика 
саласында да бірталай келісім-шарттар болды. Əрине екі елдің бір - бірімен қоян - қолтық араласып 
кетуіне жол ашатын нəрсе, бұл—екі елдің ел басшыларының кездесуі болып табылады. Осыған 
орай 1992 жыл 25 мамырда достық, ынтымақтастық жəне өзара көмек туралы келісім-шартта 
екі елдің экономикалық ынтымақтастығы негізделген. Онда нəтижелі жалпы экономикалық 
кеңістікті құру үшін барлық деңгейлердегі шаруа субьектілердің тең құқықтығы мен өзара 
тиімді экономикалық жəне ғылыми-техникалық ынтымақтастығын кеңейту мен тереңдетуге 
тараптар жəрдемдесетініне назар аударды. Тараптар экономикалық өзгерістер саласындағы 
əрекеттерін, оның ішінде құрылымдық, ақша - несие, валюта, салық жəне баға саясатын қоса 
алғанда, үйлестіред [5]. 

1992 жылы 23 - шілдеде Алматыда, екі ел үкіметтері делегацияларының кездесуі кезінде, 
тек - металлургия кешені саласындағы ынтымақтастық туралы келісім, төленбеген қарыздарды 
реттеу тəртібі жəне келісілген ақша - кредит саясатын жүргізу туралы, Оралда жасалған екі 
жақты келісімдерді іске асыру барысы туралы жəне сауда - экономикалық ынтымақтастықты 
одан əрі жандандыру туралы хаттамаларға қол қойылды. Осы жылдың қазан айында Көкшетауда 
Қазақстан мен Ресей президенттерінің кездесуі болып, оның қорытындысы бойынша бірлескен 
мəлімдеме жасалды. Онда былай делінген: Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
бұдан былай да экономикалық байланыстарды үйлестіру, еркін сауда принциптеріне негізделген 
ортақ кедендік - экономикалық кеңістік, ақша - кредит саясаты, бірыңғай төлем құрамы - сом, 
өзара сауда ісінде арам бəсекелестікті жою, келісілген протекциялық саясат екі мемлекеттің 
де шаруашылық жүргізуші субьектілерінің арасында төте байланыстарды жолға қою, 
диверсификацияланған технологиялық концерндер мен кешендер құру негізінде жүргізілетін кең 
ауқымды экономикалық ынтымақтастыққа бірінші дəрежелі мəн берді. 1995 жылы Қазақстан-
Ресей қарым қатынасы жемісті түрде дамуын жалғастырды. Жыл ішінде Қазақстан мен Ресей 
Президенттерінің екі кездесуі өтті [2].

Қорытындылай келе Абылай өмір жолын ат үстінде, жорықтарда өткізіп, Арыс өзені 
жағасында қайтыс болды. Сүйегі Түркістан қаласындағы қасиетті Қожа Ахмет Иассауи 
кесенесінде жерленген.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың мына сөздері де əрбір азаматқа ой салуға тиіс: 
«Иə, Абылай – аңызға айналған тұлға. Бірақ, біз ата тарихының бар шындығын ашу үшін, сол 
аңыздан ақиқатты ажыратып алуымыз керек жəне оны өткеннен сабақ, тарихтан тағылым алу 
үшін жасауымыз керек… Абылай тақырыбы ол туралы аңызды өршіту үшін емес, тəуелсіздік 
үшін күрескен тарихи тұлғаның өмірінен тағылым өрбіту үшін қажет… Мен үшін Абылай 
заманы ғана емес, бүкіл қазақ тарихы ұлт - азаттығы, мемлекет тəуелсіздігі үшін күрес сияқты 
көрінеді. Ел бостандығы, ұлт тəуелсіздігі біздің халық үшін еш уақытта да төбеден түскен сый 
болмаған. Ол əрдайым ел қамын жеген ерлердің жанқиярлық, еңбегінің, күресінің нəтижесінде 
ғана келгенін ешқашан ұмытпауымыз керек».
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соңында əлемдік жаһандану жағдайында Қазақстан халқы Ассамблеясының егемендік пен тəуелсіздікті 
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Көпэтносты Қазақстан үшін тұрақтылықты, этносаралық келісімді қамтамасыз ету – 
мемлекеттік саясаттың маңызды басымдықтарының бірі, əлеуметтік-экономикалық жəне саяси 
реформаларды жүргізудің негізгі міндеті болды. Бұл саясаттың өмірде іске асырылуы қоғамдық 
келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделінде көрініс тауып, ол халықаралық 
тұрғыдан мойындалды. Оның бірқатар айрықша ерекшеліктерін атап көрсеткен жөн.

Біріншіден, ҚР Конституциясында этносаралық жəне конфессияаралық қатынастар саласын 
толықтай реттейтін нормалар бар. Ол «біз, Қазақстан халқы» деген сөздерден басталады, бұл 
əуел бастан-ақ елдің барлық азаматтарының ортақтығы идеясын білдіру үшін жазылған. Бұл 
ретте бізде аз ұлттар ұғымы қолданылмайды. Біз біргеміз, біртұтаспыз жəне үлкен ұлт немесе 
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кіші ұлт деп бөлінбейміз.Осылайша, біздің еліміз əу бастан-ақ мəдениеттердің, тілдердің, 
халық дəстүрлерінің алуан түрлілігін мойындай отырып, азаматтық қоғам құру жолын таңдады. 
Қазақстандық бірегейлік – жалпыазаматтық құндылықтарды, экономикалық, əлеуметтік жəне 
мəдени мүмкіндіктер теңдігі жүйесін орнықтыруға негізделген.

Екіншіден, мемлекет ұлт саясатының ойластырылған стратегиясын іске асыра отырып, 
дəйекті түрде этносаралық қатынастар саласындағы тұрақтылықтың кепілі. Бұған мына 
фактілер дəлел болады: Тəуелсіздік жылдарында тек Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) 
қызметіне қатысты мəселелер бойынша Конституцияға, «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» 
Заңға екі рет түзетулер енгізілді. Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025 жылға дейінгі даму 
тұжырымдамасы қабылданды.

Бұдан басқа, мемлекеттік бірегейлікті қалыптастыру тұжырымдамасы, «Этносаралық жəне 
конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін жетілдірудің 2006-2008 жылға арналған 
бағдарламасы», басқа да құжаттар əзірленіп, іске асырылды. Яғни, этносаралық келісім 
мəселелері мемлекет пен қоғамның басты назарында. Осының арқасында Қазақстан бейбітшілік 
пен келісімді қамтамасыз етудің ең тиімді жүйелерінің біріне ие болды.

Негізгі институт – 1995 жылы консультативтік-кеңесші орган ретінде құрылған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы. Оны құру идеясын Елбасы Н.Назарбаев 1992 жылы өткізілген Қазақстан 
халықтарының I форумында жария еткен болатын [1, 557-б.]. 2007 жылғы конституциялық 
реформа Ассамблеяны конституциялық мəртебесі бар мекеме ретінде бекітті. Ассамблеяға 
кепілді түрде парламенттік өкілдік қамтамасыз етілді, ал ол сайлайтын Мəжілістің 9 депутаты 
Қазақстанның этностық топтары мүдделерінің барлық жиынтығын құрады [2, 25-б.9]. 
Мəжілістің қазіргі шақырылымында 31 адамнан тұратын ҚХА депутаттық тобы жұмыс істейді, 
оған Парламенттегі барлық партиялардың өкілдері кіреді. Облыстық мəслихаттарда да осындай 
топтар құрылған.

2008 жылғы қазанда «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заң қабылданып, ол оның 
қызметін нормативтік-құқықтық реттеуді, орталықтағы жəне өңірлердегі инс титуционалдық 
вертикаль бірлігін қамтамасыз етті.

Үшінщіден, Ассамблея қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру жəне қоғамдық 
келісімнің конституциялық қағидатын іске асыру тетігі ретінде əрекет етеді, бұл – азаматтық 
қоғам мен мемлекеттің диалогтық алаңы. Оның қызметі қоғамдық келісім мен бірлікке қатысты 
Конституция нормаларының толық, табысты жəне сөзсіз іске асырылуын қамтамасыз етеді.

Төртіншіден, ҚХА құрылған сəтінен бастап елеулі қоғамдық инфрақұрылымды 
қалыптастырып, біріктірді.

Бүгінде Ассамблея қамқорлығымен 1025 этномəдени бірлестік (ЭМБ) жұмыс істейді, оның 
ішінде 28-і республикалық мəртебеге ие. ЭМБ активі – 348 мың адам. Елімізде 40 Достық үйі, 
ал Алматы қаласында – Республикалық Достық үйі Ассамблеяның көпфункционалды ресурстық 
орталығы ретінде жұмыс істейді. 2009 жылы Елбасының тапсырмасы бойынша Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Ғылыми-сараптамалық кеңесі (ҒСК) құрылды. Оның құрамында 52 ғалым, 
зерттеу институттарының басшылары мен қоғам қайраткерлері бар. Барлық өңірлерде ғылыми-
сараптамалық топтар құрылып, олардың қызметіне 300 ғалым мен сарапшылар тартылған. Бұл 
топтар үшін өңірлік жоғары оқу орындары ғылыми базалар болып табылады.

ҚХА ҒСК-нің ғылыми-əдістемелік жəне білім беру базасы – Президент жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы, онда Этносаралық жəне конфессияаралық қатынастарды 
зерттеу орталығы ашылған.

Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедраларының қауымдастығы құрылды. Еліміздің 
жетекші жоғары оқу орындары мен колледждерінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 42 
кафедрасы жұмыс істейді. Ұлттық академиялық кітапханада ҚХА ғылыми депозитариі бар, онда 
1400-ден астам дереккөздер қамтиды, олардың көпшілігі электронды форматта.

Барлық өңірлерде Ассамблеяның қамқорлығымен облыстық, қалалық, аудандық жəне 
ауылдық деңгейлерде, сондай-ақ ірі кəсіпорындардың ұжымдарында 3014 Қоғамдық келісім 
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кеңесі жəне 1753 Аналар кеңесі құрылған. Олар жергілікті жерлерде, халықтың өзекті мəселелерін 
шешуге, соның ішінде қақтығыстардың алдын алуға белсене қатысады.

ҚХА қызметінің бір бағыты – қоғамдық келісім саласында медиацияны дамыту. 
Инклюзивті желіге 1 республикалық жəне 32 өңірлік кеңес, сондай-ақ 628 медиация кабинеті 
кіреді. Ассамблея қайырымдылықтың дамуына жəрдемдеседі. Жыл сайын қайырымдылық 
ұйымдары мен донорларының жалпы республикалық науқаны мен «Қайырымдылық керуені» 
форумы өткізіледі. 

2017 жылы меценаттық жəне қайырымдылық қызметін дамытуға сіңірген еңбегі үшін 
«Жомарт жан» төсбелгісі тағайындалды. 

2011 жылы республиканың барлық өңірлерінде өкілдіктері бар «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы кəсіпкерлерінің қауымдастығы» құрылған болатын. Қауымдастықтың қызметі 
бизнес-жобаларды қолдауға, инновацияларды, жаңа технологияларды, инвестицияларды тартуға 
жəне енгізуге, кəсіпкерлік топтарды шоғырландыруға бағытталған.

2017 жылдан бастап Ассамблеяның жаңартылған көпфункционалды assembly.kz веб-
порталы іске қосылды.

Бесіншіден, этностардың мəдениетін, тілдері мен дəстүрлерін дамыту үшін барлық 
мүмкіндік жасалған.

Ұлттық театрлар: ұйғыр, корей, неміс, өзбек театрлары табысты еңбек етуде. Алғашқы 
үшеуі 2017 жылы «академиялық» деген мəртебеге ие болды.

Республикада этномəдени бірлестіктердің тіркелгенБұқаралық ақпарат құралдарының 
саны – 52. Ең ірі республикалық газеттер мемлекеттің қолдауымен жарық көреді.

Қазақстандық этностардың мəдениетін, дəстүрлері мен тілдерін дамытуға қолдау көрсету 
үшін мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс бөлінеді.

Осылайша, Қазақстанда этносаралық келісімді қамтамасыз етудің тиімді саяси-құқықтық 
жəне институционалдық-басқарушылық жүйесі қалыптасты.

Бүгінде елдегі этносаралық қатынастар тұрақты. Əлеуметтік мониторинг деректері 
бойынша, респонденттердің 93%-ға жуығы өзара достықты қолайлы жəне тыныш деп бағалайды, 
осы саладағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі де шамамен 93%. Респонденттердің 97,0%-ы 
өзінің біртұтас Қазақстан халқына жататынын мақтанышпен айтады. Биылғы жылдың басында 
қоғамдық сананы, əлеуметтік саясатты жаңғырту міндеттерін көрсететін ҚХА дамуының 
жаңартылған тұжырымдамасы (2025 жылға дейін) қабылданды. Əлеуметтік-демографиялық 
жəне этносаралық салалардағы ғылыми жұмыстардың 2018-2020 жылдарға арналған жиынтық 
жоспары дайындалды. Қазақстан халқы Ассамблеясының өңірлік ассамблеялары үшін үлгілік 
модель ретінде Нұр-Сұлтан қаласының Қазақстан халқы Ассамблеясын дамыту бағдарламасы 
іске асырылуда.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен Президенттің бес əлеуметтік бастамасын ілгерілету 
бойынша ағартушылық жоба əзірленді. Ассамблея «Қазақтану» мəдени-ағартушылық жобасы, 
«Ұлы дала елінің киелі мұрасы» тарихи-эко логиялық жобасы сияқты өз жобалары мен 
акцияларын да өткізеді.

Еліміздің жаңа тарихының шешуші кезеңдерінде Ассамблея əрдайым тұрақтандырушы 
жəне біріктіруші рөл атқарды. Қазақстан халқы ықпалдастығының бағыттарын көрсете отырып, 
Ассамблеяның қоғамдық-саяси рөлі күрделене түседі.

Қазақстан халқы Ассамблеясы XXI ғасырда азаматтық бірегейлікті қалыптастырудың 
жəне оны ел азаматтарының əрбір жаңа буынында молайтудың маңызды тетіктерінің бірі 
болып қалады. Жаһандану жағдайында бұл егемендік пен тəуелсіздікті сақтау шарттарының 
бірі, ұлттық қауіпсіздік факторы болып табылады. Осылайша, алдымызда қоғамда бейбітшілік 
пен келісімді қамтамасыз етуде, жан-жақты жаңғырту үдерістерінде Ассамблеяның рөлін одан 
əрі күшейту бойынша жұмыстар, сондай-ақ қазақстандық қоғамды рухани жаңартуға белсенді 
қатысу міндеті тұр [3].

Қазақстан халқы Ассамблеясы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бастамасы бойынша 
құрылған біріктіру мен ықпалдастықтың бірегей институты жəне солай болып қала береді. 
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Аңдатпа: мақалада бүкіл өмірін туған халқы мен елінің бостандығы, тəуелсіздігі жолына арнаған аса 
көрнекті мемлекет қайраткері, қолбасшы жəне дипломат Абылай ханның басшылығымен қазақ халқының 
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Абылай ханның ел билеген кезеңінде үлкен өзгерістер жасап, мемлекет билігін орталықтандыру, Қазақ 
ордасының іргесін одан əрі нығайту бағытындағы сан-салалы қызметі жан-жақты көрсетіледі. Сонымен 
бірге Абылайдың Ресей мен Қытай империяларының арасында орналасқан Қазақ елінің геосаяси 
жағдайына икемделген саясат жүргізгендігіне жете көңіл бөлінеді. Қазақ халқының жадында Абылай 
хан қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып, оның есімі 
тəуелсіздік символына айналғандығы жөнінде ой қорытылады.
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Key words: state, country, society, khanate, military leader, diplomat, national, leader, politics, 
independence.

Аса көрнекті мемлекет қайраткері, қолбасшы жəне дипломат Абылай хан – Қазақстан 
тарихындағы тағдырлы бір кезеңнің бүкіл тауқыметін бойына жүктеген тұлға. Қазақ елінің 
айбынын асыру мен ордасын орнықтыру жолында көптеген игі істер атқарды. Бұл ретте 
Абылайдың мемлекетшіл парасаты, жаужүрек батырлығы, кемел қолбасшылығы, көреген 
қайраткерлігі, тапқыр бітімгерлігі айқын көрінді. Осындай ерекше қасиеттерінің арқасында ол 
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хандық дəрежеге көтеріліп, өз төңірегіндегі түрлі əлеуметтік топтардың қолдауына ие болды. 
Абылай ел билеген кезеңінде үлкен өзгерістер жасап, Қазақ ордасының іргесін одан əрі нығайтты. 
Сол қиын-қыстау кезеңде «өмір сүруінің өзі екіталай болған Қазақ мемлекеті ХҮІІІ ғасырдың 
орта шенінде Абылай ханның арқасында қайта түлеу жолымен жүріп, екі жүз жылдық соғысты 
жеңіспен аяқтады, ал одан кейін де тағы бір, неғұрлым елеулі сынаққа ойдағыдай төтеп берді. 
Абылай бұл дүниеден өткен кезде, оның ордасы болашақтағы тарихи буырқаныстарға қарсы 
тұрып, келер ұрпақтарға лайықты эстафета бере алатындай рухани күш-құдіретке жеткен еді» 
[1, 267-б.].

Абылай хан бүкіл өмірін туған халқы мен елінің бостандығы, тəуелсіздігі жолына арнады. 
Ханның ел таныған ұрпағы, шөбересі, ұлы ғалым Шоқан Уəлиханов өзінің «Абылай» атты 
зерттеуінде: «Қазақ жерінде Абылайдың даңқы аса зор. Абылай заманы қазақтың ерлік заманы 
болып саналады» деп жазып, Абылайдай шексіз билікке ие болған бір де бір қазақ ханының 
болмағанын, оның мемлекет билігін орталықтандырып, нығайту бағытындағы əрекеттерін, 
«ханның билігін алқалы кеңес арқылы шектеп отыратын рубасылар мен сұлтандардың өркөкірек 
үстемдігін» тыйғандығына назар аударды, сонымен бірге: «Қазақтың аңыз-əңгімелерінде Абылай 
айрықша қасиеті бар киелі, керемет құдірет иесі болып саналады. Абылай дəуірі, қазақтардың 
ерлігінің ғасыры. Оның жорықтары жəне батырларының көзсіз ерлігі мен қаһармандығы жыр-
дастандардың арқауына айналған», ‒ деп нақты атап көрсетті [2, 430-б.].

Əскери қимылмен қатарласа жүргізілген дипломатиялық əрекеттері Абылайды өз 
заманының ұлы қайраткерлері деңгейіне көтерді. Соның нəтижесінде оның даңқты əскери 
қайраткерлігі, талантты қолбасылық қабілеті 1730-1740 жылдардағы шайқастарда ерекше 
көрінді. Алмағайып заманда Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел-жұртты басқыншы жауға қарсы 
күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға жалынды жырларымен үндеп, ақыл-кеңес 
берген ұлы жырау, Абылай ханның ақылшы-биі Бұқар Қалқаманұлы: «Қалданменен ұрысып, 
жеті күндей сүрісіп...» деп суреттеп, ол соғысқа Абылайдың сенімді серіктері Қаракерей 
Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жəнібек, Шапырашты Наурызбай т.б. қазақтың 
белгілі батырлары тізе қоса қатысқандығын ерекше атап өтеді [3, 97-98-б.]. Бұл да Абылайдың 
жауға қарсы қазақ халқының басын біріктіре білгендігінің дəлелі болып табылады. Бірте-бірте 
ұлыстағы бар билік Абылайдың қолына көшеді.

Абылай көреген саяси қайраткер бола отырып, жоңғарлармен соғыстардан қалжыраған 
елінің есін жиғызу үшін дипломатиялық жолдарды да тиімді пайдаланды. Бүкіл қазақ халқының 
ханы ретінде танылып, халықаралық деңгейде беделі өскен Абылай хан туралы, бес томдық 
«Қазақстан тарихының» 3-томында ханның тағы бір талантты ұрпағы, белгілі тарихшы-ғалым 
Едіге Уəлиханов атап өткендей: «ресми түрде Ресейдің бодандығында болғанымен, сыртқы саяси 
акцияларда ол егемендігін сақтап қалды. Жекелеген қазақ билеушілерімен жəне Цин сарайымен 
арадағы қатынастардың сипаты əдеттегі елшілік байланыстар шеңберінен шықпады» [1, 268-б.].

Міне осындай айлакерлік саясатының арқасында Абылай 1740 жылы тамызда Орынборға 
келіп, орыс өкіметінің «қамқорына» кіруге жай ғана келісімін білдірді. Сонымен бір мезгілде 
қазақ халқының тұтастығын сақтау мақсатында Цин империясымен де қарым-қатынасын 
суытпады. Петербор мен Бейжіңге елшіліктер аттандырды: 1757-1777 жылдары Бейжіңге 10 
елшілік жіберген. Ол Ресей мен Қытай империяларының өзара қайшылықтарын қазақ хандығы 
мүддесіне пайдаланып отырды. Абылай 1745 жылы Шығыс Түркістанмен іргелес өңірдегі 
жоңғарлардың уақытша билігінде қалған қазақ жерлерін қайтаруға, елдің дербестігін толық 
қалпына келтіруге пайдалану үшін барынша күш салды.

Абылай Қытай мен Ресей сияқты алып империялардың арасында қалған Қазақ хандығының 
халықаралық саяси жағдайының күрделілігін ескере отырып, осы екі мемлекетпен терең саяси 
қатынастарды алдыңғы орынға қою қажеттілігін жете түсінді. Бұл ретте орыс тарихшысы 
А.И.Левшин өзінің «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ далаларының сипаттамасы» атты 
еңбегінде: «Абылай тəжірибесі, ақыл-айласы жағынан болсын, қол астындағы халқының 
саны, күші жағынан болсын, сондай-ақ өзінің Ресей патшалығымен, Қытайдың боғда ханымен 
жүргізген тапқыр, шебер қатынастары жағынан болсын өз тұсындағылардың бəрінен де басым 
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еді. Ол ұстамды, досына мінəйім мінезді, жауына қатал, қаһарлы кісі еді. Сондықтан жұртты 
өзіне тарта, ерте білетін еді» деп Абылайдың көрші елдермен қарым-қатынаста еркін, тəуелсіз 
саясат ұстағанын айқын жазды [4, 254-б.].

Ал тарихшы-ғалым В.Я.Басин Абылайдың Ресей мен Қытай мемлекеттеріне бағытталған 
қос векторлы саясатын былай түсіндіреді: «Абылай Ресей мен Цин империяларының жанашырлық 
танытуы оның ел ішіндегі қызметін мықтап ұстайтындығын айқын түсінді. Сол себепті осы екі 
алпауыт мемлекеттер арасында амалдау саясатын ұстанды, мұның өзі оған белгілі бір дəрежеде 
біршама дербес саясат жүргізуге мүмкіндік берді. Дəп осы саясат бірде бір қазақ ханының Абылай 
сияқты шексіз билікке ие бола алмағандығын дəлелдеді» [5, 241 ]. Шынында да «Қазақтың бірде 
бір ханы оған дейін де, Абылайдан кейін де мұндай шексіз билікке ие болып, халық құрметіне 
бөленген емес» [6, 211-б.].

Сұңғыла басшы Абылай қазақ елінің тəуелсіздігіне нұқсан келтіретін жағдаяттармен 
аянбай күресіп, дербес сыртқы саясат ұстанып өтті. Жазба деректерде Абылайдың шет ел 
басқыншыларына қарсы табанды соғыс жүргізгендігі айқын көрсетіледі. Сыртқы саясаттағы 
көреген де білгір дипломатиялық əрекеттері Абылайды өз кезінің халықаралық аренадағы өте 
беделді мемлекет басшысы деңгейіне көтерді. Саяси ахуал тұрақталған шақта Абылай қазақ 
жерінің бүтіндігіне қол сұққан басқалармен де ымырасыз күрес жүргізді. Оның əрбір іс-əрекеті 
қазақ халқының бүтіндігін, елі мен жерінің тұтастығын сақтауға бағытталды. Бұл ретте сонау 
1949 жылы жарық көріп, əлі күнге дейін құндылығын жоймаған «Қазақ ССР тарихы» атты іргелі 
ғылыми еңбектің 1-томында: «Аблайдың Қазақ хандығын біріктіру жолындағы, феодалдық 
бытыраңқылықты жою жолындағы күресі прогрестік күрес болғандығы сөзсіз. Қазақ халқының 
өркендеуіне кедергі болған, қазақтың тəуелсіз өмір сүруін сақтап қалуға керекті біртұтас Қазақ 
мемлекетін құруға бөгет болған, ғасырлар бойы орнаған патриархтық қатынастарды Аблай 
өзінен бұрынғы хандардың қайсысынан да болса батыл түрде бұзып отырды» деп Абылай 
ханның қайраткерлік тұлғасына сол кеңестік сыңаржақ саясат кезінің өзінде əділ баға берілген 
[7, 209-б.]. 

Білікті қолбасшы ретінде Абылай соғыс жағдайына сай қол астындағы елде, əсіресе 
əскер ішінде қатаң тəртіп орнатты. Сондықтан да хан бастаған жауынгерлердің ел-жұрты 
мен атамекенін қорғау рухы жоғары, ұзақ жорықтарға шыдамды, шайқас даласында тегеуріні 
қатты болды. Абылай сан жағынан əлдеқайда басым жаумен шайқасудан еш тайынбады жəне 
көбіне үстем шығып отырды. Ол ел басына күн туған осындай аласапыран шақта даналығымен, 
батырлығымен, парасатымен, ел мұңын, халық жүгін, тарихи ауыр кезеңде жауапкершілікпен 
сезіне білгендігімен хан сайланды да. халықтың ішінен іріктеліп, сұрыпталып барып, жеке дара 
шықты, қазақ халқының басын қосты, күшін тасытты, мəртебесін көтерді, қазақ елін іргелі елге 
айналдырды. Осылайша кемеңгер басшы қазақ хандығының күшін біріктіріп, əскери жағынан 
қуатты мемлекет деңгейіне көтере алды.Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті ‒ 
Елбасы Н.Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» кітабында айрықша атап жазғандай: «Халықтың 
ерік-жігерінің тастүйін бірлігі Абылай ханның бір басында бейнеленді. Батырларымен тізе 
қосып, қаһармандықтың тамаша үлгілерін көрсеткен, сөйтіп, халықтың ұйтқысы болған Абылай 
ханның ерліктері сонау қатал заманда қазақ рухын қайта түлетудің бір алтын діңгегіне айналды» 
[8, 284-б.]. 

Абылай іс жүзінде жалғыз Орта жүздің ғана емес, бүкіл қазақ ордасының ұлы ханы болды. 
Парасатты хан ұлттың ұйтқысы, рухани көсемі болған атақты дала даналары Төле, Қазыбек, 
Əйтеке билермен бірлесіп, сыртқы жəне ішкі алауыздықтарға қарамастан ұлтты тұтастандырып 
біріктіру жолында ынтымақтаса еңбек етті. Тарихи деректер, аңыз-жырлар да Абылайдың үш 
жүздің əміршісі ретінде ардақталғанын көрсетеді. Қытай императоры, Жоңғария хандығы, Орта 
Азия мемлекеттері Абылайды бүкіл қазақ ханы деп ресми түрде таныды. Оның беделінің өсіп 
бара жатқанынан сескенген Ресей патшасы Екатерина ΙΙ Абылайға Орта жүз ханы ретінде ғана 
сый-сыяпат көрсетті.
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Абылай хан Ресей мен Қытай империяларының арасында орналасқан Қазақ елінің геосаяси 
жағдайына икемделген саясат жүргізді. Қытай əскерлері жоңғарларды жойып, Орта Азия мен 
Қазақстанға ене бастаған кезде мұсылман елдерінің басын қосуға ұмтылып, Ауған шаһы Ахмад 
Дурранимен келіссөз жүргізді. Түркияға елшілік жіберу ниеті де болды. Ол ел басына күн туған 
қиын-қыстау кезеңде саяси аренаға көтерілді, қазақ мемлекетінің тəуелсіздігі мен бостандығын 
сақтап қалуда баға жетпес тер төкті.

Абылай ханның саяси көзқарастарының негізгі өзегі жəне идеясы – күшті, тəуелсіз, 
бір орталықтан басқарылатын қазақ мемлекетін қалыптастыру, Ресей, Қытай сияқты ірі 
мемлекеттермен тең құқықтық дəрежеде қарым-қатынас жасау, бір-бірінің ішкі істеріне 
араласпау принципін мойындату болды. Осы мақсатқа Абылай хан сыртқы жəне ішкі саясатты 
қалыптастырады, қазақ мемлекетінде алауыздықты сұлтандардың таққа таласу əрекеттерін 
барлық шараларды пайдаланып, тежеуге күш салумен қатар «Билер кеңесінің» қызметін де 
өз қолына шоғырландырады. Қазақ мемлекеттілігінің сыртқы саясатында Абылай хан қазақ 
халқының бейбіт өмірін қамтамасыз етуді ең басты міндетіне жатқызып, Батыс жəне Шығыс 
шекараларын қауіпсіздендірудің барлық айла-əрекеттерін жасап бақты. Ең алдымен, Жоңғар 
мемлекетінің шапқыншылығын біржолата тоқтатуды билігінің басты мақсаты деп таныды. 
Абылай ханның қазақ мемлекеттілігін нығайтудың дипломатиялық саясаты мақсатқа сай 
келетін деңгейде қалыптасты. Қазақ қоғамының, заман талабының тамырын дəл баса білді. 
Жоңғар мемлекетімен соғысу барысында оның асқан даналық, айлакерлік қасиеттері айқын 
байқалды, оны ішкі шиеленістермен, қақтығыстарымен ушықтырып, қазақ əскерін көп шығынға 
ұшыратпай, жеңіске жеткені үлкен баға берерлік оқиға. Қазақ мемлекеттілігін осылай айлакер, 
көрегенділік саясатпен оның қарулы күштерін жəне сыртқы шапқыншылықтан əбден қажыған 
қазақ халқын аман сақтап қалу сол заманның күн тəртібінде тұрған мəселе еді.

Қазақ халқының жадында Абылай қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, 
дарынды дипломат ретінде сақталып келді. Оның есімі тəуелсіздік символына, жауынгерлік 
ұранға айналды.

Қорыта айтқанда, Абылай өз заманының тынысын да, ағысын да, даму барысын да 
терең түсінген қайраткер болды. 1991 жылы 2 тамызда Көкшетауда хан Абылайдың туғанына 
280 жыл толуына арналған республикалық ғылыми конференцияда академик М.Қ.Қозыбаев: 
«Абылай… Бұл есiмдi атағанда исi қазақ атаулының жадына «бостандық», «егемендi ел», 
«қазақ елi», «қазақ халқы», «туған жер», «Отан», «ел бiрлiгi», «ынтымағы» сияқты қасиеттi 
ұғымдар оралады… XVIII ғасырда Еуразиялық сахарада Петр I, Екатерина II, Қалдан-Серен 
сияқты əлемге есiмi əйгiлi мемлекет қайраткерлерi қатарына қазақ жұртынан тек қана Абылай 
көтерiлдi» деген едi.

Ол ел басына күн туғанда даналығымен, батырлығымен, парасатымен, ел мұңын, халық 
жүгін, тарихи ауыр кезеңде жауапкершілікпен сезіне білгендігімен хан сайланды. Ол халықтың 
ішінен іріктеліп, сұрыпталып барып, жеке дара шықты, қазақ халқының басын қосты, күшін 
тасытты, мəртебесін көтерді, қазақ елін іргелі елге айналдырды.

Абылай ханның басшылығымен қазақ халқының туған жердi жаудан азат ету жолындағы 
қиян-кескi ұрысы, сыртқы дұшпанға сол кезеңнiң күрделi геосаяси жағдайында айналадағы 
мемлекеттермен қарым-қатынаста дербестiгiн сақтауға қол жеткiзуi – ұлттық тарихымыздың 
жарқын беттерi.

Абылай тағылымының біз үшін тепе-теңдікті сақтау, таразы басын аумай ұстау бағытына 
меңзейді. Тəуелсіз Қазақстанның саясаты бұған толығымен жауап береді. ҚР Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың жүргізген саясаты мен ісі жəне осы жолдағы Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың сан-салалы қызметі ‒ Абылай хан бастаған ұлы 
тарихи миссияның заңды жалғасы.

Ол Қазақ мемлекетiнiң өзге елдермен тең тұрып, сыйлы болуы үшiн бар күшiн жұмсады. 
Халықтар арасындағы сыйластық пен достық өте маңызды нəрсе. Абылай хан сол сыйластықтың 
дамуына бар мүмкiндiк жасады. Ол бейбiтшiлiкте өмiр сүрiп, тəуелсiздiктi сақтап қалу үшiн 
орыс жəне Қытай мемлекеттерiмен келiсiм-шарт жасаған данагөй хан, бiлгiр саясатшы.
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Абылай халықаралық аренада да Қазақ халқының жалғыз заңды билеушісіне айналды деп 
айтуға болады. Ханның ішкі саясат пен халықаралық аренадағы егемендіктің құжат жүзінде 
де, іс жүзінде де сақталуы қазақ даласындағы айбынды билеушінің дипломатиялық жеңісі деп 
қарастыру қажет.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті ‒ Елбасы Н.Назарбаев 2013 жылы Абылай 
ханның 300 жылдығына байланысты жазылған «Абылай аңсаған азаттық» атты мақаласында: 
«Абылай ханның ұлағатты өмір тарихын ұлтқа, ұрпаққа кеңінен өнеге ету керек. Жас ұрпақ 
Абылай ханның Қазақ елінің тарихындағы алар орнын жақсы білуге тиіс. Бұл кейінгі буынның 
жүрегіне отаншылдық нəрін егіп, бойында мемлекетшіл қасиеттердің өркен жаюына ықпал 
етпек» деп зерделі ойлар айтқан болатын [9]. Біз, жас ұрпақ ұлы хан Абылай бабамыз қызғыштай 
қорып, тұмарындай тəу еткен, армандап кеткен Қазақ елінің Тəуелсіздігін тəуелсіздігін нығайту 
жолында аянбай қызмет ету баршамыздың парызымыз деп білуіміз абзал.
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Аннотация. Қазіргі уақытта ұлттық идеяға байланысты батырлардың, билеушілердің, 
кеңесшілердің, судьялардың бейнелерін көркемдік бейнелеу жəне жыраулар, ақындар мен прозаиктердің 
шығармашылығында жаңашылдық түсіндіру басым бола бастады. Бұл мақалада ғалымдар мен 
музыкатанушылардың ғылыми жарияланымдарындағы Абылай туралы тарихи материалдар мен деректер 
талданады. Қазақстан тəуелсіздігінің жиырма жылдығында 300 жылдығы аталып өткен ұлы тарихи 
тұлғаның өмірі мен қызметі қазақ дəстүрлі мəдениетінде-халық ертегілерінде, аңыздарда, дастандарда, 
тарихи əндер мен аспаптық шығармаларда кеңінен көрініс тапты. Ауызша шығармашылықтың 
музыкалық-поэтикалық ескерткіштерінде Абылай ханның бейнесі оның серіктері – Қабанбай, Бөгенбай, 
Жəнібек, Олжай, Баян жəне т.б. батырлардың ерлік істері туралы аңыздары арқылы ашылған.

Халық бақыты идеясы, туған жерді қорғау жəне жеке бас бостандығы, Абылайдың атымен 
байланысты - осы идеялардың иесі, Бұқар жырау, Мəшһүр Жүсіп, Шади Жəңгірұлы, Мағжан Жұмабаев, 
Əбіш Кекілбаев –жыраулар, ақындар мен прозаиктердің шығармашылығында көркемдік нұсқа болып 
табылады. Бұл тұрғыда Берлинде Айтбаев Мəжит (1914-1945) авторы болып табылатын «Абылай хан» 
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(1943) поэтикалық жинағының жариялануының аз ғана белгілі фактісі қызықты. Кітапқа екі дастан, үш 
баллада, төрт музыкалық нөмір жəне қырық бір өлең енген. Жəне де Абылай ханның атына салынған 
Абылай хан атындағы ҚазХҚЖƏТУ ЖОО-дағы 80 жылдық білім, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы: 
қоғамдық сананы жаңғырту, рухани саланы трансформациялау, біріктіруші жалпыұлттық құндылықтарды, 
қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тереңдету туралы айтылған.

Түйін сөздер: Абылай хан, Рухани жаңғыру, тəуелсіздік, дипломатия, Бенжамин Франклин, 
Н.Назарбаев.
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Annotation. Currently, in connection with the national idea, the artistic embodiment of the images of 
heroes, rulers, advisers, judges and innovative interpretation in the works of zhyrau, poets and prose writers 
prevail. This article analyzes the historical materials and facts about Ablai in scientific publications of scientists 
and musicologists.The life and work of the great historical figure, who turned 300 years old on the twentieth 
anniversary of Kazakhstan’s independence, is widely reflected in traditional Kazakh culture-folk tales, legends, 
sagas, historical songs and instrumental works. In the musical and poetic monuments of oral creativity, the image 
of Ablai Khan is revealed by the legends about the exploits of his companions – Kabanbai, Bogenbai, Zhanibek, 
Olzhai, bayan and other batyrs.

The idea of national happiness, protection of the native land and personal freedom, is associated with 
the name of Ablai-the bearer of these ideas, Bukhar zhyrau, Mashhur Zhusup, Shadi Zhangirovich, Magzhan 
Zhumabayev, Abish Kekilbayev-is an artistic variant in the works of zhyrau, poets and prose writers. Interesting 
in this sense is only the little-known fact of the publication in Berlin of the poetry collection “Ablai Khan” 
(1943), the author of which is Aitbayev Mazhit (1914-1945). The book includes two sagas, three ballads, four 
musical numbers, and forty-one poems. The 80-year education at the Kazumoimya University named after Ablai 
Khan, the program “Rukhani Zhangyru” was also announced in the name of Ablai Khan: modernization of 
public consciousness, trans.

Key words: Ablai khan, Ruhani zhangyru, independence, diplomacy, Benjamin Franklin, N. Nazarbayev.

Қазақтың Бенжамин Франклині. Тарихи тұлға. Мен неге тақырыбымды «Қазақтың 
Бенжамин Франклині» деп алдым? Өйткені Франклин өз заманында, өз елінде белгілі дипломат, 
қоғам қайраткері болған. Тіпті ол сабын жасаушының баласы болған екен. Ол тек қана өзінің 
ұйымдастырғыш қабілетімен, саясатта шыңдай алған. Сол себепті Абылай ханда Қазақ 
ордасында өшпес із қалдырып кеткен. «Ғалымның хаты өлмейді, Жақсының аты өлмейді» 
деген емеспе? Абылайға дейін де, одан кейін де бірде-бір қазақ ханы осындай шексіз билікке 
ие болған жоқ. Бұл, ең алдымен, оның билігінің сөзсіз харизматикалық сипатына байланысты 
болды, көреген саясаткер жəне дипломат, Абылай өзінің жақтаушыларының сүйіспеншілігі мен 
қарсыластарының құрметіне ие болды.

1757 жылдан 13 жылға дейін Бенджамин Франклин Американың Ұлыбританиядағы төрт 
штатының мүдделерін қорғады, ал 1775 жылы саясаткер жəне шенеунік континенттегі екінші 
колониялар конгресінің делегаты болды. Томас Джефферсон басқарған топтың құрамында 
Франклин Америка Құрама Штаттарының Елтаңбасының (үлкен мөрдің) эскизін жасады. 1776 
жылы шілдеде Декларацияға қол қойылғаннан кейін,”бірінші американдық” Ұлыбританияға 
қарсы соғыста қолдау табу үшін Парижге барған топтың басында тұрды. 1778 жылдың қысына 
дейін Бенджамин Франклиннің арқасында келісім бойынша француздардың қолы тұрды, ал 
білікті дипломат Парижде елші ретінде қалды. Францияда ол “тоғыз апа” масондық үйіне кіріп, 
алғашқы американдық масон болды.
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Абылай көреген саяси қайраткер бола отырып, қалмақтармен аса ауыр соғыстардан 
қалжыраған елінің есін жиғызу үшін дипломатиялық жолдарды да тиімді пайдаланды. 1740 
жылы тамызда Орта жүз ханы Əбілмəмбетпен, тағы да басқа 120 старшынмен Орынборға келіп, 
орыс өкіметінің «қамқорына» кіруге келісімін білдірді. Сонымен бір мезгілде қазақ халқының 
тұтастығын сақтау мақсатында Шың империясымен де қарым-қатынасын суытпады. Петербор 
мен Бейжіңге елшіліктер аттандырды (1757-1777 жылдары Бейжіңге 10 елшілік жіберген). Ол 
Ресей мен Қытай империяларының өзара қайшылықтарын қазақ хандығы мүддесін пайдаланып 
отырды. Тамаша дипломатиялық дарын танытқан Абылай үшін Қытай мемлекетімен жүзеге 
асырылған келіссөздер келесідей шарттарға негізделген шешімге алып келеді:

«1) Орта Азияны мекендейтін Қазақ елі өз территориясына иелік етеді. Өз ісін өзі басқарады.
•	Қытай империясы Абылай ханды қазақ елінің бас уаңы (бас князь) деп ресми таниды.
•	Қытай əскерлері бұдан былай қазақ еліне шапқыншылық жасамайды.
•	Қытай əскерлері жəне қытай сауда керуендері жүретін жолдар, сондай-ақ жəрмеңке (сауда 

базары) болатын жерлерді Абылай уаңмен алдын – ала келісіп, сол белгілеген жер арқылы ғана 
өтеді. Сол жолдардың қауіпсіздігі сақталады.

•	Осы келісімді сертпен бекітудің сыртында екі жақ өз хандарының ең жақын адамдарын 
аманатқа ауыстырып, келісімді кепілдендіреді» [1]. Осылай екі тұлғада дипломатиялық қарым-
қатынас жасаудан да бір-бірінен кем түспей, шыңдай білген.

АҚШ-тың Тəуелсіздік соғысы жылдарында Бенджамин Франклин отарлар Одағының 
жоспарын жасады, ол пошта бөлімшесінің жұмысын жолға қойды (бас постмастер болды), 
Тəуелсіздік декларациясының авторлары жəне Армия Бас қолбасшысы Джордж Вашингтонның 
кеңесшісі болды. Жаңа ғана туылған республика одақтастарды іздей бастағанда, Франклин 
Францияға барып, миссияны керемет орындады. 1778 жылы Франция Американың тəуелсіздігін 
Еуропадағы алғашқы держава ретінде мойындады.

Абылай Керей мен Жəнібек хандар тіккен Қазақ ордасын еңселі ел ету ісіне саналы ғұмырын 
арнады. Қазақ хандығы деген ұлан-ғайыр жерімізді жаудан азат етіп, еліміздің етек-жеңін 
бүтіндеді. Оның қазақ халқының тұғыры берік, жұлдызы жарық ел болуын аңсап, тəулсіздік 
деген мақсатқа жету жолында найзаның ұшын ғана емес, дипломатияның күшін де жұмсаған 
заманының аса көрнекті ханы болғанына тарих куə.

Ғылымдар мен əдебиетке тəуелділігі үшін Франклин ағылшын, француз, латын, итальян 
жəне испан тілдерін қосқанда 5 тілде сөйледі! Ол өзін-өзі үйреткен жəне əрқашан тілін 
жетілдірудің жолдарын іздеген.

И.Бреховтің жазуынша: «Абылайдың өзі де қытайша оқи да, жаза да, сөйлей де біледі», – 
дейді. Сонымен қатар Абылай хан қырғыз, қалмақ, парсы тілін меңгерген. Абылай жоңғар тұт-
қынында болған сұлтандардың арасында ойрат тілін үйреніп алғанын білеміз. Абылай ханның 
кезенен бастап дəл қазіргі минутқа дейін қазақ халқының есінде екені сөзсіз. Ол қолбасшы, 
мемлекет қайраткер еді. 1771-1781 жылы Қазақ ордасында дүние есігін ашқан. Əбілмансұр 
«Ақтабан шұбырынды» жылдарында бірден жетім қалып, Төле бидің қолында тəрбиеленеді. 
Ол 13 жасында үйсін Төле бидің түйесін бағады. Төле би оның сырт келбетіне қарап, аш 
жалаңаш бейнесіне қарап «Сабалақ» деген есім берген деседі. Абылай ханның азан шақырып 
қойған есімі- Əбілмансұр. Хан тағына отырғаннан кейін оған Абылай хан деген есім берген. 
Бала кезінен көрген қиындықтарынан кейін өмірлік тəжірибені бойына ерте сіңірген. 1730-
1733 жылдары аралығында болған ұрыста Əбілмансұр жекпе-жекке шығып, Қалдан Сереннің 
туысы Шарышты өлтіреді. Осы ұрыстан соң Қазақ даласына беделді Орта жүздің ханы 
атанады. Осылай Əбілмансұр есімі барлығының есінен ұмытылып, Абылай хан есімі дүниеге 
келеді. Абылай «Хан» болғаннан бастап тəуелсіз ел құруға ұмтылады. Абылайдың қолбасылық 
қабілеті соғыстардан ерекше көріне бастаған. Осындай Абылайдың қабілеттерін «Қалданменен 
ұрысып, жеті күндей сүрісіп...» деп суреттеген үзіндіден байқауға болады. Қытай дипломатиясы 
Абылайды өз жағына бұрып, қолдау көрсету уəдесіне бағынуға саяды. олар Ресеймен соғыс 
жағдайында жəне Богдыханудың азаматтығын алуға қол жеткізді. Ал Абылай дипломатиясы 
Қазақстанның екі қуатты империяның қыспағында тұрғанын, бұл жағдайда оған Ресеймен де, 
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Қытаймен де тату көршілік, достық саясатын ұстану, бірде-бір Тараппен, бірде-бір Тараппен 
қақтығыспау маңызды екенін негізге алды.[2]

Бірқатар жарияланымдарда Абылай Орта жүздің ықпалды сұлтандарымен бірге Цин 
бодандығын қабылдағаны атап өтілген. Алайда, Абылай Богдыханның бодандығына ант 
бергендігі туралы құжаттық дəлелдер əлі жоқ. Қазақстан Цин империясының вассалдары 
қатарына жатқызылғаны туралы ғана айтуға болады.

Абылайдың тұрақты келіссөздерге бейімділігі «Шығыс қаскүнемдік саясатымен» емес, 
Қазақ хандығын нығайту ниетімен түсіндіріледі. Батылдық, батылдық, əскери қулықтар, дене 
күші, жанды ақыл, ерекше дарын Абылайды бүкіл қазақ қоғамының көшбасшысы, бүкіл дала 
білетін ықпалды саяси қайраткер етіп таныды.

Абылайдың сыртқы саяси бағытын бағалауда кеңестік тарихнамада оның Ресей 
империясымен жəне Цин Қытаймен өзара қарым-қатынасында «қаралау»саясатын ұстанғаны 
туралы ұстаным кең тараған. Мұндай пікірмен толық келісуге болмайды. Абылай өзінің сыртқы 
саяси бағытын нақты тарихи сəлемдемелерге салды. Қазақ қоғамында мемлекеттіліктің даму 
деңгейі əлі де төмен болған кезде, тұрақты армия болмаған кезде, осы Тараптардың кез келгенімен 
қарама-қайшылыққа баруға болмайды. Жоңғарияның шабуылына байланысты 1740-1741 жж. 
оқиғалар патша үкіметінің қазақтарға көмегіне сену қиын екенін көрсетті. Цин əскерлерінің 
Қазақстанның шекара маңындағы аудандарына басып кіруі мұны тағы да растады. Мұндай 
жағдайда екі тараптың қалыпты мемлекетаралық қатынастарды қолдау саясаты мүмкін болды. 
Осы ақылды жəне көреген саясаттың арқасында. Абылай Сібір қалаларының нарықтарына 
шығып, Шыңжаңмен сауда-саттық жүргізіп, бір кездері жоңғарлар басып алған жерлерді 
қайтарып алды [3].

Осылайша, Абылай хан ұлы мемлекет қайраткері болды, оның өмірі басқыншыларға қарсы 
табанды күресте өтті. Бұл күресте ол өзін ақылды жəне көреген саясаткер ретінде көрсетті. 
Ол бірыңғай мемлекеттік биліктің қазақ қоғамы үшін ерекше маңыздылығын түсініп қана 
қоймай, ол үшін нақты іс-қимыл жасады. Абылайдың ішкі саясаты орталық билікті нығайтуға 
бағытталды. 18 ғасырдың бірінші ширегінде əрбір рулық бірлестік дерлік дербес болды жəне 
өз билері, ру билеушілері басқарды. 18 ғасырдың 30-жылдарында бұл жүйе өзгере бастады, 
сұлтандардың рөлі өсе бастады. Абылай жүздер мен үлкен бірлестіктерді басқаруға ұлыстық 
жүйенің элементтерін енгізуге ұмтылды. Мұндай билеушілердің рөлін ханның көптеген ұлдары 
сомдады.

Абылай орталық билікті күшейту - өз дəуірінің мықты тұлғаларының қызметіне сүйену 
үшін қабылдаған екінші іс-шаралар кешені. Абылай ханның маңынан XVIII ғасырдың ұлы 
жыршыларын: Бұқар жырау, Үмбетей,Тəттіқара, Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары батырларын, 
үлкеннен Төле би, Орта жүзден Қазыбек билерін көреміз. Осы жəне басқа да іс-шаралар берік 
орталықтандырылған мемлекет құрудың негізі болды.

Абылай ханның ішкі жəне сыртқы саяси қызметінің арқасында Қазақ хандығы біршама 
қуатты жəне біртұтас мемлекетке айналды.[4]

Қазақтардың этникалық құрамы XVIII ғасырдың ортасында қалмақтар, башқұрттар, 
қырғыздар, қарақалпақтар жəне Орта Азия халықтарының есебінен айтарлықтай толықтырылды. 
Шамамен алынған есептеулер бойынша, қазақтардың саны 3 млн-ға жетті, тарихта Орталық 
Азияның бірде-бір көшпелі халқы бұл белгіге жеткен жоқ.

Абылай хан өмір жолын ат үстінде өткізіп, Арыс өзені жағасында қайтыс болған. Абылай 
хан 1781 жылы Түркістанда қайтыс болып, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне жерленді. Абылай хан 
мемлекеттің, қазақ халқының жағдайын шұғыл түзеді. Абылай кезеңі тарихта ең бір елеулі кезең 
болды. Жау қуылды, халық өз жерінде емін – еркін тұрмыс құрды, бірлікке, ұйымшылдыққа 
негізделген хандық билігі құрылды. Солай бола тұрса да Абылай хан көзі тірісінде Қазақ елінің 
мемлекетінің тұрақты болуының тарихи жағдайын жасап үлгермеді. 1781 жылы Абылай хан 
дүние салғаннан кейін еліміздің тұтастығы ыдырап, Қазақстан тəуелсіздігінен айырыла бастады. 

Абылай нағыз дара тұлға екенін əр қазақ біледі. Бірақ сіз сол данышпан хан Абылайдың 
өмірде үш арманы болғанын білесіз бе?! 
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Абылай хан хан дүниеден өтер шағында қоштасуға келген Бұқар жырау: «Хан ием, не 
арманың бар?», – деп сұрайды. сонда Абылай:

«Үш арманым бар еді:
Біріншісі, менің елім мал емшегін емген ел еді, аяғына дейін жер емшегін емгізе алмадым.
Екінші, менің тұсымда қан көп төгілді. Соған өкінемін. Егер мен жаудың қанын төкпесем, 

ол менің қанымды төгетін еді.
Үшінші, елімде телі мен тентек көп болды, бастарын біріктіру қиынға түсті, – деген екен.
Енді бұл арманды орындау қазіргі ұрпақтың қолында екені сөзсіз [5].
Бүгінгі кезеңде Абылай ханның атын алған университет (Абылай хан атындағы 

ҚазХҚжƏТУ) Қазақстандағы жоғары орындарының бірі.1941 жылы Алматы шет тілдері 
институты деп аталған. 2001 жылдан бастап Абылай атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 
жəне əлем тілдері университеті деп аталды. Бүгінде бұл оқу орнының тарихына 80 жыл болды. 
Жəне де еліміз тəуелсіздік бесігінде тербегелі 30 жыл. Арысы қазақ хандығынан бастап берісі 
егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғастырып келе жатқан, атадан тараған ұрпақтың парызы 
осы аманатты сақтау. Жəнібек пен Керейдің керген керегесін кілем үсті көтеріп, Тəуелсіздік 
арман етіп қойған Абылай хан мақсатына жетіп,Отанды қастерлеп өту əрбір ұрпақтың міндеті. 
Тəуелсіздік неге киелі ұғым? Намыс қанын жерге төккен ата-бабаларымыз жасап келе жатқан 
дəуірінде өткен шайқастар, аштық, қуаңшылық, жазықсыз кеткен жұрттың көз жасына қарап 
тəуелсіздіктің керемет ұғым екенін сезінемін. Халқым! Біз бейбіт елдің ұрпағымыз, батырлардың 
қаны төккен жерді басып жүрміз. Елдің еркіндігін аңсау бар, оған жету бар жəне оны ұстап 
қалу деген жауапкершілік бар. Үш түрлі кезеңнің үш түрлі тарихы бар. Біз дəл осы кезеңнің 
үшіншісіндеміз. Яғни, келешекке бастаушы, келешекті жасаушы ұрпақпыз. Ендеше қолда бар 
алтынның қадірін білу оны келесі бір дəуірге аманаттау жəне жеткізу – мойнымыздағы парыз.

Рухани жаңғыруға сай біз жеке тұлғаға айналу керекпіз. «Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, 
тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз 
бойымызда мəңгі қалуға тиіс» деп Н.Ə.Назарбаев «Рухани жаңғыру» мақаласында жазылған. 
Мақалада: «Біз жаң ғыру жолында баба лар дан мирас болып, қаны мызға сің  ген, бүгін де тамы ры-
мыз да бүл кіл  деп жатқан ізгі қасиеттерді қай та түле туіміз керек», – делінген. Біз қалай түлетеміз? 
Абылай хан секілді қолымызға семсер алып па? Жоқ, əрине. Біз күресеміз. Бірақ семсермен 
емес, оймен. «Мен неге мектеп қабырғасында оқы жүрмін?» деп сен бір зер салып ойландың 
ба? Иə, біз еліміз үшін, жеріміз үшін оқып жүрміз. Дамыған мемлекеттер қатарына қосылуымыз 
үшін сен күресесің. Біз осылайша Абылай хандар үтір қойған жерге, нүктесін қоя білетін азамат 
болу керекпіз. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммедтен (оған Алланың салауаты мен сəлемі болсын) 
бір кісі: «Уа, Алланың Елшісі, ең жақсы адам кім?» – деп сұрайды. Сонда ол: «Ең жақсы адам – 
қоғамға, елге пайдасы тиген пенде», – деп жауап берген екен.

Абылай ханның негізгі мақсаты тəуелсіз мемлекет құру болатын. Енді еліміз тəуелсіз 
мəртебесін алып, сонау қазақтар аңсаған арманына жетті. Тарих бетіне үңілер болсақ, біздің 
бұл тəуелсіздік оңайлықпен жеткен жоқ. Осы тəуелсіздіктің шыңына жетуге Абылай хан 
үлесін қосқан. Өз заманында, одан кейінгі ғасырларда Абылайды ақын-жыраулар «алтын алып 
бəйтерекке» теңесе, Абылай хан егемен еліміздің тарихында да сол қадір-қасиетімен, мəуеленіп, 
биіктей береді.

Енді қорытындылай келе, «Тəуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр- қайрат керек болса, 
оны құлатпай сақтап қалуға соншалықты қажыр-қайрат керек»,- деген Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сөзімен аяқтағым келіп отыр. Яғни ата-бабамыздың қанша қан, тер төккенін ұмытпауымыз керек. 
Біз оларды ұмытпай осы тəуелсіздігімізді сақтап қалу тек біздің қолымызда. Ол үшін біз өнегелі, 
салихалы ұрпақ тəрбилеуміз керек. Мен Құдайдан мəңгі ел болуды емес, ешкімге бағынышты 
болмай «Тəуелсіз» ел болуды тілеймін. Өйткені «Мəңгі ел» атанған Рим империясы да қираған 
үйіндіге айналды емес пе?

Тəуекелi тұратындардың ғана қолы жетпесе Тəуелсiздiк бола ма? Азаппен, арпалыспен 
келмесе Азаттық бола ма? Оңайлықпен келсе оның қадiрi бола ма? Қадiрi жоқ нəрсе қолда ұзақ 
тұра ма?
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Аннотация. Миротворчество является одним из основ Организации Объединенных Наций и 
было, есть и будет важнейшим инструментом установления прочного мира в истерзанных войной 
обществах. Данная статья посвящена защите гражданского населения (ПОС) в контексте миссий ООН 
по поддержанию мира (ОПМ). Нынешние мандаты ООП оцениваются с учетом этого нового акцента 
на ООП как наиболее важной задаче мандата миссии. Международная система во многом изменилась 
со времени первого развертывания миротворцев в 1948 году; появились новые действующие лица и 
задачи, а также изменились мандаты. 21 – й век несет с собой огромные вызовы миру и безопасности 
международного сообщества, и миротворчество должно будет решить многие из этих проблем.

Ключевые слова: миротворчество, Устав, ООН, холодная война, ЮНТАК, миротворец, Могадишо.
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Abstract. Peacekeeping is one of the pillars of the United Nations and has been, is and will continue to 
be an essential tool for establishing lasting peace in war-torn societies. This article focuses on the protection of 
civilians in the context of UN peacekeeping missions. The international system has changed in many ways since 
the first deployment of peacekeepers in 1948; new actors and tasks have emerged, and mandates have changed. 
The 21st century brings with it enormous challenges to the peace and security of the international community, 
and peacekeeping will have to address many of these challenges.
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 Миротворчество - это дитя холодной войны, порожденное разочарованием Организации 
Объединенных Наций - своей неспособности обеспечить мир, как это предусмотрено в ее 
уставе. Устав и его стремление сделать больше для того, чтобы повлиять на ход международного 
вооруженного конфликта, чем просто посредничество и примирение на расстоянии. 
Миротворчество-это « во многих отношениях обращение вспять использования военный персонал, 
предусмотренный Уставом. Его практикующие не имеют врагов, не должны побеждать и могут 
применять силу только в целях самообороны. Его эффективность зависит от добровольного 
сотрудничества». В 1988 году миротворческие силы ООН были удостоены Нобелевской премии 
мира. Имея в своем активе длинный список успехов, миротворчество, возможно , является 
лучшим изобретением ООН. Однако, как продукт своего времени, миротворчество должно было 
измениться после окончания холодной войны. С 1989 года она сбросила оковы холодной войны и 
значительно расширила диапазон и темпы своей деятельности [1]. Миротворцы ООН больше не 
ограничиваются тихим наблюдением за границами, как в Кашмире с 1949 года, и не выполняют 
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несколько более деликатных задач по урегулированию конфликтов, как в Ливане с 1978 года, 
а теперь участвуют в сложных учениях по национальному строительству, которые расширили 
границы как теории, так и практики миротворчества. Как выразился новозеландский миротворец, 
«дни, когда люди появлялись с добрыми намерениями, в голубых беретах и с урезанным обедом, 
прошли’. Окончание холодной войны также привело к появлению множества новых игроков в 
миротворчестве. Для многих из этих «новых миротворцев»участие в них впервые сопряжено 
с большими трудностями не только потому, что они новички в миротворчестве, но и из-за 
драматических изменений, которые претерпело миротворчество. 

Новые миротворцы в широком смысле определяются как те государства, которые с 1989 
года впервые в своей истории приняли участие в миротворческой миссии ООН. Сорок девять 
государств относятся к этой категории. Таким образом, более половины нынешних примерно 
80 миротворцев ООН являются « новыми’. Перечисляются все новые лица, предоставляющие 
войска, военных наблюдателей или гражданскую полицию, независимо от размера или характера 
их вклада. 

Последствия участия в новом миротворчестве для государств, впервые участвующих в 
нем, огромны. Политические и конституционные сложности могут задерживать, ограничивать 
или исключать их участие; предлагаемый военный или иной персонал может не быть обучен или 
оснащен для поддержания мира; правительства могут не захотеть принять его. Командование и 
контроль ООН над своими силами; общественное мнение может не мириться с потерями или 
терпеть тонкости, двусмысленности и разочарования миротворчества; и по целому ряду причин 
новые миротворцы на местах могут не сформироваться. Не имея опыта и подготовки «старых» 
миротворцев, новички были брошены в миротворческое предприятие, как только его границы 
расширились, его содержание значительно расширилось, а некоторые из его прежних норм и 
предположений были поставлены под сомнение. В некотором смысле все участники нового 
миротворчества являются новыми миротворцами, поскольку они сталкиваются с в значительной 
степени незнакомым типом деятельности. Новые миротворцы должны были немедленно усвоить 
все уроки миротворчества. Поскольку традиционный характер миротворчества, возможно, это 
дает старым миротворцам решительное преимущество, оставаясь основой, на которой действует 
и новое миротворчество. Это было особенно очевидно в Сомали, где незнание или скептицизм в 
отношении традиционного подхода к миротворчеству, особенно среди американского персонала, 
были одним из факторов, которые вовлекли ЮНОСОМ II в операции по принуждению к миру, к 
которым она не была готова. Как следствие, в докладе Комиссии ООН по расследованию событий 
в Могадишо в 1993 году было рекомендовано, чтобы все будущие миссии ООН включали опытных 
миротворцев. Новые миротворцы, по крайней мере теоретически, должны выполнять те же задачи, 
что и более опытные. Однако отдельные командующие силами ООН могут поручать новым 
миротворцам менее сложные задачи либо по просьбе своего правительства, либо по оперативным 
соображениям, либо потому, что известно, что войска не способны выполнять более сложные 
задачи. Например, Японские силы самообороны контингент в ЮНТАК не был направлен в 
опасные районы из-за конституционных ограничений на применение силы в целях самообороны. 
Это не означает, что все новые миротворцы являются менее боеспособными военными силами, 
чем старые. Даже хорошо оснащенные и обученные военные такой высокоразвитой страны, 
как Япония, могут запутаться в тонкостях и тонкостях нового миротворчества. В Камбодже 
японские войска, как сообщается, испытали «первоначальное замешательство и длительный 
период вымогательства» .

Сложность новой миротворческой деятельности обусловлена также многонациональным 
характером миссии [2]. ЮНТАК, самая интернациональная из всех миссий на сегодняшний 
день, наряду со своей передовой миссией, ЮНАМИК, включала в свои воинские контингенты 
34 национальности. 32 среди его гражданской полиции. В общей сложности персонал ЮНТАК 
был набран из более чем 100 стран. ВСООНЛ, напротив, за все свои 17 лет имели не более 
14 стран-участниц, большинство из которых были опытными старыми миротворцами. Таким 
образом, новые операции по поддержанию мира столкнулся с многочисленными проблемами, 
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возникающими из-за большего сочетания возможностей, процедур, оборудования, языка, обычаев 
и этноса. В то время как в своих прежних миротворческих операциях ООН могла позволить себе 
быть более избирательной в обеспечении разумного сочетания возможностей и национальностей, 
сегодня, когда миротворцев не хватает для конкретных миссий, у ООН не может быть иного 
выбора, кроме как принять все, что ей предлагают. Это привело к неизбежному снижению 
стандартов. Иногда ООН была вынуждена сознательно согласиться контингенты, которые 
были далеки от оптимальных по своей подготовке, опыту или оснащению. Как сокрушался сам 
Генеральный секретарь, «Вы должны принять второстепенных, а если не второстепенных, то и 
третьестепенных» в новом миротворчестве. В некоторых случаях коррупция, нарушения прав 
человека и грубое поведение выделяют такие силы, а не их вклад в дело мира. Развертывание 
таких войск требует большей способности и способности к адаптации со стороны каждого 
компонента и национального контингента, а также более высокой дипломатичности, навыки 
со стороны руководителя миссии и командующего силами [3]. Дополнительным осложнением 
является то, что командующие ООН не имеют дисциплинарной власти над находящимися 
под их командованием иностранными силами и должны полагаться на добрую волю каждого 
командующего контингентом для обеспечения соблюдения дисциплины.

Сегодня участие постоянных членов Совета Безопасности повышает престиж большинства 
миссий, повышает их политическую чувствительность, поощряет большее внимание прессы и 
повышает ожидания—возможно, компенсируя преимущества большего потенциала сил, более 
сильной политической поддержки и повышенного престижа. Все эти соображения делают 
новое миротворчество не только более сложным, но и значительно более опасным, чем старое. 
Военные ООН потери возросли в десять раз в период с 1991 по 1994 год, хотя численность 
развернутого персонала возросла лишь в восемь раз. Из 33 погибших с января 1992 года по 
декабрь 1993 года, 16 были убиты в районах где нет органов государственной власти существовал 
де-факто или когда такое власти были не в состоянии поддерживать порядок и, следовательно, 
выполнять свои обязанности по защите лиц, находящихся под их юрисдикцией . 29 пострадали 
от огнестрельных ранений, а имеются основания для считаю, что по крайней мере 6 нарочно 
казнили. В 1993 году там было 11 погибших среди гражданского миротворческого персонала. 
Одним из следствий этих тенденций является усиление „нормальной тенденции контингентов 
обращаться за руководством из своих собственных столиц“. Хуже всего это проявилось в 
Сомали, где итальянцы, а также другие контингенты, как известно, искали указаний из дома, а 
затем отказались действовать в соответствии с директивами командующего ООН. Как опытные 
миротворцы, итальянцы должны были знать лучше, и их командующий контингентом был 
отозван по просьбе ООН. [4] Как Икбал Риза отмечает: „Беспокойство стран, предоставляющих 
войска, по поводу безопасность их войск вполне понятна, но очевидно, что вмешательство в 
операции только увеличивает опасность для личного состава операции в целом“.В Камбодже 
забота японского правительства о сохранении жесткого контроля над своими войсками означала, 
что каждое задание, запрос или приказ должны были передаваться в Токио для разрешения. Еще 
одним следствием является недовольство внутри страны миротворческой миссией, особенно 
в эти дни быстрой коммуникации и насыщенности телевизионного освещения. Смертельные 
случаи среди миротворцев могут инициируют требования вывода войск, дебаты о характере 
миротворчества и призывы к подотчетности. В качестве примера можно привести реакцию на 
гибель нескольких бельгийцев в Руанде. Хотя болгарское общественное мнение и болгарский 
парламент были единодушны в поддержке отправки войск в Камбоджу, гибель нескольких 
из них оказала сильное давление на их вывод. Фактический вывод войск встречается редко, 
но случается. Новые миротворцы Танзания и Уганда вышли из состава ЭКОМОГ в Либерии. 
Самый известный вывод войск было ли это так, что США, а за ними и большинство их западных 
союзников, из Сомали после убийства нескольких ее военнослужащих в 1993 году в Могадишо. 
Третье следствие тестирования новой среды состоит в том, что она более резко показывает 
различия в возможностях различных контингентов. Лучше оснащенные и обученные войска, 
как правило, из западных государств, лучше способны защищать себя и выполнять другие 
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аспекты нового миротворчества, в то время как менее способные являются более уязвимыми 
и менее самостоятельными. Это имело все меньшее значение напряженная обстановка 
старого миротворчества, но в новом миротворчестве она может обострить отношения между 
контингентами, поставить под угрозу целостность сил и даже поставить под угрозу аспекты 
миссии.

Сейчас, когда завершились несколько самых крупных и амбициозных миссий после 
окончания холодной войны (в частности, в Камбодже, Сальвадоре, Мозамбике и Сомали) и на 
горизонте не появилось ни одной крупной миссии, расцвет миротворчества, возможно, уже 
прошел. ООН, имеющая неоднозначный послужной список успехов и неудач и страдающая от 
ошеломляющего финансового дефицита, сталкивается с периодом консолидации и пересмотра 
своей миротворческой деятельности [5]. Тем не менее миротворчество в достаточной мере 
доказало свою ценность при надлежащем его выполнении и подтвердило свое место в качестве 
основного инструмента урегулирования конфликтов предотвращение, управление и разрешение 
в определенных обстоятельствах. Поэтому он, скорее всего, останется в репертуаре ООН в 
обозримом будущем. В Африке и на ближнем востоке достаточно конфликтов без присмотра 
Одни только советские республики сохранят оккупацию миротворцев в следующем столетии. 
ООН предпринимает серьезные усилия по реформированию своего миротворческого потенциала 
как в штаб-квартире ООН, так и на местах. Департамент операций по поддержанию мира был 
реорганизован и расширен, Оперативная комната теперь работает 24 часа в сутки, и начато 
формирование резервных сил. Финансовые ограничения и проблемы, связанные с более 
широкой системной реформой ООН, по-прежнему будут сдерживающими факторами. Даже если 
произойдут крупные события, такие как создание ООН собственных сил быстрого реагирования 
или иного военного потенциала, всемирный орган и другие международные организации, 
занимающиеся миротворчеством, все равно будут нуждаться в вкладе новых миротворцев. В 
то время как ООН следует настоятельно рекомендовать и оказывать ей помощь в дальнейшем 
укреплении ее собственного потенциала, расширение и активизация национальных усилий, 
особенно усилий новых миротворцев, будут столь же важны для будущего нового миротворчества.
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Аңдатпа. Мақалада Бөкей ордасынан шыққан белгілі тұлға Сəлімгерей Зұлқайнарұлы 
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Annotation. On the basis of archival documents, the article highlights the life and activities of the famous 
figure of the Bukeev Horde Nuralykhanov Salimgerey Zulkarnaevich. Salimgerei graduated from the men’s 
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(Сурет Санкт-Петербург университетіндегі жеке ісінен алынды)
Сəлімгерей Зұлқарнайұлы 1878 жылы 18 шілдеде хан Бөкей 
ордасына қарасты хан ставкасында дүниеге келген. Əбілқайыр 
ханның ұрпағы. Əбілқайыр ханнан – Нұралы хан– Шөкі сұлтан – 
Зұлқарнай сұлтан – Сəлімгерей сұлтан. Зұлқарнайдың əкесі Шөкі 
сұлтан байбақты руын билеген, кейіннен Орданы басқару кеңесінің 
кеңесшісі болған белгілі тұлға. Əкесі сұлтан Зұлқарнай Шөкіұлы 
Нұралыханов, анасы Бибі-фатима Ғұбайдоллақызы Жамболатова. 
Əкесі Зұлқарнай (1832-92) Орынборда губберниясының бірінші 
губернаторы И.И. Неплюевтің құрметіне есімі берілген кадет 
корпусының азиялық бөлімін 1851 жылы бітірген, сол жылы 
хорунжий шенін алған. Ішкі Орал линиясына қызметке жіберіледі. 
1858 жылы Орынбор жəне Самар генерал –губернаторының 
бұйрығымен Уақытша кеңес штатына аудармашы болып 
тағайындалады. 1859 жылы үстінен қылмыстық іс қозғалып, 

айыптау барысында жазасын Вятск губерниясына жер аудару жөнінде үкімі шығарылады. 
Генерал-губернатордың іске араласып жазасын Орынбор губерниясының аралас уездерінде 
өтеугеге жеңілдетіледі. 1861 жылы Зұлқайнар Нұралыханов аудармашылық қызметіне қайта 
оралады. Зұлқайнардың одан кейінгі қызметі Нарын бөлігі басқарушысының көмекшісі, Торғын 
жəне Қалмақ бөлгі басқарушысының көмекшісі, Толов жəне Қамыс-Самар бөлігі басқармасының 
көмекшісі қызметтерін атқарған. Бөкей ордасында басқару жұмыстарына араласқан, мерзімді 
1. Материал ГФ ИРН AР08855800 «Кіші жүз көшбасшыларының ХVІІІ - ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы 
отандық жəне шетелдік тарихнамадағы саяси портреттері» атты жобасы аясында дайындалған.
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басылымдарға мақала жазып тұрған зиялы кісі. «Дала уəлаты» газетінің Бөкей ордасындағы 
тілшісі болды. Зұлқарнай сұлтанның бір қыз, екі ұлы болған. Зұлқайнардың отбасында 1869 
жылы 9 қарашада Хұсни-Жамал атты қыздары өмірге келген. Балаларына да жоғарғы білім 
беріп, оқуына жағдай жасаған. Хұсни-Жамал алғашқыда білімді үлкен ағаларынан алған, одан 
соң оқуын Ордадағы мұғалімдер арқылы жалғастырған. Кейін Қазан земстволық мектебінде 
оқыған. Жəңгір ханның ақсүйектік тəрбиесін көрген, Астрахань губернаторымен тартысып-
таласа жүріп, 1894 жылы Бөкей Ордасында қазақ қыздары үшін мектеп ашқан. 1878 жылы өмірге 
келген Сəлімгерей Орынбор гимназиясында білім алған, Сəлімгерей Нұралыханов Орынбор 
гимназиясын 1899 жылы бітіргенде оқу үлгерімі мынадай болған: Логикадан – 3, Математикадан 
– 4, математикалық географиядан – 4, физикадан – 3, тарихтан – 4, географиядан – 4, латын 
тілінен – 4, француз тілінен – 3, неміс тілін – оқымаған, орыс тілінен – 3, дінтанудан – 4. Оры 
қарай жоғары білім алу үшін сол кездегі астана Санкт-Петербург қаласындағы императорлық 
университетке құжаттарын тапсырады [1, 1-5 пп.].

Архив деректері бойынша Ресейдің жоғарғы оқу орындарында 1917 жылға дейін білім алған 
қазақтардың жалпы саны 63 адам болған. Осы жоғарғы оқу орындарына түскендердің дерлігі сол 
замандағы Орынбор, Омбы, Томбы жəне т.б. классикалық гимназияларды бітірушілер екендігіне 
көз жеткіземіз. Мысалы, Санкт-Петербург университетінде оқыған 12 қазақ баласының жеке 
істерінде бітірген гимназияларындағы аттестаттары тіркелген [1, 6-10 пп.].

№ Аты жөні Бітірген гимназиясы Тұрған жері мен шыққан өлкесі
1 Айдарқан Тұрлыбаев Омбы ерлер гимназиясы Ақмола облысы
2 Аббас Темиров Тобыл гимназиясы Тобыл қаласы
3 Батыр-хаир Ниязов Орынбор гимназиясы Орал облысы
4 Бақытжан Қаратаев Орынбор гимназиясы Орал облысы
5 Мірахмед Ниязов Орынбор гимназиясы Бөкей ордасы
6 Сəлімгерей Жантөрин Орынбор гимназиясы Уфа губерниясы
7 Жиғаншах Сейдалин Орынбор гимназиясы Торғай облысы
8 Сəлімгерей.Нұралыханов Орынбор гимназиясы Бөкей ордасы
9 Жақып Ақпаев Томск гимназиясы Семей облысы
10 Аббас Сейдалин Тройцк гимназиясы Торғай облысы
11 Ескендір ғазы Уəлихан Санкт-Петербург гимназиясы Ақмола облысы
12 Мұстафа Шоқаев Ташкент гимназиясы Сырдария облысы

Кестеден байқағанымыздай Санкт-Петербург университетінде оқығандардың 6-ы Орынбор 
гимназиясын бітірген алқалғандары Тобыл, Томск, Омбы, Троицк, Санкт-Петербург, Ташкент 
гимназияларын бітіргендер.

ХХ ғасыр басында Сəлімгерей түрлі ұйымдарға да қатысқан. Оның дəлелі 1907-1908 
жылдар шамасында Шəңгерейдің мекені – Самар губерниясына таяу князь Шыңғыс хуторында, 
қазақша Көлборсы жерінде он адамнан тұратын жасырын ұйым құрылады. Бұл астыртын 
қимылға қатысы бар тоғыз адамның – Шəңгерей Бөкеев, Бақытжан Қаратаев, Ғұмар Қараш, 
Елеусін Бұйрин, Ғабдол-Ғазиз Мұсағалиев, Сəлімгерей Нұралыханов, Мұстафа Көкебаев, 
Сейітқали Меңдешев жəне Мұхтар Сəрсембиевтердің аты-жөні аталған.

Ал, Сəлімгерейдің інісі Сейітгерей бастапқыда Қазан университетінің медициналық 
факультетіне оқуға түседі. Бірінші курсты бітірген соң ол оқуды тастап кетеді. 2-ші Примор 
окургі басшысының көмекші қызметіне тағайындалады. Араға уақыт салып барып 1906 жылы 
Томск университетінің заң факультетіне қайта оқуға түсіп, оқып бітірген [2, 1-7 пп.].

1917 жылғы Ақпан төңкерісінің жеңісі күллі қазақ деген ұлт зиялыларының басын 
қосуға мүмкіндік берген. 1917 жылы сəуір-мамыр айларында көптеген облыс уездердің 
орталықтарында аймақтық қазақ съездері өткізіліп, қазақ комитеттері құрыла бастады. Оралдың 
жекеленген өкілдері Уақытша үкіметтің жергілікті органдары болған облыстық жəне уездік 
атқару комитеттерінің құрамына енген. 1917 жылы қазақ съездері Орынбор (Торғай облыстық), 
Орал (Орал облыстық), Семей (Семей облыстық), Омбы (Ақмола облыстық) қалаларында 
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болды. Бөкейліктегі зиялы қауым елдегі қалыптасқан саяси ахуалға байланысты 1917 жылы 
10 қыркүйекте Бүкіл бөкейлік қазақтардың съезін шақырған. Бұл съезде У.Танашев Ресейдегі 
саяси ахуал туралы, Б. Ниязов Бөкей Ордасындағы саяси ахуал жайлы, ал Б.Құлманов жер 
мəселесі бойынша баяндама жасаған. Съезге С.Нұралыханов төрағалық еткен, ал М.Шомбалов, 
М. Жұмалиев т.б. төралқа мүшелері болған. Дегенмен, Кеңестік дəуірде жазылған естеліктерге 
қарағанда съезді ұйымдастырушылар өз мақсаттарына жете алмай, ақыры ұрыс-таласпен 
тарасқан. Қазақ елінің үлкен үмітін арттырған Құрылтай жиналысына делегат сайлау науқаны 
Бөкей Ордасында қараша айында болып өткен. Екі орынға балама негізде төрт кандидат түскен, 
олар Б.Құлманов, У.Танашев, Қ.Сармулдин жəне Нұралыханов. Сайлау қорытындысы бойынша 
Құрылтай жиналысына делегат болып Бақтыгерей Құлманов пен Уəлитхан Танашев сайланған 
[3, 4-п.].

1919 жылдың сəуiрiнде қазақтың əскери полкiн жасақтаушы əскери комиссар, кешегі 
Алаш қайраткерлерінің бірі Мұхамедияр Хангерейұлы Тұңғаншиннiң шақыруымен Сəлімгерей 
Бөкей губерниясына келедi. Ел аузында есімі үлкен құрметпен аталып жүрген қазақ зиялысы, 
қадағалау органының тарихында өзіндік із қалдырған осындай прокурорлардың бірі-Сəлімгерей 
Нұралыханов. Ол Ресей империясының іргелі оқу орны император атындағы Санкт-Петербург 
университетi заң факультетiнiң түлегi. С.Нұралыханов аумалы-төкпелi заманда, яғни ақ патшаның 
жəне кеңес өкiметiнiң тұсында да жоғары дəрежелi қызметтердi атқарған, өз ортасының беделдi 
азаматы.

1924 жылдың күзiнде Сəлiмгерейге Қазақ АКСР Əділет халық комиссары жəне Республика 
прокуроры Нұртаза Ералиннiң берген мiнездемесi мынадай: «Нұралыханов Сəлімгерей 
Зұлқарнайұлы - Жоғарғы Сот қазақ бөлімінің прокуроры. Ұлты казақ, сұлтандар тұқымынан 
тараған. Үйленген, 44 жаста. Саяси білімді, жұмысына берік. Міндетіне сəйкес, заң саласында 
пайдалануға болады…» - дейдi. С.Нұралыхановтың 1920 жылдың қарашасында Бөкей ордасының 
таңдаулы өкілдерімен бiрге І Бүкiлқазақтық Кеңестер съезiне қатынасқанын, кейiннен Мəскеуде 
өткен Бүкiлресейлiк сот қызметкерлерiнiң І съезiне Қазақстаннан делегат болып қатынасқан 
тұңғыш қазақ болғанын да айтқанымыз жөн. 1924 жылдың сəуiрiнде Республика прокурорының 
көмекшiсi А.Вшивковтың атынан С.Нұралыхановтың Орынборға (ҚазАКСР-нiң астанасы) 
орталық прокуратураға қызметке келуге келiсiмi сұралды. Алайда, алыс уездердің бiрiнде 
жүрген С. Нұралыханов губерния прокуроры Судоргинге былай деп жеделхат жолдайды: «Мен 
12 мамырда айыптаушы ретiнде Козлов, Сустин, Құсайыновтардың пара алу iстерiне байланысты 
сот процесiне қатысуым керек. Сондықтан iстi тексерiп, аяғына жеткiзу үшiн іссапарлық 
уақытымды созуыңызды сұраймын» - дейді.

Сөйтiп, лауазымнан гөрi iстiң мүддесiн жоғары қойған Сəлiмгерей Нұралыханов тек 
маусымның ортасында ғана Орынборға келедi. Содан бiрден Жоғары Соттың прокуроры 
қызметiне тағайындалды. Көп кешікпей, тамыз айының соңында Орда өңiрiнде орналасқан 
жанұясын көшiрiп əкелгені айтылады. Əйелi Қазына үй шаруасында, ұлы Баязит (17 жаста) 
рабфактың тыңдаушысы, Шəмiл (13 жаста) мен Жəңгiр (9 жаста) мектеп оқушылары болатын 
[4, 12-17 пп.].

Ф.И.Голощекиннiң Қазақстанға партия басшылығына келуiмен кешегi саяси оппозицияда 
болғандар, ақ патша тұсында жоғары бiлiм алғандар, билер мен байлар, хан тұқымдары қызметтен 
мүлдем аластатылған тұста С.Нұралыханов та қуғын-сүргінге ұшырағаны анық.
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Аннотация: Проблема социальной интеграции окраинных территорий в систему Российской 
империи является в настоящее время актуальной и наиболее обсуждаемой темой. Известно, что казахская 
степь в XIX веке стала социо-политической составляющей империи, изменив свою традиционную 
систему управления. Это наблюдалось во время реформирования российским правительством всех 
институтов власти в казахской степи, послужило началом формированию штатных должностей в системе 
местного управления. В нашем случае, мы рассмотрим сложившуюся ситуацию в Младшем жузе, и 
попытаемся оценить роль султанов-правителей, которые должны были трансформировать свое сознание 
с учетом новых политических требований. В этой связи надо сказать, что в современной отечественной 
историографии наблюдается попытка изучения казахской кочевой элиты в составе имперского социально-
политического пространства. 

В данной статье предполагается изложение роли султана-правителя Баймухамеда Айшуакова, и ее 
степень изучения его личности в отечественной историографии.

*Материал подготовлен в рамках проекта ГФ ИРН AP08855800 «Политические портреты лидеров 
Младшего жуза в XVIII – 1 половины XIX веков в отечественной и зарубежной историографии». 
Выполняется на базе Институт истории и этнологии им. Ч.Валиханова КН МОН РК.

Ключевые слова: социальная интеграция, султаны-правители, Баймухамед Айшуаков, Младший 
жуз, метод управления, Российская империя, реформирование.
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Abstract: The problem of social integration of outlying territories into the system of the Russian Empire 
is currently a topical and most discussed topic. It is known that the Kazakh steppe in the 19th century became 
the socio-political component of the empire, changing its traditional system of government. This was observed 
during the reform of all the institutions of power in the Kazakh steppe by the Russian government, and served 
as the beginning of the formation of full-time positions in the local government system. In our case, we will 
consider the current situation in the Younger Zhuz, and try to assess the role of the sultans-rulers, who had to 
transform their consciousness taking into account new political requirements. In this regard, it must be said that 
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in modern domestic historiography there is an attempt to study the Kazakh nomadic elite as part of the imperial 
socio-political space.

This article is supposed to describe the role of the sultan-ruler Baymukhamed Aishuakov, and its degree 
of study of his personality in Russian historiography.

* The material was prepared within the framework of the GF IRN project AP08855800 “Political 
portraits of the leaders of the Younger Zhuz in the 18th - 1st half of the 19th centuries in domestic and foreign 
historiography.” Performed on the basis of the Institute of History and Ethnology. Ch Valikhanov.

Key words: social integration, sultans-rulers, Baymukhamed Aishuakov, Younger zhuz, method of 
government, Russian Empire, reforming.

Казахская степь в XIX веке стала социо-политической составляющей империи, изменив 
свою традиционную систему управления. Поэтому проблема социальной интеграции окраинных 
территорий в систему Российской империи стала наиболее обсуждаемой темой. Социальной 
опорой при создании переходной формы управления казахами российские власти определили 
султанов, как представителей «высшего наследственного сословия» на протяжении столетий в 
казахском кочевом обществе [1]. Относительно этого Г.С. Султангалиева писала, что «Знаковым 
в политике российской власти явилась и попытка определить положение казахских султанов в 
сословной системе Российской империи еще в последней четверти XVIII в.» [2]. В этой связи, 
наши намерения в настоящей работе остановить внимание на одном из политических лидеров 
Младшего жуза Баймухамеде Айшуакове. 

Младший жуз, вернее вся территория, подведомственная «Оренбургским киргизам», 
разделялся на три части: восточную, среднюю и западную, и это территориальное разгрончение 
сохранилось вплоть до образования Оренбургского генерал-губернаторства, то есть до принятия 
«Временных положений» 1867-1868 гг. [3, С. 63]. Баймухамед после смерти Жанторе стал султаном 
правителем западной части Младшего жуза. Он сын известного государственного деятеля 
Центральной Азии, хана Младшего жуза Айшуака, славного полководца, победителя ойратов в 
сражении на берегу р. Сагыз зимою 1771 году. С малых лет Баймухамед был свидетелем бурных 
событий в Южном Зауралье. Источники свидетельствуют о роли султан-правителя, освещая его 
активное вовлечение в политическую жизнь регионального ханства западной части Младшего 
жуза. Особенно это наблюдается с 30-х годов XIX века. Надо сказать, что он был довольно 
уважаемым в кругу российских чиновников, в том числе у губернаторов Оренбургского края 
П.К. Эссена, В.А. Перовского, а также Самарской, Астраханской губерний.

На сегодняшний день историография, посвященная российской имперской политике 
в Казахской Степи, является весьма обширной, поскольку исследование этой проблематики 
имеет давние традиции. Как отмечает Р.Ю. Почекаев, первые труды по истории Казахской степи 
(позднее - Степных областей) в составе Российской империи и мероприятиях имперских властей 
в них относятся еще к XVIII в., т.е. к начальному периоду вхождения Казахской степи в имперское 
политико-правовое пространство [4]. Это конечно же общеизвестно, но все же многие моменты 
дают возможность прибегнуть к дополнительному анализу и более углубленному изучению. 
Надо сказать, что в течение длительного времени такие исследования носили преимущественно 
прикладной характер, и лишь с конца XIX в. начинают появляться труды именно научно-
исследовательского содержания - в первую очередь этнографического или теоретико-правового 
характера, в которых казахская государственность и право рассматривались как пример 
традиционной политико-правовой системы, а российские преобразования анализировались 
именно как исторический опыт. 

Исследование Казахской степи, в том числе изучение характера и уровнях влияния отдельных 
политических личностей в Казахской степи XIX века упоминали еще дореволюционные авторы, 
оставившие колоссальные труды по истории казахов. Для историографии дореволюционного 
периода характерны накопление материала и описание исторических событий, связанных с 
казахским обществом. В своих работах приоритетом Л. Мейер [5], А.И. Добросмыслов [6], И. 
Крафт [7] рассматривали социальное устройство казахского общества до реформ начала XIX века 
и перемен в нем в пореформенный период. В контексте этих преобразований дореволюционные 
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авторы упоминают посредническую роль некоторых казахских султанов. Например, в работе 
А.И. Добросмыслова султаны рассматриваются как основные посредники между имперской 
администрацией и казахским народом в процессе трансформации политической и общественной 
организации казахского общества [6, C. 8]. В труде «Из киргизской старины» И. Крафт пытается 
дать определение элитарным группам казахского кочевого общества – султанам, тарханам, 
биям [7], и здесь султаны характеризуются таким образом: «Султанами называются потомки 
киргизских ханов. По вступлении киргизов в русское подданство, сыновья хана Абулхаира Эрали, 
Нурали, Хожа-Ахмет и Айчувак, а также дети и племянники последних, во всех Высочайших 
грамотах и указах именовались султанами. Султану Эрали, участвовавшему с отцом своим, 
ханом Абулхаиром и представителями народа в принятии присяги подданство России, были 
оказаны почести, приличествующие детям владетельных особ» [8, C. 80-83]. Л.Мейер описывая 
политическое положение Казахской степи также уделял в некоторых случаях внимание личностям 
султанов-правителей. Л. Мейер, в своей работе, также дает описательные сведения о казахском 
обществе. 

Разумеется, что отмеченные дореволюционные авторы пытались представить историю 
казахского народа и современное им положение в Степи, для знакомства царской администрации 
с Казахской степью. Они старались давать положительную оценку изменениям в Степи в 
результате политических действий имперской власти. Далее мы наблюдаем попытку изучения 
кочевой элиты в составе имперского социально-политического пространства в советской 
историографии. Например, широко известны сборник материалов и документов «Казахско-
русские отношения в 16-18 вв.» (1964 г.), труды Н.Г. Апполовой (1960 г.), Е.Бекмаханова (1947 
г.) и другие.  

В советский период изучение российской имперской политики прошло стадии от 
безоговорочного осуждения через сравнительно нейтральное освещение к своего рода 
апологетическим трудам в постсоветской науке, в которых идеализировались результаты 
имперских преобразований [3]. В современной казахстанской и западной исторической науке 
оценки российского влияния в Казахской степи парадоксальным образом близки к ранним 
советским: имперский период однозначно оценивается крайне негативно и отождествляется с 
колониальным владычеством.

Если же проследить степень изученности отечественными учеными, то мы видим, что 
на основе разнообразных источников, делается реконструкция биографий представителей 
казахской элитарной группы и некоторых представителей политических лидеров Младшего 
жуза. К примеру, затрагиваются вопросы интеграции казахской элиты, формирования казахского 
чиновничества в работах И.В. Ерофеевой [9], Ж. Касымбаева [10], Г.С. Султангалиевой [11], Г.К. 
Ерменбаева [12] и другие. 

Интересные умозаключения о представителях казахской элиты XIX века имеются у 
представителей зарубежных учёных. В своих работах они пытаются понять деятельность 
отдельных лидеров кочевой элиты и их мотивы в решение тех или иных важных задач. Среди 
таких работ можно выделить труды Иана Кэмпбела [13], Матсушита Бейли (Матсушита Бейли, 
2009), отдельные работы Вирджинии Мартин [14]. Эти авторы дают анализ политической и 
общественной деятельности определенных представителей лидеров казахской степи, которые 
адаптировались к новым социально-политическим условиям и стали частью имперского 
составляющего. 

В целом, не умаляя работы вышеперечисленных исследователей, из этого состава 
выделяем вклад Жанузака Касымбаева. В свое время им была проделана колоссальная работа, 
посвященная историческим деятелям ХІХ века. В этой связи были в научный оборот введены 
малоизвестные факты. Автор пытается раскрыть роль политических лидеров в реалиях своего 
времени – объединяющих имперскую и казахскую кочевую среду. Например, в работе «Генерал-
майор, султан-правитель Баймухамед Айшуаков» [3] он основательно рассматривает жизнь 
и деятельность Баймухамед султана. В ней автор, также, дает анализ процессу награждения 
казахских султанов упоминая о заслугах получения российских чинов и орденов. Однако, эту 
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работу дополняет более современные исследования, упоминая, что помимо имеющих статусов, 
ряд степных правителей имели титул дворянина, в том числе указывают имя Баймухамеда, 
как «родоначальника казахского дворянского рода» [1]. По поводу принадлежности некоторых 
представителей элиты к дворянству освещается в сборнике документов под редакцией Г.С. 
Султангалиевой [15]. 

В сборнике документов «Казахские депутации к Российскому императорскому двору 
(1801-1873 гг.)», составленный Б.Т. Жанаевым [16], имеются ряд интересных фактологических 
материалов в разделе «О поездке в Санкт-Петербург правителя Западной части Оренбургских 
казахов султана Баймухамеда Айшуакова», где можно проследить некоторые эпизоды 
взаимодействия султана Баймухамеда с российским чиновниками. Например, один из эпизодов, 
это приглашение в качестве главы казахской депутации от западной части Младшего жуза в 
Петербургский двор к Императору. Здесь упоминается, что в награду за «безупречную службу» 
в начале 1847 г. был приглашен со свитой в Санкт-Петербург и принят Императором Николаем 1. 

Имея ввиду, что реформирование российским правительством всех институтов власти в 
Казахской степи, предпринятое в 20-х годах XIХ в., послужило началом формированию штатных 
должностей в системе местного управления. В этой связи роль и внутренний дух каждого 
родоправителя и султана-правителя играла большую роль в решениях важных вопросов, 
влияющих на дальнейшее жизнедеятельность общего населения казахов.
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ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению исторического наследия великих казахских 
полководцев, способствующего формированию адекватных ценностных ориентиров у подрастающего 
поколения, патриотизма как особо значимой ценности, являющейся традиционной духовно-нравственной 
и идейно-мировоззренческой основой единения современного казахстанского общества, сохранения его 
самобытности в сложных, противоречивых процессах, вызванных изменением системы общественных 
отношений в нашей стране.

Ключевые слова: 30-летие независимости, выдающиеся казахи-полководцы, патриотизм, 
гражданственность, Кобланды, Богенбай, Б.Момышулы, С.Нурмаганбетов, Абай.

THE EXPLOITS OF OUTSTANDING KAZAKH COMMANDERS AS THE BASIS FOR THE 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the historical heritage of the great Kazakh 
commanders, contributing to the formation of adequate value orientations among the younger generation, 
patriotism as a particularly significant value, which is the traditional spiritual, moral and ideological and 
ideological basis for the unity of modern Kazakhstani society, the preservation of its identity in complex, 
contradictory processes caused by change system of public relations in our country.

Key words: 30th independence anniversary, outstanding Kazakh commanders, patriotism, citizenship, 
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«Лучше оставить после себя 
 доброе имя, чем горы злата»

Степные мудрецы

Наступивший 2021 год – год знаменательных событий - 30-летия независимости Казахстана 
и 82-летия окончания Второй мировой войны. Победа в этой войне предопределила будущее 
всей мировой цивилизации, обретение свободы и независимости на всей Земле. Мы, казахи, 
гордимся, что внесли лепту в Победу над фашизмом, и поэтому должны всегда помнить, какой 
ценой была обретена эта Победа для всех народов.

Мы, преподаватели истории и философии, должны пропагандировать истинный патриотизм 
и качества гражданина нашего Отечества на примерах героического наследия наших предков. 
Знание истории, воспитание историей – это процесс сохранения и приумножения героического 
прошлого и настоящего нашего народа, развитие мощи национального духа. Из среды казахов, как 
мы знаем, были и всегда появляются достойные и уважаемые люди, которые в трудные моменты 
для народа становятся во главе и, не щадя жизни, защищают весь народ от посягательств врагов. 
Патриотизм всегда являлся и является характерной чертой менталитета казахского народа, 
духовной основой развития казахской государственности.
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Кобланды, Кабанбай и Богенбай, Баян и другие батыры, бии, сарбазы, полководцы Б. 
Момышулы, С. Нурмагамбетов, гордость нашего народа - девушки-казашки Томирис, Зарина - 
«женщина-невидимка» в годы крестьянского восстания Е. Пугачева в России, девушки военных 
1941-1945 годов - Алия, Маншук и др., герои сегодняшнего дня Димаш и Г.Головкин... Да разве 
всех перечислишь! Их много среди простых казахов. Именно о них нам хочется сказать, именно 
они сохранили нашу землю, которая входит в десятку крупнейших стран по площади и полезным 
ископаемым. 

Кто такой Кобланды? Легендарный батыр XV века, соратник первых казахских ханов – 
Керея, Джанибека, Мурындыка и Касыма. Простой батыр, но за ним шло ополчение-жасак, 
и где появлялся Кобланды, там была победа казахов. О героических подвигах Кобланды 
написан казахский героический эпос в 29 вариантах, из них 26 - о его ратных подвигах. По 
словам казахстанского ученого-историка Нурлана Атыгаева, именно откочевка недовольных 
узбек-казахов явилась поводом для создания Казахского ханства (Кобланды убил Акжол-бия и 
недовольные казахи во главе с султанами Гиреем и Жанибеком откочевали от Абулхаир-хана в 
Семиречье, на территорию Могулистана [1]). Здесь много спорных вопросов, которые требуют 
дальнейшего исследования.

Богенбай-батыр почти полвека возглавляя казахское ополчение, стал выше ханов по своим 
достижениям, уму, доверию народа и именно его весь казахский народ выбрал руководителем 
ополчения для победы над джунгарами. Кабанбай и Ер-Жанибек вместе с Богенбаем освобождали 
земли казахов от джунгар.

Бауыржан Момышулы -«Халық қаһарманы» –легендарный сын казахского народа. Большую 
роль в его воспитании сыграла его бабушка Қызтумас. Об этом так сказал впоследствии сам 
Бауеке: «Никто из моих дальнейших учителей не учил меня тому, чему научила бабушка, отец 
и старейшины из наших родственников...» [2]. Чтобы никто не сглазил ее любимого внука, 
бабушка дала ему ласковое прозвище «Шантимес». Да, ребенку первоначальное воспитание 
чувств патриотизма, ответственности за близких людей дает его семья: бабушки, дедушки, отцы 
и матери. А дальше, с приходом ребенка в школу, начинается общественное воспитание среды, 
учителей, сверстников и др.

В трудные для Казахстана годы управления краем Голощекиным, Бауыржан Момышулы 
навсегда связывает свою жизнь с военной карьерой и уже с начала Второй мировой войны 
служит на Украине и принимает участие в походах на Карпаты и в присоединении Бесарабии. 
Нападение Германии на Советский Союз он встретил единственным казахом – командиром 
дивизии [3]. 

Особое место в его судьбе занимает битва под Москвой. И при обороне Москвы Б.Момышулы 
участвовал в 27 боях. Когда к генералу И.В.Панфилову обратился журналист Александр Бек 
с просьбой указать особенного героя, отличившегося в разгроме фашистов под Москвой, то 
генерал указал на Б.Момышулы, сказав: «Вот он, самый оригинальный человек – наш казах-
герой! О нем и пишите». Так было написано «Волоколамское шоссе» и другие произведения о 
Бауыржане Момышулы [4]. 

Поэтому патриотическое воспитание наших воинов-пограничников, прежде всего, строится 
на изучении военных подвигов, командирских наказов, размышлений о жизни и смерти, о смысле 
жизни на Земле и других рассуждений Бауке, как ласково называли его солдаты и офицеры 
на фронте. Не только дивизия Панфилова заслонила Москву от фашистов, но, прежде всего, 
полк Бауыржана Момышулы не пропустил врагов к Москве, прикрыв где грудью, где плечом, а 
где и всем телом подступы к столице Советского Союза. За этот его подвиг генерал Панфилов 
представил батыра к награде, званию Героя Советского Союза, которое не было присвоено ему 
при жизни и только после смерти, 11 декабря 1990 года, это звание было присвоено посмертно. 
Так в СССР ценили при жизни героев нерусской национальности. Кроме того Бауеке был 
награжден 6 орденами за оборону Москвы и участие в войне: двумя орденами Боевого Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и многочисленными медалями.
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Пройдя нелегкий жизненный путь, Бауыржан Момышулы был, как говорят казахи, «сегіз 
қырлы, бір сырлы», и впоследствии сам стал знаменитым писателем, так как огонь войны прошел 
через его сердце, проник в глубины его души. Ужасы войны, пережитые им на войне, навсегда 
остались в его памяти и способствовали написанию им 38 тетрадей-дневников в любых условиях: 
на марше, в окопах, в дождь и в снег, и даже в окружении. В этих тетрадях-воспоминаниях 
чувствуется огромная любовь Бауке к простым солдатам, к Родине и казахской земле. Все эти 
чувства можно проследить, читая его книгу «За нами Москва» (1958), посвященную бессмертным 
подвигам Панфиловской дивизии. Писатель написал множество рассказов («Дневник офицера» 
(1952), «История одной ночи» (1954), «Фронтовые встречи» (1962)) о войне и человеческих 
судьбах того времени. В 1963 году вышла биографическая повесть о генерале Панфилове 
«Наш генерал», а книга повестей и рассказов Б.Момышулы «Наша семья» был удостоена 
Государственной премии Казахской ССР в 1976 году.

Военные учебные заведения Кубы, Израиля, Никарагуа отдельно изучают военный опыт 
Б.Момышулы. Знаменитый труд Б.Момышулы «Психология войны» переведен на английский 
язык. Бауыржан Момышулы по праву считается основоположником отечественной военной 
философии, так как писал свои книги кровью сердца и беспощадно правдиво.

Простой народ очень любил своего Бауке, поэтому писатель А.Нуршаихов написал о нем 
книгу «Истина и легенда», З.Ахметова «Светлые дни», Бахытжан Момышулы «Когда ты рядом», 
«Восхождение к отцу», М.Калдыбаева «Незабываемые встречи», А.Кривицкий «Не забуду 
вовек», Д.Снегин «На дальних подступах», М. Габдуллин «Мои фронтовые друзья». О нем много 
писали многие военные ученые – Х. С. Мухамбеткалиев, К. Серикбаев и другие. А главный 
редактор журнала «Коммунист Казахстана» Курманбек Сагындыков, земляк и друг Бауыржана 
Момышулы, прекрасно перевел на казахский язык знаменитое произведение Александра Бека 
«Волоколамское шоссе» [5]. 

Бауыржан Момышулы был военным, ученым и мудрым писателем одновременно, и 
писал он как на казахском, так и на русском языках абсолютно грамотно, ярко, образно, сочно, 
проповедуя принцип: «знающий один язык - один человек, знающий два языка - достоит 
двух людей». На наш взгляд, Бауке, легендарный человек. Он сам, его труды, его военное 
искусство будут своевременны всегда для воинов - казахов и для всей молодежи нашего 
многострадального народа. Ведь мы живем в непростое время. Кругом пандемия, болезни, спад 
экономики, идет борьба за выживание и борьба за власть как вне, так и внутри всех государств. 
Поэтому высказывания Бауыржана Момышулы о патриотизме, чести мундира командира 
и другие необходимы, особенно в военных вузах, колледжах, лицеях и других местах, где 
учится молодежь Казахстана, должны красной нитью проходить через весь процесс обучения и 
воспитания. Патриотизм всегда являлся и является характерной чертой менталитета казахского 
народа, духовной основой развития казахской государственности,

Можно много говорить о Бауке и его военном таланте и патриотизме, однако суть в том, что 
он был и есть величайший из военных полководцев XX века, наряду с Тухачевским, полководцами 
периода Второй мировой войны. Он самый достойный гражданин как Казахстана, так и всего 
Советского Союза, ведь под Москвой он проявил себя не только Героем, но и высоконравственным 
и высококультурным, образованным и талантливым полководцем и гражданином, образцом для 
всей молодежи XX века, который актуален и сегодня. 

Не будем перечислять его крылатые слова, а просто скажем, что везде и всегда необходимо 
приводить эти крылатые слова для воспитания патриотических чувств и строительства 
гражданина как своей страны, так и всего человечества. 

Несколько слов хочется сказать о Сагадате Кожахметовиче Нурмагамбетове, 1-ом 
Министре Обороны независимого Казахстана (май 1992-ноябрь 1995). Считается народным 
героем № 1, первым генералом армии Республики Казахстан. О нем писал депутат Парламента 
А.Б. Тасбулатов как о «генерале с пылающим сердцем»: «Ушел не человек, а эпоха...Благодаря 
ему наша страна заново создала и укрепила Вооруженные силы, подняла честь военной службы. 
Сагадат Нурмагамбетов поистине стал гордостью и творцом современной казахстанской армии... 
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Сагадат Нурмагамбетов остается живой легендой, примером стойкости, мужества и беззаветной 
преданности своей Родине» [6]. 

31 марта 2016 года Первым президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым был 
опубликован Манифест «Мир. XXI век», по которому состоялась научно-практическая конференция 
под руководством М.О.Ауезова. Обсуждалась всеобъемлющая Программа «XXI: Мир без войны» 
[7]. Как говорил великий просветитель казахского народа Абай Кунанбаев «В ком господствуют 
чувства любви и справедливости – тот – мудрец, тот учен. Мы не способны придумать науку, мы 
можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом» [8]. 

Мы иногда незаслуженно восхваляем некоторых ханов, султанов и наших правителей. А 
надо восхвалять и ценить людей из народа, таких, как Кобланды, Богенбай, Б.Момышулы, С. 
Нурмагамбетов и др, мировосприятие, ценности и идеалы которых оказывают огромное влияние 
на развитие в казахстанском обществе гражданской ответственности, духовности, высокой 
социальной активности граждан, обладающих позитивными ценностями, необходимыми для 
созидания в интересах Отечества.

Только тогда Казахстан во веки веков будет процветать, сохранит наши земли и вернет 
богатства своих недр на пользу нашим внукам и правнукам, и никто в мире не посмеет посягнуть 
на нас, наши земли, язык и нашу независимость.
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Аннотация. Отечественная медиевистика сегодня находится на стадии дальнейшего познания 
и переосмысления истории Казахстана. Инициированное Президентом Республики Казахстан К-Ж.К. 
Токаевым, углубленное изучение золотоордынского периода в отечественной истории призвано придать 
новый импульс поиску и формированию новых контуров своей идентичности. 
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При пристальном внимании и учитывая современные достижения в области археологических 
практик и исторических теорий, нужно признать существование второго центра оригинальной городской 
культуры в золотоордынский период, сложившимся в Нижнем Поволжье, и под чьим несомненным, 
как культурном, так и политическом влиянием находилась оседло-земледельческая культура Урало – 
Каспийского региона. На архитектурный облик и градостроительные традиции городов, расположенных 
на Урале, непосредственное влияние оказывали природно-климатические условия, которые сильно 
отличались от условий Южного Казахстана. 

В данной статье рассматриваются вопросы взаимоотношений между кочевой и оседло-
земледельческой культурами на территории Западного Казахстана в золотоордынский период. Долгое 
время само существование городов рассматривалась как исключительное явление, где главным приматом 
было оседлое население, а кочевники выступали в качестве некоего исторического фона. Между тем 
новые данные подчеркивают, что именно кочевая культура выступала в качестве основной, а продукты 
кочевников являлись главным источником самого существования городской жизни. 

*Материал подготовлен в рамках проекта «Реконструкция золотоордынского городища Актобе 
Лаэти: источниковедческий и историографический аспекты». Выполняется на базе Институт истории и 
этнологии им. Ч. Валиханова КН МОН РК.

Ключевые слова: средневековье, Сарайчик, Актобе, кочевая культура, городская жизнь, Западный 
Казахстан, история, оседло-земледельческая культура, Урал, животноводство.
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Annotation. Domestic medieval studies today are at the stage of further knowledge and rethinking of the 
history of Kazakhstan. Initiated by the President of the Republic of Kazakhstan K-Zh.K. Tokayev, an in-depth 
study of the Golden Horde period in Kazakhstan history is intended to give a new impetus to the search and 
formation of new contours of their identity.

With close attention and taking into account modern achievements in the field of archaeological practices 
and historical theories, it is necessary to recognize the existence of the second center of the original urban 
culture in the Golden Horde period, which developed in the Lower Volga region, and under whose undoubted, 
both cultural and political influence, the settled agricultural culture of the Urals was - the Caspian region. The 
architectural appearance and urban planning traditions of the cities located in the Urals were directly influenced 
by natural and climatic conditions, which were very different from those of South Kazakhstan.

The article examines the issues of the relationship between nomadic and sedentary cultures on the territory 
of Western Kazakhstan in the Golden Horde period. For a long time, the very existence of cities was considered 
an exceptional phenomenon, where the sedentary population was the main primate, and the nomads acted as a 
kind of historical background. Meanwhile, new evidence emphasizes that nomadic culture was the main source 
of nomadic culture, and the products of nomads were the main source of urban life.

* The material was prepared within the framework of the project «Reconstruction of the Golden Horde of 
Aktobe Laeti: source-scientific and historiographic aspects». Performed on the basis of the Institute of History 
and Ethnology named after him. Ch Valikhanov.

Key words: Middle Ages, Saraichik, Aktobe, nomadic culture, urban life, Western Kazakhstan, history, 
sedentary agricultural culture, Ural, animal husbandry.

Внимательный читатель, погружаясь в мир средневековья обязательно задумается над 
проблемой совместного проживания кочевников и оседлых земледельцев в определенной 
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географической точке. Сформировавшееся мнение о жителях степей только как кочевых 
скотоводов, мешает воспринять и реконструировать наше прошлое как-либо иначе. Более того, 
существование городов и поселений в аридных зонах Казахстана, зачастую даже в серьезной 
литературе воспринимается как исключительное явление, не специфичное для данного региона. 
Лишь с приобретением независимости и началом ряда археологических изысканий начинается 
новый период в отечественной историографии по этому вопросу. Одним из элементов исследования 
выступил принцип историзма, где объективность исторических реалий зоотоордынского периода 
помогла реконструировать наше прошлое при использовании самых разных методов. Сама тема 
функционирования оседло-земледельческих поседений в аридных условиях на долгое время 
стала своеобразным трендом отечественной медиевистики. Условия для симбиоза оседлой и 
кочевой культуры наиболее идеально сложились в южной полосе Казахской Степи, и именно юг 
республики стал неким лекалом для реконструкции вида городов, его архитектуры, культуры 
и воссоздания вопросов повседневной жизнедеятельности. Сам факт существования городов в 
западноказахстанских степях был известен давно, так, например, Сарайчик был описан еще в 
XVIII-XIX вв. многочисленными русскими путешественниками и исследователями. Те знания, 
которые они донесли до нас и свое видение прошлого Сарайчика не потеряли своей актуальности, к 
примеру, описание цитадели (центральная часть) Сарайчика составленной Алексеевым до сих пор 
остается важной информацией по ее местонахождению [1]. Именно в XIX веке появилась теория 
о важном торговом значении Казахстанского Урала, многочисленные ученые – востоковеды, 
географы, историки, лингвисты, этнографы, биологи, зоологи и геологи сделали многое для 
изучения истории, культуры и быта казахского и других народов Центральной Азии. Именно 
они на наш взгляд, сумели заново открыть для мировой культуры богатство и многообразие 
историко-культурного наследия казахского народа. Многие выдающиеся дореволюционные 
российские исследователи, такие как П. Паллас, П.И. Рычков, А.И. Левшин, К.Ф. Гебель, 
А.Е. Алексеев, В. Григорьев и другие исследовавшие природу, флору, фауну, климат, рельеф, 
этногенез и этническую историю, родоплеменной состав, культуру и быт народов Центральной 
Азии, относились с уважением и симпатией к казахскому народу и его истории. Исторический 
фон, на котором шло формирование научной мысли и знания, общеизвестен и в дополнительном 
представлении не нуждается. Высокомерие и снисходительность, столь характерное для 
исследователей на раннем этапе, во многом подогревались становлением чувством имперского 
превосходства, осознанием своей цивилизаторской миссии в среде «диких», некультурных 
народов, а также незнанием/неприятием чуждой им культуры. Данное отношение к объекту 
изучения - истории кочевых народов - находилось вполне в общеевропейских рамках понимания 
цивилизации и общехристианской морали. Поверхностное отношение к историческим данным, 
отсутствие научной критики источника и прочие детски болезни науки, сопровождали не только 
российских исследователей, а являлись своего рода мировой нормой научного познания того 
периода. К российской исторической науке в полной мере можно отнести и справедливое 
замечание того же О. Сулейменова, что к дореволюционным историкам и их детским болезням, 
примешивалась и обида за «подлое прошлое» [2, с. 24]. 

Отечественная медиевистика сегодня находится на стадии дальнейшего познания и 
переосмысления истории Казахстана. Инициированное Президентом Республики Казахстан 
углубленное изучение золотоордынского периода в отечественной истории призвано придать 
новый импульс поиску и формированию новых контуров своей идентичности. Доминирующая 
ранее идея об извечном противостоянии Степи и Города в последнее время подлежит адекватному 
и объективному пересмотру. Открытие ранее неизвестных науке городов в казахстанской части 
Урала (Сарайшык и Актобе-Лаэти в Атырауской области, Жайык, Жалпактал и Сарыозен в 
Западно – Казахстанской области) позволило реконструировать новый взгляд на процессы 
урбанизации и номадизма. Задачей для современных молодых историков таким образом является 
реконструкция процессов взаимодействия кочевников и оседлых поселенцев.

В отечественной исторической науке, появление оседлой культуры на Казахстанском Урале 
до сих пор увязывают с политическими решениями золотоордынских ханов. Однако учитывая 



111

II АБЫЛАЙХАН ОҚУЛАРЫ

сенсационное обнаружение хазарского слоя на городищах Сарай – Берке и Сарай – Бату, а также 
тот факт, что на месте городища Сарайчика обнаружены фрагменты до золотоордынского времени, 
а именно постройки жилищ ХІ-ХІІ вв. и наличие черноглинянной посуды, предположительно 
кипчакского типа. Сам город Сарайчик, как известно, был основан предположительно в период 
правления Менгу-имура. Точного года основания нет ни в одном источнике, но по собранным 
народным преданиям путешественники писали, что Сарайшык был построен в подражание 
Сараю, что там кипчакские ханы бывали только летом, в течение 3-4 месяцев. Так как он был 
меньше Сарая, то получил уменьшительное название Сарайшык. В XIV веке город становится 
известным в письменных источниках. Арабский путешественник и купец Ибн Батутта посетил 
город в 1334 году и описал в своей книге блеск ханских дворцов, большое количество мечетей и 
гостиниц, использование технологий - водопровода и канализации. В 1335 году город упоминает 
флорентиец Франческо Пеголетти, который описывал торговые путешествия через город из 
Европы в Азию.

При пристальном внимании и учитывая современные достижения в области 
археологических практик и исторических теорий, нужно признать существование второго 
центра оригинальной городской культуры в золотоордынский период, сложившимся в Нижнем 
Поволжье, и под чьим несомненным, как культурном, так и политическом влиянием находилась 
оседло-земледельческая культура Урало – Каспийского региона. На архитектурный облик и 
градостроительные традиции городов, расположенных на Урале, непосредственное влияние 
оказывали природно-климатические условия, которые сильно отличались от условий Южного 
Казахстана. Это – холодная, многоснежная зима и жаркое, засушливое лето. Отсюда особенности 
в строительстве усадеб, в частности, наличие более мощной системы обогрева, иные размеры 
комнат и построек, которые по своим параметрам ближе к поволжским, чем к среднеазиатским. 

О жизнедеятельности в городах Западного Казахстана в золоордынский период, широкой 
массе наших сограждан стало известно относительно недавно, что представляется вполне 
закономерным. Сам факт существования и функционирования очагов оседлой жизни в бескрайних 
степях представлялся невозможным и противоречил официально принятой доктрине марксизма. 
Устоявшиеся представления о кочевниках как о разрушительной силе, несмотря на все усилия 
отечественных ученых также надолго превратился в стереотип. Бесспорно, историческая наука 
шагнула далеко вперед в познании кочевниковедения как части мирового исторического процесса, 
однако процесс обеления исторического вклада кочевников в общемировую сокровищницу все 
также находится начале своего пути. 

Процесс пересмотра прежних воззрений характерен не только для постсоветского времени, 
он идет и сейчас, в связи с ростом доступности прежде малоизвестных фактов и литературы. 
Например, буквально в ближайшее время во время раскопок в Цымлянском городище, возле 
самого города была обнаружена крупные по размерам земледельческие поля и поселения, 
жители которых, по-видимому, были одними из кормильцев Сарая Берке. 

Подобные открытия заставляют пересмотреть прежние суждения, где вся территория 
Золотой Орды представлялась заселенной преимущественно кочевниками, с лишь изредка 
встречающимися поселениями. Понятное дело, что территория Нижнего Поволжья давно уже 
была исследована на предмет генезиса городской культуры, где ее стержнем была среднеазиатская 
традиция градостроительства. Территория Северного Прикаспия, в том числе и Казахстанской 
части Урала была исследована гораздо меньше. Широко известный Сарайчик, а также менее 
известные Жаик, Жалпактал, Сарыкамыс и Актобе-Лаэти составляют все известные на сегодня 
центры городской культуры. Более централизованные и полноразмерные исследования думается 
позволит лучше изучить Уральский бассейн, и следует надеяться, выявит еще немало остатков 
оседло-земледельческой жизни. Исходя из выгодного географического положения, следует 
предположить, что данная местность издавна привлекала местных насельников. Обилие 
питьевой воды, удобные пастбища и достаточно богатая на лес пойма реки, предопределили 
появление здесь центров оседло-земледельческих поселений. 
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Данные факты должны быть безусловно приняты во внимание и нуждаются в углубленном 
изучении. Если теория о исторической преемственности городов Казахстанского Урала найдет 
свое подтверждение, то следует наладить поиск, отбор и анализ всех видов письменных 
свидетельств. Так, согласно генуэзским торговым записям и содержащимися в них картах, Актобе 
– Лаэти представлен в виде довольно процветавшего крупного торгового центра или небольшого 
города, что указывает на его тогдашнею значимость. Привлечение географических карт, как 
латинских, так и восточных, в качестве новых источников позволит уточнить саму топонимику 
объекта, поскольку только Галкиным Л.Л. было выдвинуто предположение об соотношении 
городища и топонима, указанного на генуэзских картах. Сохранились и не введены в научный 
оборот по ряду причин карты русских путешественников периода позднего средневековья, где 
на предположительно на месте раскопок Актобе был указан город Рифан (Ризан), что также 
может быть отражением транскрипции какого-либо местного наименования. 

Как правило городище Актобе упоминается в исторических трудах в связи с набегом 
генуэзцев и разграблением города Лаэти в конце XIV века. Подтверждением данного 
события могут быть арбалетные стрелы, обнаруженные на месте раскопок. Историческую 
загадку представляет собой его географическое месторасположение. В современное время 
месторасположение городища Актобе-Лаэти довольно далеко от естественного источника 
питьевой воды, и достаточно близок от Сарайчика и находящейся там переправы, чтобы 
придавать ему статус очередного караван-сарая. Следует продолжить изыскания, в том числе и 
геологического характера на предмет выявления некоего стратегического продукта, чья ценность 
послужило оправданием существования данного памятника. 

Учитывая довольно скромные, выявленные на сегодня размеры, представляет интерес 
его логика снабжения питьевой водой, набором продуктов и так далее. Большой комплекс 
ремесленных изделий опровергает его только торговое значение. Интерес к этому поселению 
специфичен: данное городище представляет собой один из удобных пунктов изучения 
взаимоотношений «Города-Степь» [3]. Как справедливо указывал Г.А. Федоров-Давыдов, в 
золотоордынском государстве, как ни в каком другом, сочетаются и переплетаются развитая 
культура кочевников и высокий уровень городской жизни. Жизнь кочевника неразрывно 
связана с животными, и в первую очередь, с домашними копытными [4]. Экономика обществ 
с преобладанием кочевого населения устроена таким образом, что только очень существенные 
внешние обстоятельства или «специальный заказ» могут заставить кочевнические хозяйства 
производить больше скотоводческой продукции, чем необходимо для поддержания нормальной 
жизни семьи. Одновременно с этим любой город нуждается в мясных продуктах. Поставки 
скотоводческой продукции в крупные золотоордынские мегаполисы с многотысячным 
населением должны были быть хорошо отлажены. К сожалению, до сих пор не введены отчёты 
археологических раскопок или вовсе отсутствуют данные по наличию и количества остатков 
домашней скотины употребляемой в пищу по городищу Актобе, однако учитывая данные по 
другим поселениям и примерно одинаковый тип климата в Волго-Уральском междуречье, 
можно предположить сделать важные выводы: степень зависимости жителей городов и 
поселений была весьма велика, настолько, что от поставки мяса от кочевников определяла 
саму жизнеспособность населения. По общему мнению, как средневековых путешественников, 
так и современных исследователей, экономическая особенность Золотой Орды состоит в 
кочевом скотоводстве как основе хозяйства государства. Потому и информация о жизни 
золотоордынского города в нарративных текстах содержится минимальная, отсутствуют 
исследования ученых, связывающие внутри единой системы город со степью, например, 
работы об обеспечении городов мясными продуктами. Основным источником информации о 
городе Золотой Орды является их археологическое изучение. Городские памятники изобилуют 
находками, и на основе вещественных источников исследуются различные стороны городского 
быта, реконструируется экономическая жизнь государства. При раскопках городов массовым 
археологическим материалом предстают обломки керамических сосудов и кости животных. 
Однако для золотоордынских городов находкам костей животных отводится особая роль – 
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на их основе считалось возможным реконструировать хозяйство основного населения страны 
– кочевых скотоводов. Крупные коллекции из золотоордынских городов открывали широкие 
возможности для изучения видового состава животных и морфологии домашних копытных, 
чему и уделялось особое внимание.

Набор видов домашнего скота и его размерные показатели по остеологическим коллекциям 
соответствовали в целом информации письменных источников. Поскольку кочевники 
полагались основным населением государства, их семьи – главными хозяйствующими 
единицами, то создавалась иллюзия возможности реконструировать основу экономической 
жизни Золотой Орды – кочевое хозяйство – на основе тех огромных коллекций костных 
остатков животных, которые были получены при раскопках городов. 

Конец ХIII в. - первая половина ХIV в. исследователями истории Золотой Орды 
характеризуются как годы наибольшей стабильности и расцвета городской культуры. 
Возрождаются некоторые важнейшие торгово-экономические центры, пострадавшие в период 
завоевания, появляются десятки новых городов и крупных поселений. Этот период интенсивного 
роста приходится в основном на время правления ханов Узбека и Джанибека (1312-1357гг). 
Время характеризуется ростом территорий «старых» городов и возникновением большого 
числа новых крупных поселений. Зачастую в старых урбани зированных оазисах на ведущее 
место в экономическом и политическом отношении выдвигаются прежде незначительные 
поселения, которые переживают период бурного роста. Старые же столицы регионов теряют 
свое значение. В бассейне реки Яик, как и на берегах Итиля, появляются города и оседлые 
поселения. Они образуют, как это обычно и бывает в процессе оседания и урбанизации, 
своеобразные микрорегионы с соответствующей внутренней иерархией поселений. Открытие 
городов, образованных в период Золотой Орды, позволяют по-новому взглянуть на историю 
региона и переосмыслить многие страницы исторического прошлого Казахстана.
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Аңдатпа. Мақала Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлемдік тілдер 
университеті тарихында өзіндік орны бар қоғамтанушы-ғалымдардың орнына арналған. Студенттерді 
əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздеріне оқытып тəрбиелеу мен олардың бойында жоғары 
адамгершілік, отаншылдық қасиеттерді, азамат ретіндегі өмірлік белсенді көзқарасты, туған еліне, 
Қазақстанның тарихы мен мəдениетіне сүйіспеншілік сезімін қалыптастыруды сапалы жəне озық 
технологиялар тəсілдері арқылы іске асырып келе жатқан қоғамтанушы-ғалымдардың профессор-
оқытушы құрамы ғылыми дəрежесі мен бай оқыту тəжірибесі бар кəсіби мамандар екендігі назарға 
алынып, олардың арасында Ə.Қанапин, Н.Жанділдин, С.Ж.Кенжебаев, Т.С.Садықов сияқты елімізге 
белгілі көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткерлері университетте қызмет еткендігі ерекше атап өтіледі. 
Мақалада университеттің қоғамтанушы-ғалымдарының ғылымдағы жетістіктеріне талдау жасалып, 
олардың үлкен ғылыми, педагогикалық жəне қоғамдық жұмысы жинақталған.
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Annotation. The article is devoted to the role of social scientists in the history of the Kazakh University 
of International Relations and World Languages. Abylai Khan, whose main mission was to teach and educate 
students in the basics of social sciences and humanities, to form high moral and patriotic qualities, an active 
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transfer of high-quality and advanced technologies. It is further noted that the teaching staff of social scientists 
are professional employees with a scientific degree and extensive teaching experience, among whom were 
prominent state and public figures such as A.K. Kanapin, N. Dzhandildin, S.Zh. Kenzhebayev, T.S. Sadykov, 
etc. And the article analyzes their scientific research, as well as summarizes the experience of their extensive 
scientific, pedagogical and social work.

Key words: university, history, science, philosophy, society, state, scientist, student, education, training.

Қоғамдық ғылымдар мемлекеттің дұрыс саясатын жасауға ғана емес, жеке адам ойын 
байытуға да оңды ықпал етеді де, соның негізінде заманның барлық күрделі сұрақтарына жауап 
табуға мүмкіндік береді.

Қоғам қай кезде болсын, өткенді, бүгінді жəне келешекті біріктіріп, мəдениеттегі 
сабақтастық, адамның қазіргі өмірде өз орнын тауып, болашақты жақындату арқылы ертеңгі 
күнге енуге дайын болу сияқты факторлардың тұтастығын қамтамасыз етуге үнемі зəру. Бұл 
жоғары оқу орындарындағы білім, мəдениет жəне ғылым сияқты үш маңызды əлеуметтік жүйені 
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біріктіргенде мүмкін болады. Бұдан бөлек ғаламдану жағдайындағы қазіргі университетке 
қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету міндеті жүктелген.

Міне, осы тұрғыда Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем 
тілдері университетінің сексен жылдық тарихында қоғамтанушы-ғалымдардың орны ерекше 
болғандығын атап өткен жөн. Алғаш 1942 жылы марксизм-ленинизм кафедрасы болып 
ашылған кезден бастап əр кезеңде аталуы өзгертіліп, КОКП тарихы, Қазақстан тарихы жəне 
мəдениеттану, Қазақстанның қазіргі заман тарихы жəне дүниетанымдық пəндер кафедрасы 
деген атпен жұмыс істеп келе жатқан университеттегі байырғы кафедраның басты міндеті 
студент жастарды қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар негізіне оқытып тəрбиелеу, жеке тұлғаның 
жоғары адамгершілік, патриоттық қасиеттерін өмірге деген белсенді көзқарасын, сапалы да озық 
заманауи технологиялар арқылы Отанға, елге, Қазақстан тарихына, мəдениетіне сүйіспеншілікті 
қалыптастыру болып табылады.

Университеттің қоғамтанушы-ғалымдарының, профессор-оқытушы құрамы – бұл ғылыми 
дəрежесі жəне қоғамдық пəндерді оқытудан мол тəжірибесі бар кəсіби мамандар. Бұл сексен 
жыл бойы үзілмей келе жатқан дəстүр сабақтастығы.

Университеттің ұзақ жылғы тарихында əр саладағы қоғамдық ғылымдар кафедраларында 
елімізге белгілі философ, тілші, тарихшы ғалымдар, олардың арасында біздің оқу орнының 
басшылары, кафедра меңгерушілері болған, еліміздің əлеуметтік-экономикалық, мəдени дамуына 
үлкен үлес қосқан көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткерлері қызмет еткенін мақтанышпен 
айтамыз.

Кеңестік кезеңде университеттің қоғамдық кафедралары сол кездегі С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінен (қазір əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) кейін 
республикамыздың жоғары оқу орындарының қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласында 
тарихшы, философ мамандар даярлау жағынан алдыңғы қатарлы ғылыми кафедралар ордасы 
ретінде кеңінен танылды.

Бұл ретте университет Қазақ мемлекеттік шет тілдер мұғалімдер институты болып 
құрылған кездегі алғашқы директорларының бірі Мəулен Балақаев [1] тіл ғылымында мол 
тəжірибе жинақтаған дарынымен қоса жаңа ғана ашылған жоғары оқу орнының оңтайлы 
жұмыс істеп, шет тілдерін оқытатын мұғалім кадрларын даярлаудың дұрыс жолға қойылуын 
іске асырып қана қоймай, іргелі ғылыми еңбектер жазу арқылы есімі бүкіл Кеңес Одағына 
кеңінен танылды.

М.Балақаев институт директоры болып жұмыс істеген кезінде 1942 жылы «Қазақ тіліндегі 
қызмет сөздер» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады [2, 80-б. ]. Бұл институт 
тарихында алғаш берілген ғылыми дəреже ретінде есте қалды. Одан кейін ғалым біржола қазақ 
тілін зерттеу ісіне ауысып, бұл салада үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Қазақстан Ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланған филология ғылымының докторы, 
профессор М.Балақаев 20-ға тарта кітаптар мен монографиялық зерттеулер авторы болып, орта 
мектептерге, жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарын жазуға белсене 
қатысты. Ал ғалымның «Жай сөйлем синтаксисі» атты докторлық диссертациясы тіл білімі 
тарихындағы жаңалық ретінде жоғары бағаланды [3, 97 -б.].

М.Балақаевтан кейін 1942-1943 жылдары Алматы мемлекеттік шет тілдер институтының 
директоры болып істеген Бегежан Сүлейменов [4] те елімізге белгілі тарихшы-ғалым ретінде 
танылды. Институт директоры кезінде ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысып, «1867-1868 
жылдардағы Қазақстандағы реформалар» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 
Одан кейін М.Балақаев сияқты өзін ғылым ісіне толық арнап, ұлттық тарихты зерттеуде 
іргелі еңбектер жазды. 1950 жж. басында белгілі тарихшы-ғалым Е.Бекмахановтың негізсіз 
айыпталуына қарсылық танытып, оның Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысы 
туралы ғылыми тұжырымын қолдады [5, 242-б.]. Сол үшін де қуғынға ұшырап, 1952 жылы 25 
жылға сотталды. 1954 жылы ақталғаннан кейін ғылыми жұмысын қайта жалғастырды. Тарих 
ғылымының докторы, профессор болған ғалым Қазақстан ҒА корреспондент-мүшесі болып 
сайланды, артына көптеген сүбелі еңбектер қалдырды.
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1946-1956 жылдары марксизм-ленинизм кафедрасының меңгерушісі болып, 1951-1955 
жылдары Алматы шет тілдері педагогика институтының директоры қызметін жемісті атқарған 
елімізге белгілі тарихшы-ғалым Павел Михайлович Пахмурныйдың университет тарихындағы 
өзіндік үлкен орны бар. Институтта жұмыс істеген он жыл аралығында кафедра жұмысын 
жетілдіріп, оқу орнында қоғамдық ғылымдардың дамуына айтарлықтай үлес қосты. Институт 
қабырғасында жоғары басшылық қызметтер атқара жүріп, 1950 жылы «Қазақстан большевиктері 
азамат соғысы жылдарында (1918-1920 жж.)» атты тақырыпта диссертация қорғап, оқу орнының 
абыройын көтерді.

1956 жылдан бастап Қазақстан КП ОК жанындағы партия тарихы институты директорының 
орынбасары қызметін атқара жүріп, докторлық диссертациясын сəтті қорғады. Кеңестік кезеңдегі 
Қазақстан тарихын зерттеу ісіне қомақты үлес қосты.

Көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, тарих ғылымының докторы, профессор Əмір 
Қанапиннің университет тарихындағы орны бөлек. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
Қазақстан комсомол ұйымының бірінші хатшысы, Алматы облыстық партия комитетінің бірінші 
хатшысы, Қазақ КСР мəдениет министрі жоғары лауазымды қызметтерін абыроймен атқарып, 
бүкіл Кеңес Одағына кеңінен танылған тарихи тұлға Ə.Қанапин 1962 жылы Алматы шет тілдері 
педагогика институтының КОКП тарихы кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалып, бұл 
қызметті өмірінің соңына дейін, яғни 1988 жылға дейін 16 жыл бойы атқарады.

Жоғары қызметте жəне ғылыми зерттеу жұмысында мол тəжірибе жинақтаған білікті 
басшы, тарихшы-ғалым ретінде кафедра жұмысын жетілдіру, ғылыми дəрежесі бар кадрлар 
даярлауды көбейту, қоғамдық ғалымдарды оқытудың сапалық деңгейін көтеру сияқты көкейтесті 
мəселелерге жете көңіл бөлді. Соның нəтижесінде аз уақыт аралығында бұл ұжым Қазақстан 
жоғары оқу орындарының кафедралары арасында алдыңғы орынға шығып, тарихшы мамандар 
даярлаудың белді орталығына айналды. 1966 жылы Ə.Қанапин «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 
мəдениетінің дамуы» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Бұл университет 
тарихында осы оқу орнында жұмыс істеген оқытушылар арасында берілген алғашқы ғылым 
докторы дəрежесі болатын. 1968 жылы ғалымға профессор атағы берілді.

Ə.Қанапиннің Қазақстан мəдениетінің кеңестік кезеңдегі дамуын жан-жақты зерттеген 
еңбектері қазақ жəне орыс тілдерінде жарық көріп, ғылыми қауымның жоғары бағасын алды. 
Бұл ретте тəуелсіздік жылдары шыққан бес томдық «Қазақстан тарихының» 4-томында: 
«1970-1980 жылдары жарық көрген Ə.Қ.Қанапин мен А.Д.Яндаровтың, Н.Жанділдиннің, 
Қ.Бейсембиевтің, М.Бурабаев пен В.Черняктың монографиялық еңбектері жəне 
Р.Б.Сүлейменовтің «Қазақстандағы мəдени төңкерістің зерттелу кезеңдері» атты мақаласы 
халқымыздың рухани өміріндегі өзгерістер туралы кең əрі терең түсініктер тұрғысында 
жазылған» деп атап өтілді [6, 33-б.].

Профессор Ə.Қанапин ғалымның білікті ұйымдастырушысы болып, университетте 
тарихшы-ғалым кадрлардың даярлануына қомақты үлес қосты. Бұл орайда ғалымның Қазақстан 
ҒА Ш.Ш.Уəлиханов атынд. Тарих жəне этнология институты, Қазақстан КП ОК жанындағы 
Партия тарихы институты, ҚазМУ (қазіргі əл-Фараби атынд. ҚазҰУ) жанындағы диссертациялар 
қорғау жөніндегі Ғылыми кеңестің мүшесі болуының өзі университеттің бірнеше ғалымының 
тарих ғылымы саласында кандидаттық жəне докторлық диссертациялар қорғауына мүмкіндік 
берді. Соның игі нəтижесінде Ə.Қанапиннің ғылыми жетекшілігімен аға оқытушы Т.С.Садықов 
пен аспирант Ə.Н.Құдайбергенов кандидаттық диссертацияларын сəтті қорғады. Кейін екеуі де 
Ə.Қанапиннің кеңесшілігімен тарих ғылымдарының докторы атанды.

ҚР ҰҒА академигі Тоқмұхамед Сəлменұлы Садықов та университет тарихында үлкен із 
қалдырды. Ғалым 1970-1978 жылдары Алматы шет тілдері педагогикалық институтында аға 
оқытушы, доцент, дайындық бөлімінің меңгерушісі болып жемісті еңбек етті.

1977 жылы Т.С.Садықов институттың партбюро хатшысы, кейін партком хатшысы 
болып сайланды. Ол кезде бұл ректордан кейінгі беделді жоғары қызмет болатын. Ал партия 
ұйымы біздің баяндамамызға арқау болған қоғамдық ғылымдардың негізгі басшы тірегі жəне 
қозғаушы күші еді. Сондықтан мұндай аса жауапты қызметті атқарып, сенімнен шығудың 
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өзі үлкен міндет болды да Тоқтар Сəлменұлы өз ісін мұқият орындап, ұйымдастырушылық 
талантымен көзге түсті. Осындай нəтижелі жұмыстар өз жемісін беріп, Алматы шет тілдері 
педагогикалық институтының партия ұйымы Алматы қаласындағы ЖОО-ның ішіндегі беделді 
ұйымдардың біріне айналды... Партия ұйымымен бірлесе отырып, тек үгіт-насихат мəселесі 
ғана емес, педагогикалық ұжымның жастарға терең білім беріп, оларды жан-жақты тəрбиелеуде 
институттың идеологиялық орталығына айналды [7, 39-б.].

Профессор Əділхан Нұрғалиұлы Құдайбергенов туралы да осындай жылы лебіз білдіруге 
болады. Алматы шет тілдері педагогикалық институтында аспирант, аға оқытушы, доцент болған 
ғалым 1988-1992 жылдары университеттің КОКП тарихы кафедрасының меңгерушісі болып 
жемісті қызмет етті. Қазақстанның мəдени-əлеуметтік дамуы бойынша зерттеулер жүргізіп, 
2 монография жариялады. 1990 жылы Бүкілодақтық ғылыми-əдістемелік конференцияда 
«Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушыларының тарихи 
санасын қалыптастыру мəселелері» деген тақырыпта баяндама жасап, университеттің қоғамдық 
ғылым саласындағы қызметін бүкіл кеңестік аренаға шығарған болатын.

1967-1976 жылдары Алматы шет тілдері педагогикалық институтының ректоры болып 
қызмет атқарған кезде оқу орнын республикадағы жоғары мектеп легінің алдыңғы қатарын қосқан 
көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, Қазақстан ҒА корреспондент-мүшесі, философия 
ғылымының докторы, профессор Нұрымбек Жанділдин де университеттегі қоғамдық ғылымдар 
дамуына жете көңіл бөлді. Негізгі ғылыми еңбектері тарихи прогресс, ұлттық қатынастар мен 
ұлт мəдениетін дамыту, ұлттық психология мəселелеріне арналған философ-ғалым ректор болған 
кезде институтта қоғамдық ғылымдар кафедраларының кеңесі жемісті жұмыс істеді. Кейін бұл 
игі істі институт ректорлары Р.С.Əміров пен Б.Б.Ермұқанов жалғастырды.

1974-1984 жж. институт ректоры болған көрнекті тілші-ғалым филология ғылымының 
докторы, профессор Рақыш Сəтұлы Əмір тіл білімі, ал 1987-1992 жж. институтты басқарған 
елімізге белгілі тарихшы-ғалым тарих ғылымдарының докторы, профессор Бейімбет Бəйектіұлы 
Ермұқанов тарих ғылымы сияқты қоғамдық ғылымдар салаларын дамытуға өз үлестерін қосып, 
университет абыройын көтерді.

Алматы шет тілдер институтына бір жылдай ғана ректор болған көрнекті ғалым, Қазақстан 
ҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымының докторы, профессор Кəкен Ахановтың жалпы 
тіл білімі теориясын зерттеген ғылыми еңбектері отандық тіл ғылымына қосылған бағалы үлес 
ретінде қабылданды. Оның «Тіл білімінің негіздері» атты монографиясы əлі күнге дейін жоғары 
оқу орындарында негізгі оқулық ретінде қолданылып келеді.

Институт түлегі, осы оқу орнында аға оқытушы, декан, проректор, университет мəртебесін 
алғанда алғашқы ректоры болған көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, тілші-ғалым, 
филология ғылымының докторы, профессор Əділ Құрманжанұлы Ахметов ұйымдастырушылық 
қызметімен танылып, түркі тілдерін салыстырмалы этно-лингвистикалық зерттеуде іргелі 
еңбектер жазды.

Университетті 1997 жылдан бастап үздіксіз басқарып келе жатқан көрнекті тілші-ғалым, 
ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымының докторы, профессор Сəлима Сағиқызы Құнанбаева 
осы жоғары оқу орнының түлегі ретінде ұзақ жылдар оқытушы, аспирант, аға оқытушы, бірнеше 
кафедраның меңгерушісі, университет проректоры сияқты үлкен қызмет жолынан өтіп, тіл 
ғылымы саласында өзге тілді грамматикалық дағдының қалыптасу үрдісіне байланысты іргелі 
ғылыми еңбектерімен белгілі болды.

Аға буын өкілдері арасында көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, ХХ ғасырдың 50-
ші жылдары Қазақстан комсомолы ұйымын басқарып, бүкіл Кеңес Одағына кеңінен танылған 
белгілі философ-ғалым, философия ғылымының докторы, профессор Сағындық Жүнісұлы 
Кенжебаев университетте проректор, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарып, оқу орнында 
қоғамдық ғылымдардың заман ағымымен бірге өз деңгейінде дамуына жете көңіл бөлді, тарих, 
философия, тіл білімі, саяси ғылымдар пəндерінің студенттік ортада ұтымды да сапалы оқытылу 
барысын үнемі қадағалады. Өзі де ғылыми жұмыспен айналысып, ұлттық философия туралы 
тəуелсіздік талаптары тұрғысынан зерделенген тың еңбектер мен оқулықтар жазды.
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Университетте қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы басқа ғалымдар, атап 
айтқанда, доцент, кафедра меңгерушісі, халықаралық қатынастар факультетінің деканы 
қызметтерін атқарған философия ғылымының докторы, профессор Д.С.Раев, экономика 
ғылымының докторы, профессор М.Есқалиев, философия ғылымының кандидаттары 
М.Дүйсенов пен Ө.Қарашин, филология ғылымының докторы, профессор Қ.Рысалды, 1992-
2001 жылдары Қазақстан тарихы жəне мəдениеттану кафедрасының меңгерушісі болған 
тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Майдан Алдабергенұлы Ақынжанов жəне т.б. 
оқытушылар өз салалары бойынша студент жастардың философия, тарих пəндері бойынша терең 
білім алуына жауапкершілікпен қарап, өздері де осы ғылымдар бойынша көптеген зерттеулер 
мен оқу құралдарын жазды.

Қазір де университеттің қоғамдық ғылымдар саласының оқытушылары мен ғалымдары 
еліміздің тарихи-мəдени даму ерекшеліктерін бағамдап, философиялық, саяси-əлеуметтік 
ойлармен айшықталған оқу үрдісін тəуелсіздік талаптары тұрғысынан оқытудың заманауи 
əдістерімен ұштастыра іске асыруда. Бұл ретте Қазақстан тарихы жəне дүниетанымдық пəндер 
кафедрасының меңгерушісі тарих ғылымдарының докторы, профессор З.Д.Шаймарданованың 
іскер басшылығымен қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың маңызына үлкен мəн беріліп келеді. 
Кафедраның білікті оқытушылар құрамы, атап айтқанда, философия ғылымдарының докторы, 
профессор З.С.Айдарбеков, тарих ғылымдарының докторы, профессор К.Қ.Чатыбекова., 
философия ғылымдарының кандидаттары Хайруллаева В.Х., Насырова М.Ю., тарих ғылымдары 
ның кандидаттары Жүзтаева Б.Н., Қарабаева З.М., Галиев В.В., Шотанова Г.А., саяси ғылымдарының 
кандидаты Изтаева В.А. жəне т.б. жас оқытушылар өздері оқытып жүрген философия, тарих 
пəндерін жаңа сипаттағы ғылым жетістіктерімен тығыз байланыстырып, студент жастардың 
бойында қоғамдық ғылымдар саласы бойынша білімдерінің терең болуына көңіл бөлуде.

Қорыта айтқанда, университеттегі қоғамдық ғылымдардың маңызы оқу орнының сексен 
жылдық тарихында аға буын қалыптастырған ғылыми зерттеу жұмысы, оқыту үрдісі дəстүрінің 
ерекшеліктерімен жалғастырылып, қазіргі тəуелсіздік кезеңіндегі жоғары оқу орнына қойылатын 
жаңа талаптармен тығыз ұштастырылуда. Бұл игі дəстүр университеттің қоғамдық ғылымдар 
мен оқытушыларының бүгіні мен болашағы.
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ƏОЖ 9(93)

ƏЛЕМ ТІЛДЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХЫ: КЕШЕ ЖƏНЕ БҮГІН

Карабаева З.М.
тарих ғылымдарының кандидаты

Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ, Қазақстан тарихы жəне 
дүниетанымдық пəндер кафедрасының доценті 

Аңдатпа. Мақалада соғыс жылдарындағы халық ағарту ісінің дамуы, қиын   кезеңінде ашылған 
жоғарғы оқу орындары оның ішіңде Алматы шет тілдер институтының қысқаша тарихы айтылған. 1998 
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жылы Қазақ мемле кет тік халықаралық қатынастар жəне əле м тілдері университеті мəртебесін алғалы 
бері оның дамуының жаңа кезеңі басталды. ҚазХҚ жəне ƏТУ-де көптеген гуманитарлық шет тілдік 
жəне халықаралық бейін салаларында сұранысқа ие біліктілігі жоғары мамандарды даярлау үшін барлық 
жағдай жасалған. Университет мəртебесін алғалы бері оның дамуының жаңа кезеңі басталды. ҚазХҚ 
жəне ƏТУ-де көптеген гуманитарлық шет тілдік жəне халықаралық бейін салаларында сұранысқа ие 
біліктілігі жоғары мамандарды даярлау үшін барлық жағдай жасалған. Университеттің білім беру 
миссиясы, стратегикалық бағыты, мақсаты, Университеттің білім беру бағдарламасына. Жалпы, тарихы 
терең, тағылымы мол білім ордасының қол жеткізген табысы аз емес екендігі жəне 2021 жылдары Абылай 
хан атындағы  Қазақ халықаралық жəне əлем тілдері университетінде 17 тілден дəріс беріліп,құрамында 
түрлі мамандық иесін даярлайтын 7 факультет бары  баяндалған.

 Түйін сөздер: патриоттық идея, білім беру, ғылыми кеңес,  кешкі мектептер, майдан, халықаралық 
ынтымақтастық, стратегия, миссия  

A BRIEF HISTORY OF THE INSTITUTE OF WORLD LANGUAGES: 
YESTERDAY AND TODAY 

Karabaeva Z.M.
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Annotation. The article presents a brief history of the development of public education during the war 
years, universities were opened in a difficult period, including the Almaty Institute of Foreign Languages. Since 
1998, when the Kazakh State University of International Relations and Social Languages   received the status 
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Ғасырға жуық еліміздің ізденімпаз жастарына алғаш рет шетел тілінде жол сілтеп, үлкен 
өмірге жолдама сыйлап келе жатқан қара шаңырақ - Абылай хан атындағы қазақ халықаралық 
қатынастар жəне əлем тілдері университетіне 80 жыл толды. Оқу ордасы Республикамыздың 
бiлiм беру жүйесiндегi алатын орны мен атқарып келе жатқан қызметтерi ауқымдыда, аса 
жауапты.  Университеттің өткен тарихына қысқаша шолу жасасақ, Ұлы Отан соғысының 
алғашқы кезеңінде ірге тасы қаланды. Соғыстың ауыр зардабы еліміздегі халық ағарту ісіне, 
кеңес мектебінің өміріне əсер етпей қойған жоқ. Соғыс басталған кезде республикада 12 жоғарғы 
оқу орыны, 11 ғылыми-зерттеу жəне жобалық технологиялық ұйымдар, 2 жобалау институты, 2 
ауылшаруашылық тəжірбилік станция, 6 зауытқа қарасты ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық 
бөлімшелері, Алматы қаласындағы ботаникалық бақ пен зоологиялық парк жұмыс жасады [1]. 
Соғыстың алғашқы жылында бірнеше оқу орны ашылған, сол оқу орнының бірі- Шет тілдер 
университеті. Сондықтан өзіміз еңбек жасап жүрген университетіміздің тарихына ерекше 
тоқталып өткім келеді. Қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне 
əлем тілдер университеттің негізі, ірге тасы – Қазақ Мемлекеттік педагогикалық шет тілдер 
институты КСРО Халықтық комиссарлар кеңесінің 1940 жылдың 16 қыркүйегіндегі №1696 
қаулысымен құрылды. Алғаш Қазақ мемлекеттік шет тілдер мұғалімдерін даярлайтын институты 
болып құрылды КСРО Халықтық комиссарлар кеңесі орта мектептер мен ЖОО-да шет тілдерін 
оқытуды жақсарту мақсатында одақтас республикаларға шет тілдерін (неміс, ағылшын, француз) 
оқытуды үшінші сыныптан бастауды жəне аптасына шет тілін оқуға екі сағат уақыт бөлуді 
тапсырды, нəтижесінде оқу оқу жоспары бойынша шет тілін оқуға бөлінетін сағаттар саны 
үшінші сыныптарды 26 сағатқа, ал төртінші сыныптарда 28 сағатқа дейін өсті. 
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Мектептер мен ЖОО-ын шет тілдері мұғалімдерімен қамтамасыз ету үшін КСРО ХКК 
қарасты Жоғарғы мектеп істері бойынша комитетке жəне одақтас республикалардың халықтық 
комиссарлар кеңестеріне əр республикада қосымша 1-2 педагогикалық жəне мұғалімдердің 
институтын ашып, оларға студенттер қабылдаудың жоспарын бекіту тапсырылды. Одақтас 
Үкіметтік Қаулысына сəйкес Қазақстанда бір мұғалімдердің шет тілдері университетін ашу 
көзделді. 1940 жылы жаңа ашылып жақан педагогикалық жəне шет тілдері университеттері 
үшін орта мектеп типінде он екі ғимарат салу жоспарланды. Осы ғимараттардың бірі Алматы 
қаласында (Төле би мен Наурызбай батыр көшелерінің қиылысында) салына бастады. 

Партияның қалалық комитеті жəне қалалық жұмысшы депутаттар кеңесінің орындаушы 
комитеті шұғыл түрде институттың оқу корпусын салу мəселесін, атап айтсақ құрылыс 
жұмыстарының кестесін, жұмысшы күшіне, материал мен транспортқа деген қажеттіліктерді 
қарастырды. Олар ҚазКСР халықтық комиссарлар кеңестеріне қарасты Эконмикалық кеңеске 
материалдар бөлу мен құрылыста жүрген бес көлікке шина жəне жанармай бөлу туралы ұсыныс 
жіберді. Құрылысты бақылау Сталин аудандық партиясының хатшысына жүктелді. 

1941-1942 оқу жылының басында оқу ғимаратының екі секциясы дайын болды. Бұл өз 
кезегінде екі ауысымда сабақ жүргізуге жəне 40 студентті жатаханаға орналастыруға мүмкіндік 
берді. Аудиториялар мен жатаханаларға қажетті жабдықтар дайын болды. Оқуға қажетті кітаптар 
мен əдебиеттер сатып алынды. Ұстаздар грамматикалық жəне сөйлеу дағдыларын дамытуға 
арналған мəтіндерді даярлаумен айналысты. 

Жаңа корпусты игеру барысында туындаған əскери жағдай жоспарды түбегейлі өзгертті. 
Үкімет институттың оқу корпусын НКВД Жоғарғы мектебіне беруге шешім шығарды. Шетел 
тілдер институтына кітапхана техникумының ғимараты берілді. 

Мұғалімдерді таңдау жəне алғашқы студенттерді қабылдауға дайындық жұмыстары 
1941 жылдың жазында басталды. Оқуға түсушілерге арналған дайындық курстары құрылды. 
Алғашқы қабылданған студенттер саны 231 адам болды, оның ішінде: 113 адам – ағылшын тілі 
факультетіне, 97 адам – неміс тіліне, 21адам – француз тіліне түсті. Оқуға түскендердің ішінен 
94 адамның (40%) 9 сыныптық білімі болса, 47 адам (20%) техникум бітірген, 20% аса адам 
он сыныптық, қалғандарында жоғарғы жəне аяқталмаған жоғарғы білім болды. Бірінші жылы 
студенттерде 14 оқу тобы: 6-ағылшын, 6-неміс, 2-француз топтары болды. Сабақ кітапхана 
техникумында бір ауысыммен өтті [2]. 

Алғашқы түлектер ұлттық құрамына қарай төмендегідей сипатталды: 155-орыс, 11-украин, 
9-неміс, 13-қазақ, 28-еврей, 4-белорус, 3-поляк, 3-татар.

Қиын материалдық-тұрмыстық жəне өндірістік жағдайларға қарамастан институт қызметін 
тоқтатпады. Институтта еңбекке қабілетті профессорлық-оқытушылық ұжым қалыптасты, 
ұжымда бір профессор, бірнеше доцент жəне 30 жуық оқытушылар жұмыс жасады. 

1941 жылдың аяғында Қазақ мемлекеттік мұғалімдердің шет тілдері институтының бірінші 
жарғысы бекітілді. Институт ҚазКСР Халықтық комиссарлар кеңесі бекіткен жеке оқу-ғылыми 
мекеме болып табылады, институт Қазақ халықтық комиссарлар кеңесіне қарасты Жоғарғы 
мектеп басқармасына бағынды. Мамандықтар бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламалары, 
кафедраларды құру ҚазКСР ХКК қарасты Жоғарғы мектеп істері бойынша бүкілодақтық 
комитетпен бекітілді. ЖОО жою құқығына Одақтық Үкімет ие болды [3]. 

Жарғы бойына институттың құрылымы төмендегідей болды: ағылшын, француз, неміс 
тілдері факультеттері, кафедралар, оқу-көмекші бөлімшелер (кабинеттер мен кітапхана). 
Факультеттер кафедраларды біріктіретін жəне мамандарды даярлауды іске асыратын оқу-
əкімшілік бірлік болып табылады. Факультеттерді ХКК тағайындайтын декандар басқарды. 

Институт директорының басшылығымен Институт кеңесі (ғылыми кеңес) құрылды, кеңес 
құрамына директордың оқу жəне ғылыми істер бойынша орынбасары, директордың əкімшілік-
шаруашылық бөлімі бойынша орынбасары, факультеттердің декандары, кафедра жетекшілері, 
аға оқытушылар , кітапхана меңгерушісі жəне партия, комсомол жəне кəсіподақ ұйымдарының 
өкілдері кірді. Қазақстан Республикасының Үкіметі 1993 жылдың 23 маусымында Алматы 
шет тілдер педагогикалық институтының (АПИИЯ) атауын, Қазақ мемлекеттік əлем тілдері 
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университетіне өзгерту туралы қаулы қабылдады. Заманның талабына сай 1998 жылы Қазақ 
мемле кет тік халықаралық қатынастар жəне əле м тілдері университеті болып өз герді. 2001 
жылдан бастап, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдер 
университеті атымен аталады. Президент пен Үкімет институттың Ғылым кеңесінің институт 
атауын өзгертуге байланысты ұсыныстарын қолдай отырып, жаңа Университеттің басты 
мақсаттарын анықтап берді. Бұл – ғылыми-педагогикалық потенциялды тиімді пайдалану, 
олардың əлем тілдеріның кең спекторы бойынша мамандарды даярлау ісіне қосатын үлестерін 
арттыру болды Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ, оның профессорық-оқытушылық 
құрамы, факультеттер, кафедралар, ғылыми-зерттеу институттары жемісті білім беру мен 
ХХІ ғасырдың талаптарына сай мамандарды даярлайды. 1999 жылдан бастап университетті 
филология ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық жоғары мектеп академиясының 
академигi, Қазақстан Республикасының Ұлт тық Ғылым академиясының академигі Салима 
Сағиқызы Құнанбаева басқарады. Университеттiң көп салалы қызметiн ұйымдастыру, басқару 
оқу орнының басшысына тікелей байланысты. 1972 жылдан 50 жылдай Қазақ халықаралық 
қатынастар жəне əлем тілдері университетінде қызмет жасап,осы университеттің басшылық 
жұмысында  ширек ғасырдай уақыт мерзiмiнде кемел білімі мен асқан парасаттылығы мен, 
беделді ғалымдарды тәрбиелеп отырған,ұжым  жұмысына үлкен жауапкершiлiкпен қарайтын 
ұйымдастырушы, тұлға. Университеттің білім беру миссиясы: халықаралық − бейімделген 
типті заманға сай, инновациялық - бағытталған бірыңғай ғылыми - білімді кешен, ҚР - ның 
елдің даму стратегиясында көп қырлы халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету үшін 
бəсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету. Стратегикалық бағыты, Қазақ 
халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университеті - əлемдік деңгейдегі элиталық вуздың 
бірі, шет тілі білім беру жүйесін инновациялық түрде дамыту көшбасшысы жəне əдістемелік 
орталығы, стратегиялық басқарудың тиімді жүйесі бар, халықаралық білім беру стандарттары 
мен талаптарына сəйкес бəсекеге қабілетті мамандар дайындайтын университет. Университет 
мəртебесін алғалы бері оның дамуының жаңа кезеңі басталды. ҚазХҚ жəне ƏТУ-де көптеген 
гуманитарлық шет тілдік жəне халықаралық бейін салаларында сұранысқа ие біліктілігі жоғары 
мамандарды даярлау үшін барлық жағдай жасалған. ҚазХҚ жəне ƏТУ-ді дамытудың басты 
ұстанымы – бұрынғы тамаша педагогикалық дəстүрлерге сүйене отырып, барлық заманауи жəне 
таңдаулы əдістерді басшылыққа алу. Осы ұстаным бойынша, университет Қазақстан жоғары оқу 
орындарының рейтингісінде биік көрсеткіштерге қол жеткізіп келеді. Университет мамандарды 
жоғары жəне ЖОО-дан кейінгі білім берудің (бакалавриат, магистратура, PhD докторантура, 
екінші жоғары білім) деңгейлік бағдарламалары мен кредиттік технологиясы бойынша даярлауды 
жүзеге асырады. Университеттің ең маңызды міндеті - жастарға ел жəне əлем азаматтары ретінде 
рухани тəрбие беру.Əлемнің жетекші университеттерінің шетелдік ғалымдарын дəрістер оқуға, 
консультациялар мен семинарлар өткізуге, сонымен қатар магистранттар мен докторанттарға 
шетелдік ғылыми кеңесшілерді шақырады [4].  Студенттерінің дербестігін дамытуға ықпал ету 
– білім беру саласындағы құқықтарды қорғау мəселелерінде, іскерлігін қалыптастыру, сондай-
ақ əр студенттің зияткерлік əлеуеті мен шығармашылық қабілеттерін барынша толық дамытуға 
ықпал ету мақсатында студенттермен жұмысы жолға қойылған. 

Университеттің білім беру бағдарламасына тоқталсақ: білім беру бағдарламасының 
алдына қойған мақсаты анық əрі білім алушылардың кəсіби біліктілігін арттыруға бағытталған. 
ҚР МЖМБС стандартына сəйкес, қойылған мақсаттары нақты, айқын, толыққанды. Білім беру 
бағдарламасының мақсаттары қоғам мен еңбек нарығы сұраныстары мен қажеттілігін өтеу 
міндеттерін қамтиды. Білім беру бағдарламасының мақсаттарында эллективті пəндерді оқыту 
арқылы арнайы мамандық бойынша білімінің тиянақты, толыққанды болуы ескерілген. Ұлттық 
дəстүрлер мен мүдделерге жауап беретін білім беруді жəне сапаны қамтамасыз етудің тұтас 
жүйесін құруды мақсат етеді. Болон үдерісі негізінде оқу бағдарламалары мен пəндердің өзара 
сынақ критерийлерін жəне біліктіліктерін үйлестіру, академиялық ұтқырлық, ЖОО дербестігі, 
өзге елдердегі оқу тəжірибесі, технологиялары жəне əдістемелерімен алмасу мүмкіндіктері 
қарастырылған.
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Оқу бағдарламасын іске асыруда аудиториялар замануи талаптарға сай оқу үдерісінің 
жоғары дəрежеде өтуіне мүмкіндік беретін мультимедиалық проекторлар, компьютерлер, 
телекоммуникация жəне бағдарламалық жабдықтармен жабдықталған. Барлық компьютерлер 
Интернетке шығатын ортақ локальді желіге қосылған. Оқу үдерісін оқу жəне оқу-əдістемелік 
материалдармен қамтамасыз ететін негізгі құрылымдық бөлімше университет кітапханасы 
болып табылады. Жаңа түскен оқулық, оқу құралдары туралы ақпарат кітапхананың дəстүрлі 
каталогы мен автоматтандырылған электрондық жүйесіне енгізілген. Кітапханада электрондық 
каталогтар мен толық мəтінді электрондық оқу материалдарын Интернет арқылы қолдануға 
жағдай жасалған 

Университетте оқытушыларға қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып 
студенттер үшін онлайн сабақтар өткізілуде.  «Білім беру порталы « платформасының құрамдас 
бөлігі болып табылатын білім беру жəне электронды оқыту порталы, ішкі электронды почта 
жүйесі, электрондық құжатайналымы жүйесі,электронды кітапхана жұмыс істейді. 

Оқу үрдісіне қазіргі ақпараттық технологияларды қолданумен бірге жаңа технологиялар, 
электрондық оқулықтар, компьютерлік оқыту бағдарламалары, мультимедиа технологиялары, 
видеодəрістер жəне кейс-əдістер енгізілді. Университеттің оқу-əдістемелік бөлімі оқытудың 
инновациялық əдістерін енгізудің орталықтандыру жұмысын жүргізеді. Университетте 
бітіруші магистрант,докторант жұмыстарының шынайылығын тексеретін Антиплагиат 
бағдарламасы жұмыс істейді. Білім берудің нəтижелілігін біліктілік негізінде ғана емес, оқу 
пəндерінің циклі (модулі) негізінде бағаланады. Нарықты зерттеу мақсатында түлектердің 
жұмысқа орналасу мониторингісі жүзеге асырылады.Жыл сайын университет түлектерін 
жұмысқа орналастыру бойынша кəсіпорындар мен ұйымдар басшыларымен кездесу, бос орын 
жəрмеңкелерін ұйымдастыру,жұмыс берушілерді қатыстыра отырып,түлектерді жұмыспен 
қамтамасыз ету қарастырылған.  Университет тарапынан кадрлар деңгейі үнемі қадағаланып 
іріктеу жүргізіліп отырады. 2016 жылдан бастап оқытушы-профессорлық құрамның жылдық 
жұмыстарының нəтижесін бағалап, жинақ тау мақсатында əрі университеттің стратегиялық 
жəне шұғыл мақсаттарын жүзеге асыру үшін əрбір қызметкердің үлесін көрсететін Абылай 
хан атындағы ҚазХҚжƏТУ-дің KPI жобасы енгізілген. Оқытушы-профессорлық құрамның 
KPI нəтижесінің есебі автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 
KPI жүйесін енгізудегі мақсат оқытушылардың біліктілігін жоғарылатуды материалдық жəне 
моральдық тұрғыда ынталандыру, педагогикалық жəне ғылыми қызметінің нəтижелілігін 
қолдау, оқытушы қызметі деңгейін жəне тиімділігін көтеру. Білім беру жүйесін басқаруда, оқу-
тəрбие үдерісін дамытуға бақылау- басшылық жасап, студентерге терең білім беруіне жағдай 
жасап, оқытушылармен жұмыс жасап жүрген университеттің проректорлары А.С. Чакликова, 
М,У. Успанова, Т.С. Сережкина,Т.Ə.Кульгиндинова, Оқу басқарма бастығы А.Т. Мергенбаева, 
əкімшілік-ұйымдастыру Ж.Ш.Жанбагысовалардың тынымсыз еңбектерімен айтарлықтай 
ерекше үлес қосып келеді. 

Қазір 2021 жылдары Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық жəне əлем тілдері 
университетінде 17 тілден дəріс беріліп, құрамында түрлі мамандық иесін даярлайтын 7 базалық 
факультет жұмыс істейді: аударма жəне филология факультеті, педагогикалық факультет, 
менеджмент жəне халықаралық коммуникациялар факультеті, халықаралық қатынастар факультеті, 
шығыстану факультеті, қосымша білім беру факультеті мен экономика жəне құқық факультеті. 
Сондай-ақ лингвистикалық колледж, халықаралық туризм менеджментінің колледж-лицейі, білім 
беру орталықтары, мұғалімдер біліктілігін көтеру институты, төрт ғылыми-зерттеу орталығы 
жəне ғылыми-зерттеу институты, диссертациялық кеңестер, магистратура, аспирантура жұмыс 
істейді. Оқу процесіне жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарына 40 кафедра ұжымы, 500-ден астам 
оқытушылар құрамы қатысады, оның ішінде ҚР Ұлттық ғылым академиясының 3 академигі, 48 
ғылым докторы, профессор, 200-ге жуық ғылым кандидаттары бар. Халықаралық ынтымақтастық 
шеңберінде 12 елшілікпен байланыс орнатылған, шет елдердің 16 университетімен жəне 
білім беру орталықтарымен студенттер мен оқытушылар алмасып, жыл сайын тағылымдама 
өткізу ісі жолға қойылған. Университеттің алты мамандығы AQAS білім беру бағдарламалары 
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Халықаралық Агенттігі білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау жөніндегі халықаралық 
аккредитациясынан өтіп, халықаралық стандарттардың барлық талаптарына сəйкес білім беріп 
келеді. Жалпы, тарихы терең, тағылымы мол білім ордасының қол жеткізген табысы аз емес. 
Бүгінде мұнда 5500-ден астам студент 38 мамандық бойынша білім алып жатыр. Бүгінде 14 беделді 
халықаралық ассоциациялардың: Университеттердің Халықаралық ассоциациясы (ЮНЕСКО), 
Eurasia-Pacific United ассоциациясы, Туризм бойынша үш Халықаралық ассоциацияның (ATLAS, 
AMFORTH, EURHODIP), франкофондық университеттердің Халықаралық ассоциациялары 
(AUF), Жоғары мектеп ғылымдары халықаралық академиясы, Халықаралық қатынастар 
мектептері (МГИМО) ОƏБ ассоциациясы, ММЛУ ассоциациясы, Еуропалық тілдік кеңесінің 
(ELC) ассоциациясы, ШЫҰ-ына мүше елдердің гуманитарлық университеттері консорциумының, 
ЕврАзЭС-ке мүше елдердің лингвистикалық университеттері консорциумының, Бельгия EUPRERA 
(The European Public Relations Education and Research Association) ассоциациясының, The European 
Association for International Education (EAITE) ассоциациясының мүшесі болып табылады 
Университетте «Кембридж сертификациялау» бағдарламасы іске қосылған. Оқу орны қызметінің 
басты көрсеткіштері – университетті бітірушілерге деген сұраныстың болуы. Университет 
түлектері бəсекеге қабілетті жəне олардың білім сапасын жоғары бағалап отырған жұмыс 
берушілердің сұранысына ие болуы жоғары білікті профессорлар мен оқытушылар ұжымы, білім 
беру бағдарламаларының заманауи мазмұны, материалдық-техникалық базасы мен ойластырылған 
оқу үдерісін ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіліп отыр. Біздің бітірушілеріміздің 85%-дан 
астамы ЖОО бітірген жылдың өзінде-ақ жұмысқа орналасуы - олардың еңбек нарығында жоғары 
сұранысқа ие болуының дəлелі.

Абылай хан атындағы Қаз ХҚжƏТУ өзінің 80 жылдық тарихында атқарған елеулі істері 
мен тындырған қыруар еңбегі өте зор ол елі міздің үкіметі мен Білім мен Ғылым ми нистр лігі 
тарапынан да, халық аралық ынтымақтастық тарапынан да, қоғамдық қауымдастық тарапынан 
да лайықты марапаттар ды иеленіп келеді
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Аңдатпа: Мақалада Қазақстанда тəуелсіз мемлекеттілікті нығайту барысында өзінің төл тарихи 
мұраларын жаңғырту мəселесі қозғалады. Заманауи қазақ мемлекеттілігін жетілдіруде өзінің тамырларына 
негізделген əдіснама ретінде оралу, Абылай хан дүниетанымының философиялық-құндылықтық 
ерекшеліктерін талдау арқылы мүмкін алатыны негізделеді. Абылай хан тұлғасын этикалық-философиялық 
тұрғыдан зерделеп, адамгершілік қалыптарының тиімді де, ұтымды тұстарын болашақ ұрпақ зердесіне 
үлгі ретінде ұсынуға талпыныстар жасалған. Автор адамның бейсана қабаттарында мүлгіп жатқан рухты 
оятудың кілті, отансүйгіштікке тəрбиелеудің құралы болған ұлттық идеялардың əлеуетін ашып көрсетеді. 
Қазіргі кезеңдегі рухани жұтаңдалуға қарсы Абылай хан жəне оның айналасындағы би-шешендері мен 
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ақын-жыраулары, батырларының өнегелі өмірі мен ұлағатты істері ұлтты рухани жаңғыртудың, өзіндік 
ұлттық санасын қалыптастырудың əдіснамасы ретінде қарастырлады.

Түйін сөздер: дүниетаным, құндылық, мемлекеттілік, азаттық, еркіндік, тəуелсіздік, демократия, 
жариялылық, мəмлегерлік, рухани жаңғыру.
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Abstract: The article deals with the issue of reviving the original historical heritage in the course of 
strengthening the independent statehood in Kazakhstan. In improving the modern Kazakh statehood, it is proved 
that a return to the methodology based on its roots is possible through the analysis of the philosophical and value 
features of the worldview of Abylai Khan. Attempts were made to ethically and philosophically comprehend the 
personality of Abylai Khan, as well as to present effective and rational aspects of moral principles as an example 
for future generations. The author reveals the potential of national ideas, which have become the key to the 
awakening of the spirit, embodied in the subconscious level by educating patriotism. Spiritual degradation at the 
present stage is considered by Abylai Khan and his surrounding bi-orators, akyns, batyrs as a methodology for 
the spiritual modernization of the nation, the formation of its own national identity.

Key words: worldview, value, statehood, freedom, independence, democracy, publicity, independence, 
spiritual modernization.

Қазіргі кезеңдегі рухани құлдыраулар барысында бабаларымыздың адамгершілік 
қалыптарының тиімді де, ұтымды тұстарын болашақ ұрпақ зердесіне үлгі ретінде ұсыну бүгінгі 
күннің талаптарының бастысы болып табылады. Сонымен қатар ұлттық тəрбиеде маңызы 
зор болған еркіндік пен тəуелсіздік үшін күрес жылдарындағы мұралардың əлеуетін анықтау 
арқылы ұрпақтарының бейсана қабаттарында мүлгіп жатқан рухты оятудың кілті. Қазіргі қазақ 
мемлекеттілігін жетілдіруде өзінің тамырларына негізделген əдіснама ретінде оралуға, Абылай 
хан дүниетанымының философиялық-құндылықтық ерекшеліктерін анықтап-талдау арқылы 
мүмкіндік аламыз. 

Жаһанданудың рухани дағдарыстарынан пайда болған жан күйзелісі мен рухани кеңістіктің 
ойсыраған тұстарын Абылай хан сияқты қазақ қайраткерлерінің адамгершілікті-моральдік, 
философиялық-этикалық даналық ойлармен толықтыру қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі 
кезеңдегі рухани жұтаңдалуға қарсы халқымыздың рухани-мəдени мұралары ішінде шоқтығы 
биік, қазақтың өзіндік ұлттық санасын қалыптастыруда теңдессіз рөл атқарған Абылай хан жəне 
оның айналасындағы би-шешендері мен ақын-жыраулары, батырларының өнегелі өмірі мен 
ұлағатты істерін ұлттық сананы жаңғыртуда ұтымды пайдалана білген жөн. 

ХVІІІ ғасыр қазақ халқы тағдырында қасіретті оқиғаларымен де, қастерлі есімдермен де 
із қалдырды. Шоқан Уəлиханов «Абылай» атты мақаласында «Осындай сұм заманда Абылай 
сұлтан өзіне елді қарата алған. Барлық жортуылдарға қатысып, алғашында қатардағы жауынгер 
ретінде өзінің батырлығы мен керемет айлалығы арқылы жеңістерге жете алады. Қонымды 
кеңестері мен қорғаныс жөніндегі ойлары арқылы ол данышпан деген атаққа ие болды. Абылай 
шынында да көптеген тəлкек пен ұрыстарды басынан кешіреді, ақырында, оның атағы аспандап, 
қырғыздар оны тіріліп келген аруақ, ұлы істер істеуге жіберілген деп санаған. Қырғыздардың 
аңыздарында Абылайдың есімі əлдебір даңққа бөленген. Абылай заманы олар үшін қырғыз 
рыцарьларының ғасыры сияқты. Оның жорықтары, оның батырларының жеңістері эпикалық 
əңгімелердің сюжетіне айналған», – деп жазды Шоқан Уəлиханов [1, 299-300 бб.].

Хандық кезеңнің рухани-мəдени кеңістігіндегі – эпостық дəстүр, жыраулық 
поэтикалық философия, əдет-ғұрып пен салт-дəстүр, мақал-мəтелдер мен аңыз əңгімелердің 
терең өмірмəнділік тұжырымдары тұтаса келе, қазақ дүниетанымының жалпы бағдарларын 
айқындайды. Мемлекет құрушы халықтың бірегейлігі, ауызбіршілігі ұлттың ұлы қасиетінің 
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арқасында ғана мүмкін болады. Қазақ халықының бастан кешкен елеулі оқиғалары жыраулар 
шығармашылығында идеялық, этикалық-философиялық бедерін тапты. Олардың туындылары 
елі мен жерін қорғау үшін күресте халыққа рух беруші күшке айналды. Жыраулар интеллектуалды 
күшке ие топ ретінде хандық биліктің саяси ойын, халықтың дүниетенымдық бағытын да 
қалыптастырды. Ұлтжандылық, елдің бірлігі мен тұтастығы, ұлт азаттығы, адам құқығы мен ар-
ожданын қорғау, əділеттілік, өзара сүйіспеншілік пен татулыққа негізделген махаббат туралы ой-
толғаулар Абылай хан тұсындағы қазақ ойшылдарының негізгі ұстанымдары мен қағидаттары 
еді. Абылай ханның ақылшысы, батагөйі Бұқар жырау халықты орталықтандырылған хандық 
билікке бағынуға үндейді. Ғасырға жуық ғұмырында бірнеше ханның билік жүргізуінің куəгері 
болған абыз жырау түсінігінде хан – жұртты жұдырықтай жұмылдыратын ұйтқы. Мемелекеттік 
дербестікке қол жеткізудің негізгі ұстанымдары адамдар арасындағы өзара түсінушілік пен 
сыйластық. Бұл жерде қоғамның өзіндік санасы, даму əлеуеті, дүниетанымы көрініс табады. 

Үнемі жаугершілік кезеңдерді бастан өткізген қазақтар ата-бабаларының аруақтарын, жауға 
қарсы шапқан батырларын, əулие адамдарын пір тұтты. Оларда қайтыс болған алғытектерінің 
рухтары ұрпақтарын үнемі желеп-жебеп отырады деген ұғым қалыптасқан. Кеңістік пен уақыттан 
тəуелсіз ата-баба аруағы өз ұрпақтарын қайғы-қасіреттен сақтап, алапат соғыстарда жеңіске 
жетуіне көмектесетіндігіне сенімдері күшті болды. Осындай сенім күшімен рухтанған, тайпа 
туының рəміздік қасиеті мен бабасының аруағын пір тұтынған Əбілмансұр сынды жас батыр 
«Абылайлап» жау шебіне кіріп, аруақ қолдап жеңіспен оралады. Жас батыр адам еркіндігін, 
жұртының азаттығы мен ел тəуелсіздігін өз өмірінің мəні деп ұғынуын оның іс-əрекеті көрсетті. 
Өмір мəнділігі жөнінде: «ру мен тайпаның сақталуы үшін, ұрпақ пен ұрпақтың жалғасуы үшін 
жеке адамдарға екінің бірінде өз өмірін қиюуды қажет етеді. Ал жеке адам көбінесе оны даусыз 
мойындаған. Яғни, əрбір жеке адам үшін оның өз өмірінен бағалырақ нəрсенің болғаны ғой… 
Өз өмірін де, басқа адамдардың өмірін де, тіпті жер бетінде тіршілік атаулыны бағалай білу 
мəнділіктің басталатын көзі. Бірақ осы мəнділікті, осы құндылықты өз жан-дүниесінің үнемі 
ақтаушы, оның рухани ұмтылыстарына ұдайы бағыт беруші күшке айналдыру, тек адамның өз 
тіршілігінен жалпы тірлікті жоғары қою шартынан шығады. Осы жалпылықты өзі үшін мəн 
етуден басталады» [2], – деп жазды белгілі философ Қ.Əбішев. 

Көшпелі қазақ көзқарасында жаугершілік заманда ат жалын тартып мінген ер азамат, 
жауынгер майдан алаңында жаумен шайқаста шейіт болса, оған еш өкінбеген. Өйткені олардың 
түсінігінде бұндай өлім «ақ өлім» деп саналған. Ақтамберді жырау қартайған шағында, төсек 
тартып жатып: «Бар арманым, айтайын, батырларша жорықта, өлмедім оқтан қайтейін» – деп 
армандаған екен. Елі мен жерін қорғау жолында жан берудің өзі олар үшін өлімнің ең қадірлі-
қасиетті түрі болып түсінілген. Оларға еркіндік жоқ жерде өмірдің мəнісі де қалмайды. 
Сондықтан жауынгер-жыраулар өздерінің жалынды жырларында «жалаңаш бар да жауға ти, 
Тəңірі өзі біледі, ажалымыз қайдан-дүр» деп сарбаздарға рухтандырушы күш бере, өздерінің 
азаттығы жолындағы күрсете қайтпас қайсарлыққа үндеді. Жырау үнінен жауынгерлік рух 
сезіледі. Сөздің рухы, заттың киесі, дуалы ауыздан шыққан сөз, бата деген қастерлі ұғымдардың 
қазақ ментальділігін, этикалық қағидаттарын қалыптастыруда маңызы зор болды. Халық өз 
еркінен айрылған тұстары осы қасиеттерден біртіндеп айрыла бастады. Ол дінсіздік жайлаған 
тұстары мүлдем белең алды. Өркениеттің бір белгісі еркіндік. Өмірі өзін емін-еркін ұстаған 
қазақтың дүниеде қорқатыны бостандықтан айрылу болған. Абақтыға қамалу ол үшін өлімге 
тең көрінген. Соғыста қорқу, үрку дегенді білмеген. Ата-бабасынан қалған оның бір ерекшелігі 
соғыста өлемін деп қорықпаған. Оның қорқатыны тұтқын болмау, зынданда отырмау, не құл 
болмау, – деген философы Д. Кішібеков қазақтардың еркіндікке деген құштарлығын ашып 
көрсетеді [3, 46- б.].

Абылай ханның ел билеушіге тəн қасиеттерін зерделеуде ежелге грек философы Платонның 
іліміндегі мемлекетті басқарушы адам қандай болуы керек деген қағидасына орайлас тұстарымен 
салыстыруды жөн көрдік. Платон оларды топтарға бөліп, бірінші топтағы басқарушыларға 
– данышпандарды (философтар) жатқызады. Олардың негізгі қызметі – мемлекетті дұрыс 
басқару. Ал екінші топқа əскери адамдарды, яғни мемлекетті қорғаушыларды жатқызады. 



126

II ABLAI KHAN READINGS

Көне грек философының мемлекетті қорғаушылар ішкі-сыртқы жаулардан қорғап қана 
қоймай, соғыс өнерімен қоса поэзия, музыкамен де айналысса деген пайымдаулары ел билеуші 
ердің жан-жақты жетілген Тұлға болуын талап еткендіктен еді. Мемлекетті басқарушының 
бойынан Платон іздеген осы қасиеттер Абылай хан бойынан табылған-ды. Абылай Тұлғасы 
өзінің əмбебаптылығымен де дараланды. Ең бастысы Абылайдың қазақ халқының даналық 
философиясын бойына сіңірген ақыл иесі болуында. Соған қоса өнерден де құр алақан 
емес-ті, жəне де сол киелі өнерді дарытып қана қоймай, өз жан тебіреністерін музыка тіліне 
көшіре білген нəзік сезімді күйшілігі де болған. Абылай XVІІІ ғасырдан күйі жеткен санаулы 
күйшілеріміздің бірі. Абылай күйлері, өздерінің аты айтып тұрғандай сол кездегі нақты өмір 
құбылыстарына арналған. Мысалы: «Ақтолқын», «Ала байрақ», «Бұлан жігіт», «Дүние қалды», 
«Жетім торы», «Қайран елім», «Қара жорға», «Қоржын қақпай», «Майда жол», «Садақ қақпай», 
«Сары бура», «Шаңды жорық» деп аталатын күйлерімен қазақ халқының музыка өнеріне де 
өз үлесін қосқан композитор деп білеміз [4]. Тұлғаның əмбебаптылығы, рухани жетілгендігі 
шығармашылығы арқылы өлшенеді. Абылай күйлері жаугершілік заманның жорықтарында 
дүниеге келген. Қазақтың ер жүрек батыры Баянның қазасына арнап «Шаңды жорық» күйімен 
азаланса, «Қоржынқақпай» күйі қазақтардың Еділ бойындағы қалмақтармен соғысында жеті күн 
ашыққандағы халін шертеді. Абылай көшпелілер қоғамының рухани əлемін тереңдей меңгерді. 
Ал түрік ойшылы Жүсіп Баласағұни ел басқарушысының бойынан табылар қасиеттерге: ұшан-
теңіз ақыл-парасат, түзу ниет, білімді, өнерлі, шешен, жомарт, кең пейілділік, жарқын жүзділік, 
кекшіл болмауды жатқызады. Ел билеушіге барынша жоғары талаптар қояды. Мемлекеттің 
гүлденуі мен халқының бақытқа кенелуі ел билеушінің өте зеректігі мен іскерлігіне байланысты 
деп топшылайды. Дастанда елбасының бойынан табылуы тиіс қасиеттерді:

Əскер толып, тұрса күші дігірлеп,
Тұрмыс, заңды тураласа іліммен,
Бектің аты бар жаһанға тараса,
Күн-күн сайын құты артса тамаша.
Бек хаалықты тек білікпен сендірер,
Барлығын да ақылына жеңдірер.
Бек дегенің білікпенен берік тұр
Білік кетсе, бек қалады – желік құр
[5, 215 б.]. 
Ал Абылай ханның іскерлігі, ұйымдастырушылық қабілеті мен саясаткерлігі, сол кездің 

қайшылыққа толы саяси жағдайларын көрегендікпен болжаған əдіс-айласы Ресей патшасы мен 
Қытай императоры Боғдыханынан кем болмағаны баршаға аян. Абылай ханның сыртқы саясатта 
жеткен жетістіктері Қытай, Ресей сияқты алып империяларға Қазақ мемлекетінің тəуелсіздігін 
мойындатуы болды. Кең байтақ қазақ сахарасын мекен еткен халықтарды біріктірген ұлттық 
идеясын жүзеге асыруы, оны беделді тұлға дəрежесіне көтерілді. Өзінің табиғи қабілеттілігіне 
қоса бабаларының өмір философиясын бағдар еткен Абылай айналасына билері мен батырларын, 
жырауларын топтастыра да білді. 

Абылай хан айналасына нағыз талантты, іскер, білімді адамдарды топтастыра білді. Қазақ 
халқының тағдырын шешуде көш бастаған көсемдері, сөз бастаған шешендері мемлекеттік 
істерді реттеуге тікелей атсалысты. Көреген көшбасшы жас жеткіншек Қазыбекті елшілерге 
қосып, қанатын қомдатқан еді. Сол сапардан Қаздауысты Қазыбек би атанған жас жігіттің 
даңқы мемлекеттік мəселелерді шешуде іскер мəмлегер дəрежесіне дейін көтерілді. Көшпелі 
қазақ пен жоңғар халықтарының ата салттары, жөн-жоралғылары, қалыптасқан дəстүрлері 
ұқсас болуымен қатар, арман, тілек, мақсаттарының да кейде ұштасатын тұстары аз болмаған. 
Бұл жолы да елшілік жолымен келген қазақтармен жоңғарлар түсінісіп, бейбіт шешімге келіп, 
тұтқындағы адамдарын босатады. Көшпелі халықтар арасындағы мемлекеттік дипломатиялық 
қарым-қатынастардың жоғары дəрежеде жетілгені байқалады. Осындай қарым-қатынастар 
мəдениеті жалпыадамзаттық рухани құндылықтардың алға шығуы өрістеген шақтарымен де 
айшықталады.
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Абылай хан қазақ қоғамының саяси-əлеуметтік, мəдени-рухани мəселелерінің негізі 
қаралатын мемлекеттік органдарды құрады. Соның бірі – ханның жанындағы Кеңес. Хандық 
қоғамның саяси құрылысын басқару принциптері сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыз салып 
кеткен айқын-ақиқат жолмен жүргізілді. Хан кеңесшілері – сұлтандар, билер, данагөй қариялар, 
батырлар жиналған алқалы жиындар өткізіп өзекті мəселелрді талқылаған. Абылай хан 
заманында демократиялық үрдістердің басымдық танытқанын бағамдамдауға болады. Қазіргі 
кездегі Парламентпен қатар қойса, асып түсетін алқалы кеңестің мүшелері жайында Үмбетей 
жырау былай деп толғайды: Аруағыңа болысқан, Əділ билік қылысқан. Қашпаған қандай 
ұрыстан – Керейде батыр Жəнібек, Қаз дауысты Қазыбек, Қу дауысты Құттыбай, Қара керей 
Қабанбай, Қанжығалы Бөгембай – Абылай сенің тұсыңда, Сол бесеуі болыпты-ай. Кейі батыр, 
кейі би, Тəңірім берген сондай сый. Батыры ханға сай болды, Елің жайпақ бай болды [6, 77–
78 бб.]. Егер Қабанбай, Бөгембай, Жəнібек сынды батыр бабаларымыз Абылай ханның жауға 
сілтер семсері мен қылышы болса, Қазыбек пен Бұхар жырау оның сезімтал жүрегі, кеңесшісі 
болды. Батырларын көзінің қарашығандай сақтап, қорғап, олардың көңіл күйін айтқызбай 
сезген ұлт қайраткері сын сағаттардан сүрінбей өткен болатын. Жəнібек батырдың жекепе-
жекке шығар алдындағы көрген түсін жорып, қарт Бөгенбай берген Нарқызыл атын құрбандыққа 
шалуы Абылай хан тұлғасын тағы бір ерекше тылсым қырынан көрсетеді. Əрбір іске терең 
философиялық мəн берген. Келе жатқан қауіп қатердің алдын алудың жолдары мен тəсілдерін 
өмірден түйген тəжірибелерді қолданған. Сол арқылы жүректерге сенім ұялатты, рухтандырды, 
тəрбиеледі. Көшбасшылық көрегендігі, аталық қамқорлығын қатар ұстанды.

Абылай хан ұлт тағдырына байланысты мəселелер жөнінде айналасындағы жыраулары 
мен би-шешендері, батырларымен ақылдаспай, олардың ой-пікірлерімен санаспай шешім 
қабылдамаған. Елімізде азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел əрі тиімді 
қарастыратын «Халық үніне құлақ асатын мемелекет» тұжырымдамасын іске асыруда Абылай 
хан билік құрған заманда өзінің толыққанды қызметін жүзеге асырда деп айта аламыз. Бұқардай 
данасы айта алса, Абылайдай қара нар ханы тыңдай да білді. Ынтымақ бар жерде береке де 
болды. 

Хандар – еліміздің тұтастығы мен ұлттық мемлекеттілікті орнықтыруда еркіндік рухын 
сезініп, басқа халықтармен теңдікте болған кезеңдерді қамтамасыз еткен ұлы тұлғалар 
еді. Олардың тəуелсіздік жайындағы идеяларын, ұстанымдарын, бағдарларының тарихи 
философиялық сарапталуы бүгінгі ұлтымызды ұлт ететін құндылықтарды байытуда өз үлесін 
қосары даусыз. 

Бүгінгі таңда еліміздің мəдени-рухани жəне экономикалық-саяси салада өрлей түсуі мен 
халықтың əлемдік дамудың аясындағы белгілі бір жетістіктерге жетуінің алғышарты Қазақстанның 
тəуелсіздігі екендігі белгілі жайт. Осы тəуелсіздік халқымыздың Ресей отаршылдығы тұсында 
жəне кейін де жалғаса түскен Кеңес заманының зұлматты зардаптары кезінде саяси-мəдени 
жəне психологиялық күресінің аясында қол жеткізген құндылық екендігі сөзсіз. Олай болса, 
тəуелсіздікті сақтау мен нығайту оның тарихи тамырларын, күрескерлік рухтың философиялық 
негіздерін, оның дүниетанымдық бағдарын жеткілікті деңгейде зерттеп, меңгеруді қажет етеді.
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ЖЕТІСТІКТЕРІ ЖƏНЕ НƏТИЖЕСІ
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Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданы,

Глуховка орта мектебі КММ тарих пəнінің мұғалімі

Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының отыз жыл ішіндегі 
жетістіктері мен нəтижесінің бірқатары талданған. Автор Қазақстанның өз территориясында ядролық 
қарудан бас тартып, қазіргі күнге дейін ядролық қарусыз əлем құру бағытында жасап жатқан игі қызметі 
мен, АӨСШК-ні құру, түркі мемлекеттерінің ынтымақтастығын дамыту бағытындағы қызметтеріне 
нақты мысалдар келтіре отырып, талдау жасаған. Соңында Қазақстанның сыртқы саясатында ұстанған 
мақсаттары мен белгілеген бағыттарының дұрыс таңдалуы еліміздің сыртқы саясатының жеткен 
жетістіктері мен игі бастамаларының нəтижелі болуына жағдай жасаған деген қорытынды жасаған.

Тірек сөздер: Қазақстанның сыртқы саясаты, ядролық қарусыздандыру, АӨСШК, түркі елдері 
ынтымақтастығы.

FOREIGN POLICY OF KAZAKHSTAN: RESULTS AND ACHIEVEMENTS

Iembekov E.O.
East Kazakhstan region, Beskaragaysky district,

History teacher of KSU Glukhovskaya secondary school

Abstract The article examines the achievements and results of the foreign policy of the Republic of 
Kazakhstan over the past thirty years. The author analyzes specific examples confirming the correct decision 
of Kazakhstan to renounce nuclear weapons on its territory, as well as the country’s activities to build a world 
without nuclear weapons. The author emphasizes the contribution of Kazakhstan to the creation of the CICA 
and to the development of cooperation between the Turkic states. In summary, it was concluded that the correct 
choice of goals and directions of Kazakhstan’s foreign policy contributed to the promotion of constructive 
initiatives that led to significant achievements in the country’s foreign policy.

Key words: foreign policy of Kazakhstan, nuclear disarmament, CICA, cooperation with Turkic countries.

Биыл Қазақстан Республикасының тəуелсіздік алғанына 30 жыл толғалы отыр. Бүгінгі күні 
осы ширек ғасырдан астам уақыт тəуелсіз, егеменді Қазақстанның қалыптасып, даму жағдайына 
қанағаттанарлықпен қарауға болады.

Қазіргі Қазақстан егемендігін бекітіп қана қоймай, халықаралық аренадан өзінің лайықты 
орынын алған, экономикасы үздіксіз дамып келе жатқан, өзіндік даму жетістіктері бар, саяси 
тұрақты мемлекеттің бірі екені сөзсіз. Тəуелсіздік алған алғашқы жылдан бастап Қазақстан елдің 
экономикасын нарық талаптарына сай қайта құрып, елдегі барлық материалдық құндылықтарды, 
адами ресурстың кəсіби біліктілігін пайдалана отырып орасан зор көлемде саяси, əлеуметтік 
жəне экономикалық қайта құруларды жүзеге асыра отырып, Еуразия кеңістігіндегі бірден бір 
алдыңғы қатарлы ел дəрежесіне көтерілді. Сонымен бірге осы уақыт аралығында Қазақстан 
Республикасы өзінің экономикалық, саяси жетістіктерімен əлемнің дамыған 50 елінің қатарынан 
орын ала білді.

Қазақстанның осындай қарқынмен дамып, елдің экономикалық даму моделін дұрыс 
ұйымдастырып, қоғамда адамзатқа қажетті демократиялық, құқықтық құндылықтарды үйлестіре 
дамыта алуы елдің ішкі жəне сыртқы саясаттағы мақсаттары мен бағыттарының дұрыс таңдап 
алуында деп пайымдауға болады. 

Еліміздің осы жылдар аралығында Еуразия кеңістігінде алдыңғылардың бірі болып өзін 
саяси, экономикалық жағынан нығайтып, тез арада əлемдік қауымдастықтан өзіне орын ала 
білуі сыртқы саясаттың дұрыс бағытта жүргізіліп, мақсаттары мен қағидаттарының дұрыс 
қойылуында болғандығын атап өтпесек болмайды.

Қазақстанның сыртқы саясаты елдің əлеуметтік-экономикалық өсіп өркендеуіне үлкен үлес 
қосқандығы анық.Ендігі кезекте біз Қазақстанның тəуелсіздік алғаннан бері сыртқы саясатта 
жеткен жетістігі, елдің беделін көтерген тамаша бастамаларына талдау жасауды мақсат етіп 
отырмыз.
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Өзімізге белгілі тəуелсіздіктің алғашқы жылында Қазақстанның сыртқы саясатының 
мақсаттары мен бағыттарын дұрыс айқындап, еліміздің тəуелсіздігін бекітіп, қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету кезек күттермейтін мəселе болып алда тұрды. Ол үшін сыртқы саясатты 
қамтамасыз ететін еліміздің дипломатиялық қызметін сол кезеңнің талабына сай құрып, дамыту 
қажеттігі алдыңғы кезекте болды. Өзінің «Ғасырлар тоғысында» атты еңбегінде Елбасы сол 
кездегі жағдай туралы: «Қазақстанның сыртқы істер министрлігі дипломатиядан алыс қызметпен 
шұғылданатын. Осындай күрделі мəселелерді шешу міндеті туып тұрған мемлекеттің шетте 
бірде - бір дипломатиялық өкілдігі жоқ, сыртқы саяси дəстүрлерді былай қойғанда, ондай 
мəселені шешудің бірде - бір қағидасына қанық емес, əзірлігі күшті мамандардан тағы да ада...

Егер өз сыртқы саясатымызды тездетіп өзіміз қалыптастырмайтын болсақ, біздің 
мүдделерімізге орасан нұқсан келуі мүмкін екендігі айтпаса да түсінікті еді»- деп көрсетеді [1, 
б.197].

Осыдан соң Қазақстан тез арада сыртқы саясат ведомствосын қайта құрып, еліміздің 
алыс-жақын мемлекеттермен өзара байланысын қалыптастырып, халықаралық ұйымдармен 
қатынастарды орнату мəселесін бастап кетті. Ең алдымен елдің алдында тұрған мəселе еліміздің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экономикасын қайта құра отырып, əлемдік экономикалық даму 
үдерісіне ену, халықтың əлеуметтік жағдайын дұрыстау болды. Ол үшін ішкі жəне сыртқы 
саясатта мақсатты, дұрыс бағыттағы сындарлы саясат ұстану қажет еді. 

Осы міндеттерді жүзеге асыруда сыртқы саясатта көпвекторлық бағыт таңдалды жəне осы 
бағыт бүгінгі күнге дейін Қазақстанның сыртқы саясатының басты принциптерінің бірі болып 
отыр. Еліміздің сыртқы саясатын жүргізуде таңдап алынған осы бір принципті Президент 
Н.Назарбаев былай деп түсіндіреді: «...əлемдік саясатта белді роль атқаратын жəне біздің 
еліміздің қызығушылығын тудыратын барлық елдермен достық жəне өзара қатынастарды дамыту. 
Қазақстан өзінің геосаяси жағдайы мен экономикалық потенциалына сай дамуы үшін аймақтық 
проблемалармен ғана шектеліп қалуға құқы жоқ. Мұның өзі біздің көпұлттық халқымызға ғана 
емес, сонымен қатар əлемдік қауымдастыққа да түсініксіз болар еді. Қазақстанның болашағы 
Азияда да, Европада да, Шығыста да жəне Батыста да. Осындай саясатты жүргізу арқылы ғана 
біз Қазақстанға төнген қандай да қауіпті тоқтата аламыз. Біз еліміздегі саяси жəне экономикалық 
қайта құруларға қолайлы сыртқы жағдайды күшейте аламыз» [2].

Қазақстан өзінің сыртқы саясатында көпвекторлы бағыт ұстанғаны бүгінгі күні біздің 
еліміздің əлемнің 183 елімен дипломатиялық қатынастар орнатуымызға, 90 елде дипломатиялық 
миссиямызды ашуға мүмкіндік берді жəне мұның өзі біздің əлемдік қауымдастыққа толыққанды 
еніп, сыртқы саясатта сындарлы саясатты жүргізуіміздің нəтижесі деп пайымдауға болады.

Ендігі жерде Қазақстанның осындай сыртқы саяси жетістіктерге жетуіне себеп болған 
нақты қадамдары мен игі бастамаларына тоқталып өтсек. 

Біріншіден, Қазақстан сыртқы саяси əлемге, халықаралық қауымдастыққа өзінің 
бейбітшілік бағытты ұстанатын мемлекет екендігін өз территориясында орналасқан, КСРО-дан 
мұра болып қалған ядролық қарудан бас тарта отырып дəлелдеді. 

Елбасы өзінің «Бейбітшілік кіндігі» атты еңбегінде Қазақстанның тəуелсіздіктің алғашқы 
жылынан өз территориясында Кеңестер Одағынан қалған атом қаруынан не себепті бас тартқанын 
баяндай келе, осы əрекеттің бəрі елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуден туындағанын баса 
көрсетті: «Қауіпсіздіктің бірінші сақинасы - көп векторлы саясат, соның арқасында Қазақстан 
Республикасының əлемнің бірде - бір еліне өкпесі жоқ жəне ол сыртқы мемлекеттер тарапынан 
қазір бар жəне ықтимал талаптарды бейбіт реттеу саясатын ұдайы жүргізіп отырады.

Екінші сақина - ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қатысу, соның арқасында біз 
ядролық қарусыз мемлекет ретінде сыртқы ядролық қатер тарапынан төнетін қауіпсіздікке 
нақты кепілдіктеріміз бар.

Үшінші сақина - өзіміздің жеткілікті əскери əлеуетіміз жəне жапсарлас мемлекеттермен 
қорғаныстық блоктар мен келісімдердің тұтас бір кешеніне қатысу» [3,290-291].

Қазақстанның ядролық қарудан бас тартқандығы туралы мəселе ел ішінде де сол кезде кең 
талқыға түсті. Біреулер ядролық қаруды өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үші сақтауымыз 
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керек десе, басым көпшілік жойқын қарудан бас тартқанымыз дұрыс дегенді мақұлдады. Бүгінгі 
күні бұл шешімнің дұрыс болғандығын бəріміз көріп отырмыз. Себебі егер біз бұл адамзатты 
қырып-жоятын қаруды өз территриямызда сақтап қалсақ, біріншіден белді державалар тарапынан 
үнемі саяси қысымға ұшырайтын едік, екіншіден, ядролық қаруды өз территориямызда ұстау 
орасан зор экономикалық шығынға ұшыратар еді. Еліміз еш мемлекетке соғыс ашайын деген 
ниеті жоқ, сондықтан бұл қаруды сақтаудың ешқандай пайдасы болмайтындығы сөзсіз екендігі 
түсінікті.

Қазақстан ядролық қарудан бас тарта отырып, өзінің сыртқы саясатында ядролық қарусыз 
əлем құру бағытында үздіксіз табанды саясат жүргізіп келе жатыр. Еліміз ядролық қаруға қарсы 
саясатын аймақтық деңгейде де жүргізе отырып, аймақ елдерінің де осы бағытта бірлесуіне 
түрткі болды, соның арқасында Өзбекстан басшысының ұсынысымен 2006 жылғы 8- қыркүйекте 
Семей қаласында Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлері аймақты ядролық қарудан 
таза деп жариялаған Шартқа қол қойды.

Қазақстанның ядролық қаруды жою, таратпау бағытында жүргізген саясатының нақты 
көрінісі ретінде 2010 жылдан бастап Елбасының ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
əлемдік саммиттерге қатысып, осы бағытта қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, біртіндеп ядролық 
қарусыз əлем құру арқылы жүзеге асру қажеттігін негіздеп келеді.

Екіншіден, Қазақстанның сыртқы саясаттағы нəтижелі қадамдарының келесісі ретінде 
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың сəтті ұсыныстарының бірі 1992 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 
47- сессиясында баяндалған Азиядағы өзара ықпалдастық жəне сенім шаралары Кеңесін 
(АӨСШК) құру идеясын атап өткіміз келеді. Бұл тамаша ұсынысты мемлекеттер бірден қолдай 
қоймағанмен, өмірдің даму барысы, халықаралық қатынастардағы жаңа қауіптер еліміздің 
бірінші Президентінің осы ұсынысының қаншалықты қажет екендігін дəлелдеді. 

Елбасының бұл ұсынысы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі мен қатар аймақтағы елдердің 
де қауіпсіздігін біріге отырып қамтамасыз етуге бағытталғаны сөзсіз. Өйткені Қазақстан 
Азияның орталығында орналасқан. Бір жағында ядролық қаруы бар Үндістан мен Пакистан, 
екінші жағында саяси тұрақсыздық пен есірткі бизнесінің орталығы болған Ауғанстан, үшінші 
жағында тез қарқынмен дамып келе жатқан Қытай, үздіксіз қақтығыстар болып жатқан Таяу 
Шығыс аймағы, империялық амбициясы бар Ресей, ең соңында саяси-экономикалық дамуы 
əркелкі Орталық Азия елдері орналасқан. Осындай жағдайда, Н.Ə.Назарбаев атап айтқандай, 
өмірдің өзі, жағдайдың өзі ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру қажеттілігін тудырып отыр. 
Өйткені аймақ елдерінің алдында аймақтық дауларды бірігіп шешу, қарусыздану жəне қару- 
жараққа бақылау жасау саласында нақты прогресске қол жеткізу, есірткілердің жəне əдеттегі 
қару- жарақтың заңсыз айналымына, терроризмге жəне халықаралық қылмысқа қарсы күрсетегі 
шараларды келісу, экологиялық мəселелерді бірлесіп шешу, азиялық елдерде экономикалық 
өсімді қамтамасыз ету мəселелері кезек күтірмейтін шаралар ретінде тұрды. 

Бүгінгі күні Кеңес Азияның 27 мемлекетінің басын қосқан үлкен форумға айналып отыр. 
Бұл ұйымды құрып, оның толыққанды қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмін қалыптастырып, 
дамыту бағытында қазақстан дипломатиясы қажырлы еңбек жасады. Қазіргі кезде АӨСШК 
Еуропалық қауіпсіздік жəне ынтымақтастық Ұйымы (ЕҚЫҰ) сияқты Азия аймағында 
мүше мемлекеттердің қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы өзара ынтымақтастығын 
қалыптастыру жəне саясаттарын үйлестіру бағытында жұмыс жасап келеді. 2020-2022 жылдарда 
Ұйымға Қазақстан мемлекеті төрағалық етуді бастады. Осының өзі Қазақстан дипломатиясының 
үлкен жетістігі деп есептеуге болады. Ең бастысы елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің дəйекті 
механизмі жасалды деуге болады.

Осы жерде ерекше атап өту керек Қазақстан тек қана АӨСШК-ні құрып қоймай, аймақтағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мақсат етіп құрылған Ұжымдық қауіпсіздік шарты Ұйымы жəне 
Шанхай ынтымақтастық Ұйымы сияқты бірлестіктердің аясындада белсенді саясат жүргізіп 
келе жатқан елдердің бірі. Осының бəрі сыртқы саясатта еліміздің саяси, экономикалық, мəдени, 
əлеуметтік, діни, ақпараттық т.б. салалардағы қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, халқымыздың əл-
ауқатын арттып, саяси тұрақтылықты сақтау үшін жасалып жатқан əрекет екендігі сөзсіз.
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Үшіншіден, Қазақстанның сыртқы саясатында тұрақты жүргізіп келе жатқан саясатының 
бірі ол тиімді интеграциялық үдерістерді дамыту бағыты болып табылады. Бұл бағыттағы 
тағы бір нəтижелі қадам1994 жылы Қазақстан Президентінің ұсынысымен пайда болған, 
кейін Еуразиялық экономикалық Одақ дəрежесіне жеткен Тəуелсіз мемлекеттер Достастығы 
кеңістігінде құрылған экономикалық интеграциялық бірлестік болып табылады.

Дамудың бірнеше кезеңінен өтіп, 2015 жылғы 1-қаңтардан толыққанды экономикалық 
Одаққа айналған бұл бірлестік қазіргі кезде өзінің құрамына мемлекеттерді біріктіре отырып, 
мүше мемлекеттердің сауда-тауар айналымын, көлік-коммуникация саласындағы өзара 
байланысын нығайту бағытында жұмыс жасап келеді.

Бүгінгі күні оның құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Белорусь, жəне Армения 
мемлекеттері мүше болып отыр. Одақтың қазіргі кездегі мақсаты мүше мемлекеттердің 
экономикасын жаңарту, бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тауарлардың, қызметтің, 
капиталдың жəне жұмыс күшінің қозғалысының еркіндігін қамтамсыз ете отырып, бірыңғай 
экономикалық саясатты жүргізуді үйлестіру. Одақтың территориясы əлемдік құрылықтың 14 
пайызын қамтыса, халқының саны 184 млиллионнан асады [4].

Төртіншіден, Қазақстанның сыртқы саясатта түбі бір түркі халқтарының өзара ықпалдасуын 
дамыту ісін қолдауы жəне осы бағытта белсенді саясат жүргізуі болып табылады. Өзімізге белгілі 
КСРО құрамындағы түркі тілдес мемлекеттер тəуелсіздігін алысымен, Таяу Шығыс аймағындағы 
алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі болып саналатын Түркия Республикасы бірден Орталық 
Азиядағы түбі бір түркі тілдес мемлекеттермен тез арада дипломатиялық қатынастар орнатып, 
достық көмегін ұсынған еді. Содан бері қалыптасқан өзара ынтымақтастық қатынастар қазіргі 
кезде түркі ықпалдастығын дамыту бағытында дəйекті дамып келе жатқандығы бəрімізге белгілі.

Қазіргі кезде шыққан тегі, тілі, мəдениеті бір түркі тілдес мемлекеттер арасындағы 
дамып келе жатқан өзара ынтымақтастық қатынастар жүйелі түрде, ықпалдастықты дамыту 
механизмдерін нақты қалыптастырып, дамыту негізінде жоғарғы деңгейге жетіп отыр. Бүгінгі 
күні Түркия жəне түркі тілдес Орталық Азия мемлекеттерінің өзара нəтижелі ынтымақтастығы 
арқасында жыл сайын мемлекет басшыларының бас қосуын (саммиттерді) өткізу дəстүрге 
айналды. Бұл бас қосуларда мемлекет басшылары əлемнің бір бөлшегі ретінде қалыптасқан 
түркі өркениетін одан əрі дамытудың саяси, экономикалық, мəдени аспектілерін дамытуға 
қатысты барлық мəселелерді қарастырып, ортақ шешімдерге келуге тырысады. Сонымен 
бірге 2009 жылы Н.Назарбаевтың ұсынысымен құрылған Түркі Кеңесі, ТүркПА, ТҮРКСОИ 
мəдениеттерді дамыту ұйымы, Түркі Академиясы, Түркі мұрасы жəне мəдениеті қоры сияқты 
өзара ынтымақтастық тетіктерінің қалыптасуы, түркі елдерінің өзара қатынастарының тұрақты 
түрде қалыптасқаныны айғақтайды.

Түркі Кеңесі түркі елдерінің өзара ынтымақтастығын нəтижелі үйлестіріп отырғанына 
байланысты қазіргі кезде өте беделді құрылымға айналғаны соншалық, 2019 жылы Бакуде 
өткен саммит кезінде Н.Назарбаев Түркі Кеңесін ресми түрде Ұйымға айналдыру туралы 
өзінің ұсынысын білдірді. Бүгінгі күні Кеңестің құрамында Түркия, Қазақстан, Əзербайжан, 
Қырғызстан жəне Өзбекстан мемлекеттері мүше.

Қазіргі кезде бүкіл түркі елдері Түркістан қаласын «түркі əлемнінің рухани орталығы» деп 
танып отыр. Түркі халықтарының жаппай латын əліпбиіне көше бастауы да түркі өркениетін 
жоғары деңгейге көтерудің бір көрінісі десе болады.

Бүгінгі күні түркі əлемі Түркі Кеңесіне мүше мемлекеттердің халқының санын қосқанда 
160 миллион халқы бар, мемлекеттердің экономикасының біріккен көрсеткіші ретінде Жалпы 
ішкі жиынтық өнімі 1 триллион 150 миллиард құрайтын алып аймаққа айналғанын көруге 
болады [5].

Түркі елдерінің арасындағы осы қалыптасқан нəтижелі қатынастарды қорытындылай 
отырып, түркі мемлекеттерінің өзара интеграциялық үдерісті дамытуына əлеуеті де жететіндігін 
жəне өзара ынтымақтасу механизмінің қалыптасып қалғанын да атап өтуімізге болады. 

Осындай нəтижелі бастамалардан басқа, біздің еліміз халықаралық жəне аймақтық 
ұйымдардың да жұмысына белсене қатысып, еліміздің тəуелсіздігін одан əрі бекітіп, қауіпсіздігін 
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қамтамасыз етіп, халқымыздың өсіп өркендеуіне жағдай жасап отырғаны белгілі. Əсіресе 
2017-2018 жылдары Біріккен Ұлттар ұйымының Қауіпсіздік Кеңісінің тұрақсыз мүшесі болуы 
жəне 2010 жылы Еуропаның Қауіпсіздік жəне ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіміз осы 
белсенді сыртқы саясаттың жетістіктері деп білеміз.

Қорытындылай келе, Қазақстан мемлекетінің тəуелсіздік алғаннан бергі отыз жыл ішінде 
сыртқы саясатындағы қол жеткен жетістіктері жоғары дəрежеде екендігін баса көрсетуге болады. 
Осы жылдары Қазақстан тек қана əлем елдерімен дипломатиялық қатынастарды орнатып, қарым-
қатынастарды дамытып қана қоймай, əлемдік саясаттың өзекті деген мəселелері бойынша өзі 
де жеке бастамалар көтеріп, сол игі бастамаларды жүзеге асыру барысында нəтижелі саясат 
жүргізгенін көреміз. 
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Программные статьи Первого Президента Республики Казахстана, Елбасы – Н. А. 
Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой 
Степи» являются платформой для программы «Рухани жаңғыру», которая была разработана и 
опубликована 12 апреля 2017 года. В статье были подняты самые нужные и актуальные вопросы 
для каждого казахстанца; обозначены основные цели нации на новый исторический период – 
сохранить и приумножить духовные и культурные ценности и войти в 30 развитых государств 
мира. 

«Рухани жаңғыру», это в первую очередь – национальный духовный рост и 
совершенствование. В статье «Семь граней Великой степи», которая в свою очередь довольна 
своевременна, был инициирован проект «Великие имена Великой степи», который направлен на 
изучение и популяризацию наследия знаменитых исторических деятелей и героев, достижения 
которых составляют гордость народа Казахстана. Среди них можно отметить великого сына 
казахского народа Бауыржана Момышулы, который стал примером для нашего поколения. 

Наша история не имеет глаголов сослагательного наклонения, так как любое историческое 
событие основывается на конкретных исторических фактах и сведениях, которые ни в коем 
случае нельзя опровергнуть либо оспорить. Они всегда сохранятся в памяти народа, их нельзя 
удалить или забыть. Главное место в нашей истории и в истории любого государства занимают 
события Великой Отечественной войны. 

Нет семьи, где дед или прадед не принимали бы участия в этой войне, унесшей миллионы 
жизни в борьбе с фашизмом, за свободу Родины. Ведь в то время люди независимо от национальной 
принадлежности и религиозного вероубеждения боролись за будущее, за счастье целого. Мы до 
сих пор вспоминаем героические подвиги наших героев, сражавшихся на поле брани с врагами. И 
после Великой Победы они в своих книгах и мемуарах вспоминали те страшные годы и поведали 
о них своим читателям. К числу героев, для изучения и популяризяции наследия знаменитых 
исторических деятелей и героев, достижения которых составляют гордость народа Казахстана 
мы можем отнести и Бауыржана Момышулы, отличившегося своей храбростью и прямотой. Он 
– как личность яркая и неординарная до сих пор продолжает привлекать внимание людей и жить 
в сердцах многих казахстанцев. Тогда его личность была колоритной, а имя героя известным. 
Даже сам он говорил: «Имя моё не забудется». Но чем дальше вперед уходит время, тем больше 
будут стираться реальные черты представления о Бауыржане Момышулы, тем меньше очевидцев 
смогут рассказать о его жизни и военных делах. В главную очередь, наследие народного героя 
должно быть оценено по достоинству. Поэтому с каждым годом возрастает необходимость 
значения книг и литературы, написанной им самим. Это литература создана, прежде всего, для 
народа, нашему поколению, а главное - будущим поколениям казахстанцев [1]. Тем не менее, 
П. Н. Багаев подтвердил, что Б. Момышулы не мешает называться полководцем, потому что 
в историю входят не по должности и не по званию, а по заслугам. Произведения героя учат 
тактике и стратегии войны, науке взаимоотношений между людьми. Они учат справедливости, 
порядочности, умению почти в безвыходных ситуациях оставаться людьми. 

Бауыржан Момышулы начал заниматься творчеством с 1928 года. Свою жизнь народный 
герой и писатель посвятил народу, который на протяжении веков «успешно решал ... задачи, 
соединял народы, ... покорял пространство и время истории». Многие знают Момышулы как 
легендарного комбата, личной храбростью поднимавшего бойцов в атаку в битве под Москвой 
(об этом рассказывается в романе А. Бека «Волоколамское шоссе»), а также как автора книг «За 
нами Москва» (1958), «Генерал Панфилов» (1963), «Наша семья» (1976) и многих других, которые 
удостоены Государственной премии Казахской ССР имени Абая. Также Бауржан Момышулы 
автор других книг: «Фронтовые встречи», «История одной ночи», «Дневник офицера» и другие. 
Они стали значимым достоянием литературы Казахстана, переведены на многие языки мира. 
Баыржан Момышулы был очень аккуратным и все свои записи хранил в своем архиве. На 
сегодняшний день все его рукописи сохранились. Все это находятся в Государственном архиве 
Казахстана. Также Бауыржан Момышулы говорил и писал на двух языках. 
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Бауыржан Момыш-улы считал, что Устав - наставляет, форма - подтягивает, дисциплина 
поднимает сознание на более высокий уровень общности и войскового родства. Настоящей 
семьей истинного воина являются его боевые братья и сестры.

Также он высоко ценил И.В. Панфилова за его человечность и справедливое отношение к 
солдатам. 

К сожалению, до получения Независимости нашей страной образ Бауыржана Момышулы 
находился в тени незамеченным. Лишь годы спустя государство стало по достоинству оценивать 
его героизм, его писательский талант. В нынешних условиях назрела острая необходимость 
изучить творческое наследие Бауыржана Момышулы, так как воспитание патриотизма у 
казахстанской молодежи актуально как никогда. В этом заметную роль играет, как уже было 
отмечено, образ Бауыржана Момышулы [2]. 

Бауыржан Момышулы действительно является примером ля подрастающего поколения. 
У нас много делается для популяризации имени Бауыржана Момышулы. Например, в г. Таразе 
был открыт парк имени Б.Момышулы. Посередине стоит монумент героя, пылает вечный огонь, 
символизирующий те страшные годы, имеются стеллы с мудрыми высказывааниями Бауыржана 
Момышулы о героизме и любви к Родине.

С каждым годом имя Бауыржана Момышулы становится символом героического подвига 
народа против фашизма. Поколение должно помнить имя этого человека, который все сделал 
для своей Родины, родной земли и для своего народа. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының аясында іске асқан іс-
шаралар кең ауқымда қарастырылған. Мақаланың негізгі мақсаты мемлекеттік бағдарламаның көптеген 
игілігі мол жұмыстар атқарғандығы жөнінде егжей-тегжейлі талқылау болып саналады. Мақала негізгі 
мазмұны бойынша «Мəдени мұра» бағдарламасы ұлттық мұрағаттың сырларыңа қайта бойлау үшін, 
сонымен қатар оны жалғастыру үшін қандай əрекеттер жасады, жүргізілген тарихи-мəдени зерттеулердің 
мəні неде, зерттеу жұмыстары қандай нəтиже көрсетті деген сұрақтарға жауап іздейді. Сонымен қатар 
бағдарлама қағидаларын айқындауды көздейді. Автордың көзқарасы бойынша бұл мақала «Мəдени мұра» 
бағдарламасы шеңберінде болған процесстер жайлы толықтай ақпарат беруімен, жалпылама пайымдау 
үлгісінде жазылғандығымен ерекшеленеді. Өткен заман тынысынан хабардар ететін археологиялық 
зерттеулер, бағдарлама аясындағы жаңғыртуға бастама алған шетелдік жобалар, рухани-өнегелілік пен 
материалдық құндылықтарды кеңейтуге жасалған əрекеттер, рухани мұраның бай қазынасы саналатын 
дəстүрлі əуендердің маңызын арттыру, таным көкжиегіміздің аясын кеңейтетін кітаптардың жарық көруі, 
жас ұрпаққа мəдениетті отандық кинофильмдер арқылы дəріптеу мəселелері, бағдарламаның іске асуына 
айтулы үлес қосқан институттар қызметі сынды тақырыптар мақалада жүйелі түрде талқыланған. Автор 
бағдарлама барысы бойынша «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының табысты аяқталуы мəдениет 
саласындағы құлдырауды еңсеріп, мəдениетті қолдауда мемлекет пен қоғам арасында ортақ келісімге 
бастама болғанын түйіндей келе, дəл осы бағыттағы бағдарламалар елімізге қажет деп қорытынды жасайды.
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Аbstract: This article covers a wide range of activities implemented under the state program «Cultural 
Heritage». The main purpose of this article is to discuss in detail the many benefits of the state program. The 
main content of the article seeks answers to the questions of what the «Cultural Heritage»program has done to 
re-immerse itself in the mysteries of the national archives, as well as to continue it, what is the significance of 
historical and cultural research and the results of research. It also aims to define the principles of the program. 
From the author’s point of view, this article differs in that it provides detailed information about the processes that 
took place under the «Cultural Heritage»program, and is written in the form of a general opinion. Archaeological 
research of the past, foreign projects initiated by the program, efforts to expand spiritual and moral values, 
increase the importance of traditional music, which is a rich treasure of spiritual heritage, the publication of 
books that expand the horizons of knowledge, cultural films for the younger generation. Topics such as promotion 
and the activities of institutions that have made a significant contribution to the implementation of the program 
are regularly discussed in the article. The author concludes that the successful completion of the state program 
«Cultural Heritage» overcame the decline in the field of culture and initiated a joint agreement between the state 
and society in support of culture, and concludes that the country needs such programs.

Key words: cultural heritage, values, spiritual wealth, people, civilization, labor, revival.

Жаңа мыңжылдықтың қарсаңында ғасырлар тоғысында Қазақстан тəуелсіздігін жариялап, 
егемен ел атанды. Тəуелсіздікке қол жеткізу арқылы қазақ халқы ғасырлар бойы армандаған 
«мəңгілік ел» орнату туралы ұлы мұратын ақиқатқа айналдырып, төрт құбыласы тең, шекарасы 
айқындалған, қазығы берік толыққанды мемлекет қалыптастырды. Бұл халықтың өршіл рухы мен 
өшпес жігерінің жеңісінің көрінісі болды. Ағымдағы жылды қамтыған отыз жылдық тəуелсіздік 
мерзімі аралығында елімізде қоғам өмірінің барлық саласына экономикалық, саяси-əлеуметтік 
жəне мəдени өзгерістер енгізу жолында үлкен қадамдар жасалды. Бұл қадамдардың арасында 
мəдениетті жаңа өркендеу дəрежесіне жеткізу ХХІ ғасырда ерекше қолға алына бастады. 
Бабаларымыздың асыл қасиеттерін жаңа заманға сай жарасымды жалғастыруда 2000 жылдың 
«Мəдениетті қолдау жылы» деп жариялануының да ерекше мəні бар [1]. Мəдениет кеңістігіне 
терең бойлаудың бастамасы ретінде ҚР-ның Тұңғыш президенті-Елбасы Н.Ə.Назарбев 2003 
жылдың сəуір айындағы Қазақстан халқына жолдауында өшкенімізді жандыратын, мəдениет 
құндылықтар жадысын қайта жаңғыртатын бағдарлама құруға тапсырма берді. Осылайша 
2004 жылдың қаңтарынан, «Мəдени мұра» деп аталатын Мемлекеттік бағдарлама өз жұмысын 
бастады.

«Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы мəдени құндылықтардың мəні, бітұтас халықтың 
оны игеруін жəне сол тұрғыда өзін-өзі тануын, дүниетанымын қалыптастыруын жəне рухани 
бағдарын айқындауын негіз ететін құжат, стратигиялық ұлттық жоба. Мұндай үлкен жобаны іске 
асыруды ТМД елдерінің ішінде ең алғаш Қазақстан жүзеге асырды. 

Бастапқыда «Мəдени мұра» бағдарламасын жүргізукезеңдері 2004-2006 жылдар аралығына 
белгіленді. Кейіннен қоғамның ерекше қолдануына ие болуына байланысты бағдарламаның 
2007 жылдан 2009 жылға дейінгі жəне 2009 жылдан 2011 жылға дейінгі мерзімдері жарияланды. 

Қазақстан тарихында теңдессіз орын алған бағдарламалардың бірегейі болған «Мəдени 
мұраның» негізгі мақсаты – еліміздің та рихи-мəдени мұрасын зерттеу, зерттеп қана қоймай, оны 
қайта қалпына келтіру жəне сақтау, тарихи-мəдени дəстүрлерді қайтару, өзге елдерде қалған 
рухани мұрамызды жинақтау болып табылады [2]. Ал осы мақсатқа жету жолында елдің маңызды 
тарихи-мəдени жəне сəулет ескерткіштерін қайта жаңғырту; мəдени мұраны, соның ішінде 
қазіргі таңдағы ұлттың мəдениетті, ауыз əдебиетін, дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды зерделеудің 
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тұтастай жүйесін жасау; ұлттық əдебиет пен жазудың сан ғасырлық тəжірибесін қорыту, көркем 
жəне ғылыми толық дестелерді шығару; əлемдік ғылыми ой-сананың, мəдениет пен əдебиеттің 
таңдаулы жетістіктерінің негізінде гуманитарлық білім берудің мемлекеттік тілдегі қорын жасау 
міндеттерінің орындалуы өте маңызды болды.

«Мəдени мұра» бағдарламасы ірі жобалардың бірі болғандықтан ол бірнеше бағыт 
бойынша, атап айтқанда бірінші ұлттық мəдениетке ерекше маңызы бар тарихи-мəдени жəне 
сəулет ескерткіштерін қалыпқа келтіру, екінші археологиялық зерттеулер жүргізу, үшінші қазақ 
халқының мəдени мұрасы саласындағы ғылыми жұмыстарды атқару жəне төртінші ұлттық 
əдебиет пен жазулар тəжірибесін ортақтастыру сынды негізгі бағыттар бойынша жүзеге асты. 
Сондай-ақ 7 жыл бойы еліміздің мəдени-рухани саласында көптеген ұлттық жаңғырулар енгізіп 
жəне көлемді жұмыстар атқарған «Мəдени мұра» бағдарламасы əр кезеңінде республикалық 
бюджеттен қаржыланып отырды. 

«Мəдени мұра» бағдарламасы ұлт шежіресін түгендеуге жол ашты. Отандық тарих ғылымы 
тың серпінмен дамып, түрлі бағыттар бойынша көптеген зерттеу жүргізілді. Бұрын бəймəлім 
болған қаншама тарихи деректер, археологиялық қазыналар табылды. Тарихымыз сан мың 
жылдан тамыр тартатынын айғақтайтын жаңалықтар ашылды [3]. Аталмыш бағдарлама аясында 
200-ден астам республикалық маңызға ие жəне 11мыңнан астам жергілікті маңызға ие нысандар 
қамтылған Қазақстанның тарих жəне мəдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі жасалды.

Кезіндегі шығыстың екінші ұстазы атанған Əбу Насыр Əл-Фараби мен Египетте ерекше 
ерлігі, асқан ақылымен құлдықтан хандыққа көтерілген Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс сынды 
тарихи тұлғалардың кіндік қаны тамған жер киелі қазақ даласы. Олардың түрік мəдениетінің 
ажырамас бөлігі екендігін əлемдік қауымдастыққа таныту «Мəдени мұра» бағдарламасында 
ерекше ескеріліп Дамаск қаласында Сұлтан Аз-Захир Бейбарыстың кесенесін қайта жаңғырту 
жəне Əл-Фараби кесенесі мен этномəдени орталығын салу, Каир қаласында Сұлтан Аз-Захир 
Бейбарыстың мешітін қайта жаңғырту шаралары жүзеге асырылды.

Салалық бағдарлама сипатында жүзеге асқан «Мəдени мұра» бағдарламасы қазақ халқының 
рухани жəне материалдық мəдениетін қайта жаңғырту жолында көлемді жұмыстар атқара білді. 
Соның ішінде археологиялық зерттеу жұмыстары Қазақстанның барлық өңірлерінде жүргізілді. 
ОғанАқмола облысында Бозоқ, Алматы қаласында Есік, Қойлық, Талғар, Атырау облысында 
Сарайшық, Оңтүстік Қазақстан облысында Сауран, Отырар, Жамбыл облысында Ақыртас, Батыс 
Қазақстан облысында Қырықоба сынды ежелгі қалаларға жүргізілген зертеу жүмыстары дəлел 
бола алады. Бағдарлама аясында Шығыс Қазақстан жерінен б.з.д. V-III ғасырға тəн Шілікті, 
Берел қорғандарынан сақ дəуірінінің түрлі бұйымдары, Орталық Моңғолиядағы Ұлаан-Керім 
деген жерден ондаған атты əскердің құйма мүсіні мен алтын ат əбзелдері табылды. Осылайша 
ұлттық бағдарлама аясында тарихымызды мəдени артефактілермен толықтыруға 26 ғылыми-
қолданбалы, 40 археологиялық зерттеу жұмыстары айтарлықтай үлес қосты. Қожа Ахмет Иассауи 
кесенесі мен Тамғалы археологиялық кешені сияқты екі ғажайып ескерткіштің ЮНЕСКО-ның 
Дүниежүзілік Мұралар Тізіміне енуі де мəдениетімізді əлем өркениеті қатарында жарқырата 
түсті. 

Материалдық мəдениет қорындағы бабалар мұрасынан бөлек рухани байлығымыз да 
«Мəдени мұра» бағдарламасында шет қалмады. Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, Жапония, 
Египет, Өзбекстан, Армения, АҚШ жəне басқа да бірқатар Батыс Еуропа елдерінде ғылыми-
зерттеу экспедициялары ұйымдастырылып, ғылыми ортаға бұрын белгісіз болып келген 
Қазақстанның тарихы, этнографиясы, өнері туралы бес мыңға жуық қолжазба мен баспа 
басылымдар табылды. Мысалы экспедициялар барысында Қытай елінен Қазақстанның тарихы 
мен мəдениетіне қатысты бұрын зерттелмеген үш жарым мыңға жуық тың деректер бар екені 
айқындалды. 

Қазақстанда тəуелсіздік алғаннан кейін алғаш рет «Мəдени мұра» бағдарламасы аясында 
қазақ тіліндегі толымды гуманитарлы білім беру қорын кұру басталды. 537 кітап бір жарым 
миллионнан астам таралыммен шығарылды, олардың арасында тарихқа, археологияға, 
этнографияға, жаңа энциклопедиялық сөздіктерге байланысты қайталанбас сериялар кездеседі 
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[4]. Бағдарлама аясында жарық көрген еңбектердің қатарында «Қазақстан тарихы шетелдік 
деректерде», «Алаш көсемсөзі», «Қазақ əдебиетінің тарихы», «Қазақ халқының философиялық 
мұрасы» атты кітаптардың орны ерекше.

«Мəдени мұра» тұтастай қазақ халқының бұлынғырлана бастаған өткен өмір 
сарқыншақтарын айқындап, оны ұрпақ санасында қайта жаңғыртуға тікелей бастама болды. 
Сондықтан бұл жоба төңірегінде қазақ халық əнін цифрландыру мен СD дискіге шығару бойынша 
қазақи əуендерге, сынғырлаған күйлерге, тарихи өлендерге де терең көңіл бөлінді. Қазақтың 
дəстүрлі əндерінің «Мəңгілік сарын қазақтың 1000 күй, 1000 əні» антологиясы шығарылды. Бұл 
еңбек тарих беттеріндегі əсем де əуезді əндердің, тамылжыған күйлердің түпнұсқаларын зерттеп, 
өңдеумен ерекшеленеді. Сонымен қатар бұл жоба “Асыл мұра” атты 2001 жылы қолға алынған 
ұлттық музыканы сақтау мен жүйелеуге арналған бағдарламаның тікелей жалғасы болды.

«Мəдени мұра» бағдарламасы барысында ұлттық мəдениетімізді кешенді зерттеумен 
қатар, жарық көрген еңбектерді өскелең ұрпақ санасына барынша сіңіру, құндылығын сезе 
білуге тəрбиелеу басты назарға алынды. Себебі іргелі ізденістер тек тарихшылардың игілі үшін 
емес, барша қазақ халқының ертеңі мен бүгіні үшін жасалған баға жетпес байлық екені анық. 
Осыған байланысты «Қазақфильм» АҚ киностудиясы тарихи мұралар мен тарихи орындарға 
қатысты «Мəдени мұра», «Қорқыт. Күй тарихы», «Номадтардың музыкалық мұрасы», «Ежелгі 
Түркістан сəулет ескерткіштері», «Жүсіп Ата кесенесі», «Тамғалы петроглифтері» жəне басқа 
да 20 деректі фильм түсірді.

Мол тарихи-мəдени мұраны қоғам игілігіне айналдыру өте күрделі болғандықтан бұл 
бағдарламаның іске асуына ат салысқан институттар да болды. Олардың арасында М.О.Əуезов 
атындағы Əдебиет жəне өнер инстиутын, Ш.Ш. Уəлиханов атындағы тарих жəне этнология 
институтын, Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтын ерекше атап өтуіміз қажет. 

2004-2011 жылдары М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты «Мəдени мұра» 
бағдарламасы аясында 10 томдық «Қазақ əдебиетінің тарихы», 8 томдық «Қазақ музыкасының 
антологиясы», 3 томдық «Əлемдік əдебиеттану», «Əлемдік фольклортану» жарыққа шығарды. 
Тұңғыш қолға алынған «Бабалар сөзі» сериясының 100 томы жəне 20 томдық «Əдеби жəдігерлер» 
сериясының 11 томы жарық көрді [5].

Қолжазба жəне электронды жүйелеу бөлімі ғылыми жəне тарихи-мəдени маңызы зор қазақ 
фольклоры мен əдебиеті үлгілерін дайындап шығаруда қомақты жұмыстар жүргізіп келеді. 
Бөлім қызметкерлерінің дайындауымен «Қазақ қолжазбалары ғылыми сипаттамасының» 8 томы 
жарық көрді.

Ұлттық Ғылым академиясының Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология 
институтының ғалымдары 2004-2006 жылдары «Тарих жəне этнология» саласы бойынша «Тарих-
адамзат ақыл - ойынын казынасы», «История Казахстана в русских источниках», «История 
Казахстана в западных источниках» 10 томдық сериясын, «История Казахстана в античных 
источниках», «Қазақ халқының салт-дəстүрлері мен əдет-ғұрыптары» 2 томдык сериясын 
жарыққа шығарды. Бұл басылымдардың əрқайсысы ғалымдар, жазушылар, аудармашылар, 
мұрағатшылар, кітапханашылардың бірлескен еңбегінің нəтижесі болды [1].

Ал Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты «Мəдени мұра» бағдарламасы 
бойынша «Түрік, араб парсы, қытай, моңғол əдебиеттеріндегі Қазақстан тарихы» атты 21 томдық 
жинақ шығарды. 40-қа жуық шетелдік ғылыми-зерттеу орталықтарымен байланыс орнатты. 
2004 жылы институт жанынан ЮНЕСКО-ның «Ғылым жəне руханилық» кафедрасы ашылды. 
Институт ғалымдарымен бірнеше ғылыми, ғылыми-көпшілік конференциялар, кездесулер 
өткізіліп тұрады.

«Мəдени мұра» бағдарламасы мемлекеттің мəдениетке деген көзқарасын айқындайтын 
маңызды жоба. Елбасы белгілі өнер жəне əдебиет қайраткерлерімен кездескен кезде, осы 
бағдарламаға «Биік мəдениет ұлттың көрсеткіші. Бұл бағдарлама, мəдени өміріміздегі тарихи 
оқиға болды» [6] деп баға берген. 

Қазақ халқы ұлт болып қалыптасқаннан бергі уақытында қаншама жағымды əрі жағымсыз 
жайттарды басынан кешірді. Көптеген ғалымдардың еңбектеріне сүйенсек, осы асыл мұраларды, 
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жалпыадамзаттық құндылықтарды ұрпақ бойына дарытып, білім беру ұйымдарынан бастау 
алған интеллектуалдық даму дəрежесіне жеткізу кейінгі буынды бəсекеге қабілетті тұлға 
қалыптастырумен тікелей байланысты екенін байқауға болады. Ал мəдени мұра құндылықтарын 
адамды рухани, мəдени жетілдіретін құрал ретінде енгізген сайын егемен еліміздің ертеңі айқын, 
болашағы жарқын болары сөзсіз. Ал «Мəдени мұра» бағдарламасыөз кезегінде ұлттық жоба 
бола отырып осы бір аталған белестердің біршамасын еңсере алды. Сондықтан «Мəдени мұра» 
бағдарламасындай теңдессіз, қазақ халқының мəдени байлығын күллі ғаламға паш ететін, ұлт 
мəдениетіне қызмет ететін жобалар қазақ халқына əрдайым қажет!
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Аңдатпа: Əлемдік тəжірибеде табыс көзі жағынан туризм – мұнай мен газдан кейінгі орынды 
иемденеді. Туризм – кез-келген елдің экономикасында үш тиімді ықпалмен əсер етеді. Олар – шетелдік 
валюта ағынын көбейтеді, тұрғындарды еңбекпен қамтиды, мемлекет инфрақұрылымын дамытуға 
ықпал етеді. Еліміздегі ірі туристік орталыққа айналу ықтималдығы басым əрі туристік тиімділігі 
жоғары қазақстандық аймақтардың бірі - бай туристік əлеуетке ие Орталық Қазақстандағы Ұлытау өңірі. 
Халқымыздың тағдыры мен тарихында Ұлытаудың алар орны айрықша. Оның əр қырқасы, əр тасы, əр 
уыс топрағы шежіре сырға тұнып тұр. Ұлытау өңіріндегі тарихи жəне мəдени мұралар тамыры сонау 
осы өлкеге адам аяғы тиген кезеңнен күні бүгінге дейін жалғасын тауып жатқан халықтық материалдық 
туынды ретінде танылады. Біле білсек, олар - рухани сабақтастықтың да жанды көрінісі. Сондай 
қасиетті, киелі таудың жайылған жоталарында ұлтымыздың ұлағаты, толағай тарихы, мəуелі мəдениеті 
жатыр. Өңірдің туристік тартымдылығының жоғары деңгейі рекреация мен туризмді дамытуға қажетті 
туристік ресурстардың ауқымды шоғырына байланысты болатындығы даусыз. Ұлытаудың қолайлы 
географиялық орны, антропогендік фактордың əсері айтарлықтай байқалмайтын жақсы күйінде 
сақталған бірегей табиғи əлеуеті, осы өңірде сан ғасырлар бойы жинақталған тарихи-мəдени мұраның 
бай қоры туризмді дамытуға аса қолайлы үйлесім тапқан. Өңірдің тарихи-мəдени жəне табиғи туристік 
ресурстарының бірегей үйлесімі бұл аймақта туризмнің заманауи формаларын дамытуың қолайлы негізі 
мен алғышарттарын қалыптастырады. 

Түйін сөздер: туризм, ескерткіштер, иппотерапия, туристік лагерь, қымызбен емдеу, саяхат.

ULYTAU BECAME THE MOTTO OF KAZAKHSTAN’S TOURISM
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Abstract: In the world practice, tourism ranks second in terms of income after oil and gas. Tourism-
affects the economy of any country with three effective effects. They increase the flow of foreign currency, 
cover the population with Labor, and promote the development of state infrastructure. Ulytau region in central 
Kazakhstan, which has a rich tourist potential, is one of the most likely and highly tourist - efficient regions of 
Kazakhstan to become a major tourist center in the country. Ulytau has a special place in the history and fate of 
our people. Every stone, every stone, every handful of it is covered with a shezhire earring. The historical and 
cultural heritage of the ulytau region is recognized as a National material work, the roots of which continue to 
this day from the time when a person touched this region. They are the living embodiment of spiritual continuity. 
On the ridges of such sacred, sacred mountains lie the great history of our nation, tolagai history, and culture. 
It is undeniable that the high level of tourist attractiveness of the region depends on a large concentration of 
tourist resources necessary for the development of recreation and tourism. The favorable geographical location 
of ulytau, its unique natural potential, preserved in good condition, where the influence of anthropogenic factors 
is not noticeable, and the rich fund of historical and cultural heritage accumulated over many centuries in this 
region are very favorable for the development of Tourism. The unique combination of historical, cultural and 
natural tourist resources of the region creates a favorable basis and prerequisites for the development of modern 
forms of tourism in this region.

Key words: tourism, monuments, hippotherapy, tourist camp, kumiss treatment, travel.

Ұлытау - ежелгі тарихи өлке. Қ.И. Сəтбаев: «Орыстарға Кремль қандай қадірменді 
болса, меніңше қазақ елі Ұлытауда да соншалықты қастерлі...»,- деп Ұлытаудың мəн маңызын 
кесіп айтқан болатын [1]. Ұлытауды адамдар ерте кезден бастап мекендеген. Ұлытаудың аты 
ежелгі грек тарихшысы Геродот, ортағасырлық саяхатшы Плано Карпини, т.б. батыс, шығыс 
тарихшыларының еңбектерінде, орыс, қытай саяхатшыларының жазбаларында аталады. 
Мұнда тас дəуірінің ескерткіштері молынан кездеседі. Қаракеңгір өзенінің жағасындағы Дүзен 
кесенесіне жақын орналасқан тас дəуірінен қалған шеберхана Қазақстандағы ең ірі ескерткіш 
болып саналады. Тас ғасырының Жетіқоңыр ескерткіші, қола дəуірінің ескерткіштері- елді 
мекендер, мазарлар мен Беғазы –дəндібай мəдениеті кесенелері, ежелгі патша əулеттері 
жерленген Айбас дарасы, Ақоба, Талдысай обалары зерттеушілер назарында болса, Қорғасын 
обалары мен Терісаққан жағасындағы Қараоба 2,5 мыңды қамтиды. Ұлытауда Мұртты обалар 
көп сақталған. Ежелгі ғұн, түркі, оғыз- қыпшақтар мəдениетінің ізі осы жерде ұшырасады. 
Балбал сомтастары өрнегінің қатары кей жерлерде 250 м-ге жетеді. Ұлытауда бұдан 3000 жыл 
бұрын жергілікті тайпалар мыс, қалайы, күміс, алтын өңдеген. Аң аулау бейнелері, ежелгі 
адамдардың дүниетанымын танытатын суреттер теректі əулие, Зыңғыртас, Арғанаты таулары 
жартастарында, Байқоңыр, Тамды, Жанғабыл, Жетіқыз өзендерінің бойында бар. Ұлытау 
арқылы Ұлы Жібек жолының «Сарысу» немесе «мыс жол» аталған негізгі тармақтарының бірі 
өткен. Аңыз бойынша алаш жұртының негізін қалаушы алғашқы билеушісі болған Алаша хан 
күмбезі Кеңгір өзенінің бойында тұр. Бұл өлке орта ғасырларда Дешті Қыпшақ аталған. Оның 
аумағы кейіннен қыпшақтардың, қимақтардың, оғыздардың ірі рулық бірлестіктері арасында 
бөліске түскен. ХІІІ ғасырдың І жартысында Ақ орда билеушілірі Орыс хан, т.б. Шыңғыс ханның 
үлкен ұлы Жошы хан Ұлытауды тұрақты қоныс еткен. Шығыс Еуропаны тізе бүктірген Бату 
өз жорығын осы жерден бастаған. Ұлытау жеріндегі Шыңғыс хан ұрпақтарымен байланысты 
сəулет ескерткіштеріне – Жошы хан, Болған ана күмбездері, Құтлық Темір, Келінтам мазарлары 
жатады [2]. Тарих торабы Ұлытаудың əрбір топырақ- тасында сайрап жатыр. Ежелгі тас дəуірінен 
бастап үзілмей жалғасып келе жатқан қайнаған өмірдің, өркен жайған өнер мен мəдениеттің дəл 
осындай екінші отанын əлемнен күндіз шам алып іздесек те, таба алмасымыз анық. Осыншама 
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құнды, маңызды жəдігерлердің басты- бастамаларына тоқталып өткен лəзім.
   Айбас дарасы. Ұлытаудағы қола дəуіріне жататын 

ежелгі ескерткіштердің бірі. Оны Ə.Марғұлан 
басқарған Орталық Қазақстан археологиялық 
экспедициясы 1956 жылы зерттеген. Ескерткіштер 
кешені кейінгі қола дəуіріне жататын тас 
қоршаулар, обалар, ежелгі түркілер кезеңінің 
белгілері сақталған бейіттер мен Қазақ хандығы 
тұсындағы қорымдардан жəне екі жағын су 
қоршап тұрған тастан өрілген қамал бекіністен 
тұрады. Айбас дарасындағы ескі молалардың 
барлығы дерлік тоналған, қиралған.Тас пен 
қоршалған обаның диаметрі 20 м, биіктігі 1,4 м 
[3]. Қабір жалпақ тас плиталарымен жабылған, 

қабырғалары тік қойылған тақта тастармен өрген. Бұл зират Беғазы- Дəндібай ескерткіштеріне 
ұқсас жəне кейінгі қола дəуіріне жататын осы аттас мəдениеттің таралу шекарасының ең батыс 
нүктесі болып есептеледі. Айбас дарасы ескерткіштер кешені Едіге шыңынан солтүстік- батысқа 
қарай 1,0-1,5 км жерде, Айбас өзені бойында орналасқан. 

   Теректі әулие. Жезқазғаннан Қарағандыға қарай 
жүргенде сексен шақырымдай жердегі анда- санда 
ғылыми кітаптарда еске алынып, есімі аталып 
кеткені болмаса, түбегейлі зерттеуді күтіп жатқан, 
тарихы тылсымға толы «Теректі əулие» гранит 
қырқалар кешенінің адамзат тарихының ашылмай 
жатқан беттерін ақтаруға септігі тиюі əбден 
ықтимал. Төбешіктердің үстінде де, қапталдарында 
да белгілі бір заңдылықпен бедерленген 
қосақталған түйеден бастап , жалаңаяқ адамның 
ізіне дейінгі таңбалар... «Теректі əулие» - əзірге 

тылсым сырын ішіне бүгіп жатқан əлемде теңдесі де, ұқсас сыңары да жоқ жəдігер. «Теректі 
əулиедегі» суреттер тас бетіне қашалып салынған. Кейбір тастардың мұқият өңделгені соншалық, 
олардың беттері күні бүгінге дейін айнадай жалтырайды. Жергілікті халық оны əулиенің 
сырғанағы деп атап кеткен. Қалай болса да осыншама күрделі кешен маман ғалымдар тарапынан 
тиянақты зерттеулерін күтіп жатыр [4]. Тастағы мүсіндердің ермек үшін салынбағаны, олардың 
осы өңірді құтты қонысы еткен ежелгі адамдардың тыныс- тіршілігі мен наным- танымынан 
түсінік беретіндігі ақиқат. 

Алаша хан мазары. Ұлытаудан бастау алатын 
Қаракеңгір жəне Сарыкеңгір өзендері қосылар тұстағы 
биік жотада тұр. Ғалымдар күмбезді Қарахан əулетіне, 
оғыз- қыпшақ заманындағы сəулет өнері қатарына 
қосады. Аумағы 9,73м х11,9м, биіктігі 10м. Төңірегі 
қалың қорым, əр түрлі бейіттер тұрғызылған. Алаша 
хан мазары көлемі əртүрлі кірпіштерден қаланған. 
Құрылыс үстінен биіктігі 231 см барабан- күмбез 
мойнындағы көтеріліп, оған жалғастыра күмбез 
салынған. Алаша хан күмбезінің əр түсті жəне əр 
көлемді кірпіштерді үйлестіре қалау арқылы 

қабырғаларының масаты кілемге ұқсас өрнектелуі Ұлытау өңіріндегі өзінен кейін бой көтерген 
көптеген мазарларға - Дүзен, Айранбай, Бұзау, Шегір жəне т.б үлгі болған. Мазарға алғаш рет 
зерттеу жұмыстарын жүргізген Ш.Уəлиханов. Сондай-ақ Алашахан мазарын 1868 жылы көзімен 
көрген Н.И.Красовский мазардың əлі де берік, бүтін қалыпта тұрғанын, тек күмбездің көк бояу 
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жалатқан сылағы ғана аздап қабыршықтанып түсе бастағанын атап өткен. Республикалық 
дəрежедегі маңызы зор архитектуралық ескерткіш ретінде мемлекет қорғауына алынған мазарға 
соңғы жылдарда сапалы қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген.  

Жошыхан мазары. Жезқазған қаласынан 
солтүстік-шығысқа қарай 50 км жерде, Кеңгір 
өзенінің сол жағалауына, Орда- Базар қаласының 
іргесіне орналасқан ортағасырлық археологиялық 
ескерткіш. Күмбезде сақталған таңбаларға 
қарағанда, оны салуға Жошы ұлысына қараған 
барлық тайпалар қатысқан. Тарихи дəстүр бойынша 
күмбез қайтыс болған кісінің жылын беруден бұрын 
салынатынын ескерсек, онда Жошыхан мазары 
1228 жылдың ақпан- наурызына дейін тұрғызылған 
болу керек. Жошыхан мазары порталды- күмбезді күрделі құрылыстар қатарына кіреді [5]. 
Кескіні тік бұрышты, күйдірілген қызыл кірпіш, ғаныш, əк сияқты материалдар пайдаланылған. 
Аумағы 9,55м х 7,25м. Мазардың басты ерекшелігі-еңселі, салтанатты порталында. Оның маңдай 
алдын сүйір арка түрінде шығарып, қос босағасын түсетін салмақты еркін көтеріп тұратындай 
етіп күшейткен. Портал жақтаулары өрнекті кірпішпен безендірілген, киіз үйдің басқұрына 
ұқсайды. Əшекейлі кірпіштердің ауданы 45см х 45см. Кірпіштерде өрнек, ою да, жазу да болған. 
1911 жылы Атбасар оязын басқарған бір ұлық өрнекті кірпіштегі сыпырылып алып, мұражайға 
жіберген көрінеді. Қазір мұндай кірпіштердің кейбір сынықтары да қалған.Екінші қабір 
Жошының бəйбішесі, Керей хандығының билеушісі Тоғырылдың інісінің қызы Бектумыштікі 
болуға тиіс. Қабір табанына төселген қалақ кірпіштер дің біразына «ықпал» деген сөз бірнеше 
қайтара жызылған. Жошыхан күмбезі архитектуралық əсем үлгілі құрылыс ретінде аса маңызды 
тарихи ескерткіштердің тізіміне енгізілген. Соңғы жылдары республикалық бюджеттен қаражат 
бөлініп, ескерткішті қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Домбауыл кесенесі. 
Ортағасырлық сəулет өнері ескерткіштерінің Орталық Қазақстанда көп тараған түріне жатады. 
Жезқазған қаласынан 54 шақырымдай жерде, Орда-Базар қаласы жұртынан дауыс жетер жердегі 
қыр үстіне оғыз-қыпшақ заманында салынған айрықша ескерткіш. Конус пішініндес күмбезді 
құрылыстар түріне жатады. Астыңғы табан бөлігінің аумағы 8,9м х 7,9м, қабырғасының 
қалыңдығы 2м-ге жуық, ішінің аумағы 4м х 4м. Кесененің сыртқы пошымы киіз үйге өте ұқсас. 
Асты төртбұрышты болғанмен үстін дөңгелентіп күмгезге айналдырған. Есігі оңтүстік- шығыс 
жақтан шығарылған, бұған жалпы биіктігі 1,2м болатын төрт басқышты баспалдақ арқылы 
кіреді. Кесене еденіне топырақ жайылып , оның үстіне жалпақ тастар төсенілген. Қабырғалары 
3м-дей көтеріліп барып, көлденең бөренелермен жабылған. Бұлардың барлығы - тас қалаудың 
қола дəуірінде қалыптасқан ежелгі дəстүрінің белгілері. Кесененіңжалпы биіктігі 6 м шамасында. 
Оның тең жарымына жуығы күмбез шығаруғаарналған. Бірақ бергі кезде алтынқазына іздеушілер 
оның есігін, табанын əжептəуір қиратқан. Қазір қалпына келтірілген. Домбауыл есімі тарихи 
жазбаларда да, аңыз əңгімілерде де көп кездеседі, ол қазақ шежіресінде, жыр толғауларында жиі 
айтылады. Бұл ескерткіш жайлы ең алғаш зерттеу еңбектер жазған Ш.Уəлиханов. Соңғы 
жылдары Домбауыл дыңына да қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген [6].

Ұлытау-Жезқазған өңіріндегі тарихи, мəдени жəне археологиялық ескерткіштер жайлы 
қысқаша баяндап шығудың өзі орасан үлкен жұмыс. Ең бастысы- Алашахан, Жошыхан 
мазарлары салынған заманда, тіптен одан көп бұрын Ұлытау өңірінің халқы кірпіш күйдіріп, 
түрлі керамикалық бұйымдар жасауды, сапалы бояудың неше түрін əзірлеуді, геометриялық 
дəлдікпен жəне алдын ала жасалған жобамен күрделі құрылыстар салуды жете меңгергендігі. 
Бұған осы өңірдегі ескерткіштердің өздері-ақ куə бола алады.

Қазіргі таңда қазақстандық туристік индустрия əлемдік нарыққа белсенді түрде енудің 
бастапқы қадамдарын жасауда. Туризмнің дамуы жұмыс орындарын қалыптастыру мен 
шағын кəсіпкерлікті дамыту ісін жандандырып, көлік, байланыс, қызмет саласы, сауда-саттық, 
құрылыс, халықтық тұтыну тауарларының өндірісі сынды салалардың қызметіне оң əсер 
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етіп, туристік индустриямен ұштаса дамуына септігін тигізеді жəне Қазақстан Республикасы 
экономикасының тиімділігін арттырудың басым бағыттарының бірін құрайды. Дүниежүзілік 
тəжірибеге көз жүгіртсек, əлемнің көптеген алдыңғы қатарлы елдерінің экономикасына нұқсан 
келтіріп, жылдар бойы жетілген қарқынды даму тетіктерін шайқалтып кеткен дүниежүзілік 
дағдарыс кезеңінде туристік инфрақұрылымы ежелден қалыптасқан əлем елдері экономиканы 
тұрақтандырудың, əрі оның дамуын бірқалыпты өрістетудің бір жолы ретінде туризмге арқа 
сүйеген болатын. Туризм - ел экономикасын кемелдендірудің тиімді жолы мен қомақты кіріс 
көзі. Мемлекетіміздің туризмнің дамуына айрықша мəн беріп отырғандығының бір себебі де 
осыған байланысты болатындығы сондықтан.

Туристік аймақ аша отырып, Ұлытаудан шипажай ашу мүмкіндігін қарастыру керек. Атап 
айтсақ, атқа мінгізу арқылы сал аурларын емдеу. Бүгінгі таңда Қазақстанда 44 574 мүгедек бала 
бар, бұл еліміздегі кішкентай тұрғындардың 1,2% құрайды. Олардың ішінде 10 000 шамасындағы 
балаға балалардың сал ауруы (ДЦП - детский церебральный паралич) диагнозы қойылған. Бірақ 
барынша шыдамдылық танытып, əдістемелік жүйемен емдеген жағдайда бұл аурудың салдарын 
түзетіп, баланы жүруге, сөйлеуге үйретуге жəне қоғамда өмір сүруге бейімдеуге болады. Қимыл-
қозғалысты сауықтырудың прогрессивті əдістерінің бірі иппотерапия (жылқыға мініп жаттығу) 
болып табылады. Шығыс өңірі иппотерапия саласын дамытуда да көш бастап отыр. Соңғы 
бес жыл көлемінде елімізде тұңғыш рет мүмкіндігі шектеулі балаларды жылқы арқылы, яғни 
иппотерапиямен емдеу шаралары жүзеге асырылуда. Қай заманнан атқа мініп келе жатқан қазақ 
саумал мен жал-жая, қазы-қартаның денге дəру, дəтке қуат екенін білсе-дағы, жылқыға мініп 
емделу дегенді қабылдай қоймас… Жастайынан жабағыға жайдақ шауып, есейгенде ер қанатын 
ерттеп мінген ел емді еш қажетсінбейтін ерекше денсаулық кодына ие-тұғын. Ойымызды əріден 
сабақтасақ, жылқы қазақтың жаны еді. Мінсе – көлік, шапса – желік, ішсе – қымыз, жесе – 
ет болған жыл¬қы жарықтықтың қаншама қа¬сие¬тін пайымдағанымызбен пар¬қын білмеген 
тұстарымыз да бар екен. Парқын білмегеніміз, парық¬сыздығымыз емес. Сірəғысын айтамыз. 
Иппотерапия – қазақтың қанына сіңіп, ұлттың дəстүрімен қабысып кеткен ежелгі ем болуы да 
кəдік. Айтар сөзіміздің арқауы – иппотерапия, яғни жылқымен емдейтін медицина саласы.

Қымыз ежелден ас қорыту жүйесінің ауруларын, анемия, құрқұлақ, мешел, неврастения жəне 
туберкулезді (құрт ауруларын) емдеуге қолданылып келеді. Сондай-ақ, қымыз ішектегі іріп-шіру 
процестерін тежеуге əсер етеді. Ондағы шіріткіш микробтарға , ішек таяқшаларына, стафилоккок 
микробына антибиотиктік əсері бары дəлелденді. Сол сияқты, туберкулез таяқшаларының өсіп-
өнуіне кедергі жасайтыны анықталды. Қымызбен емдеу ережесі: алғашқы 3 — 4 күн бойы аз-
аздап, күніне 0,5 л-дей ғана ішіп, кейін 1 л, одан да көбірек ішуге болады. Сөйтіп, 7 — 8 күнде 
аурудың асқа тəбеті артып, ас — қорытуы түзеле бастайды. Қымызды тамаққа дейін 1-1,5 сағ 
бұрын ішу керек. Жалпы туберкулездің қандай түрін болмасын қымызбен емдеуге болады. Бірақ 
оның қайталап өршіп, қозып тұрған кезінде, яғни қан түкіріп, дене ыстығы көтеріліп кеткен 
жағдайда Қымызбен емдеуді уақытша тоқтата тұру керек. Гастрит ауруының қышқылдығы 
жоғары түріне ұшырағанда қымыз ішуге болмайды. Қазақстанда қымызбен емдейтін алғашқы 
ашылған санаторий – «Бурабай». Аурудың даму барысына қарай Қымызбен емдеу əдістерін 
Қазақ тағамтану академиясы зерттейді.

Кезекті оқу жылы аяқтала салысымен, бүлдіршіндер жазғы демалысқа қызу дайындық 
үстінде болары сөзсіз. Бірі ауылдағы ата-əжесіне барса, енді бірі лагерьге жолдама алған. 
Дегенмен, ең қызықты демалыс жазғы лагерьде болары сөзсіз. Жаңа достар, əртүрлі ойындар, 
серуендеу, кешкі алау басында əн айту... Осыған орай Ұлытау тау бөктерінде орналасқан туристік-
экологиялық лагерін ашуға əбден болады. Таза ауа, көгілдір шалғын, тау бөктерінде өткен 
əрбір минут балалық шақтың ұмытылмас сəттеріне айналары сөзсіз.  География-ботаникалық 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының анықтауы бойынша бұл өңірде жалпы өсімдіктің 617 түрі 
өседі, оның ішінде дəрі-дəрмектік өсімдіктердің 400 түрі, малазықтық шөптің – 100, тағамдық 
өсімдіктің – 50, техникалық өсімдіктің – 70, улы өсімдіктердің 40-тан астам түрі, оның ішінде 
басқа жерлерде сирек ұшырасатын түрлері де бар. Бұл өсімдіктердің бірсыпырасы Қазақстанның 
Қызыл кітабын енгізілген. Мұнда таулы қыратты мекендейтін жануарлардың да (мыс., арқар, 
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ақбас тырна, безгелдек, дуадақ, жыланшы бүркіт, қара дегелек, қыран, тағы басқалар) түрі мол. 
Құрлықтың ортасында, Еуразия кіндігінде орналасқандықтан Ұлытау ауданының ішкі суы тұйық 
алабта жатыр. Тек Терісаққан өзені ғана Солтүстік Мұзды мұхитқа құятын өзендердің саласы 
болып табылады. Сулары жазда тартылып, кесіліп қалса да, Ұлытаудан бастау алатын өзендер 
көп. Алпыс төрт сала Торғай мен отыз төрт сала Кеңгір өңір халқының суға деген қажетін өтеп 
отыр. Сондай-ақ аудан аумағында үлкенді-кішілі, ащылы-тұщылы көлдер де аз емес.

Ұлытау өңірінің табиғи туристік-рекреациялық ресурстары мен тарихи туристік 
ресурстары туризмнің аймақтық ұйымдастырылуына, туристік орталықтар мен аудандардың 
қалыптасуына жəне де олардың экономикалық тиімділігіне қол жеткізуге қомақты ықпалын 
тигізеді. Себебі өңірдің туристік ресурстарының бай əлеуеті мен бірегей шоғыры осы аймақта 
туризмді дамытудың маңызды алғышарттарын қалыптастырады. Сондықтан да ұлан-ғайыр 
ұлылықтың ұйтқысына айталған ұлы даланның ұлылығын ұғынып, барымызды базарлап, 
байлығымызды бағалап өзімізде барды өзгеден іздемей аймақтық туризмді айрықша назарға 
алған абзал. Еліміздің өзге аймақтарын қоспағандағы бір Ұлытаудың өзі - бағалай білсек, қыруар 
табыс көзі. Халқымыздың тарихи астанасы саналатын Ұлытау жерінің қадыр-қасиетін, ұлт үшін 
мəн-маңызын айтып жеткізу тіптен де мүмкін емес сияқты. Ұлытау десек, ұлтымыздың өткенін, 
тарихын көз алдымызға келтіреміз. Қазақ деген халықтың қашан да, қай уақытта болса да бас 
қосып, бірлік пен бəтуаға келіп, кеңесіп келелі мəселелер шешетін тұғырлы да, тұрақты орыны 
осы – Ұлытау болған деседі. Мемлекеттіктің барлық шарттарын ұстап, ордасын көтеріп, алыс-
жақын елдерге қазақ атын жеткізген, білгізген жердің мəйегі де Ұлытау болғанын бүгінде біреу 
білсе, біреу білмес. Сондықтан оны таныту мен туризм арқылы халық игілігіне қолдану біздің 
алдымызда тұрған үлкен міндет.
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Аңдатпа: мақалада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңге мемлекет тəуелсіздігі 
мен егемендігінің, ақша жүйесінің нышаны ретінде қарастырылады, ел валютасының жасалу тарихы 
баяндалып, оның алғаш рет айналысқа шығарылуы тəуелсіз мемлекет жылнамасындағы ең маңызды 
оқиғалардың бірі ретінде айшықталғандығы, еліміздің тəуелсіздігін нығайту жолындағы түбегейлі 
əлеуметтік-экономикалық реформаларды жүргізу үшін қажетті тарихи қадам болғандығы туралы 
айтылады. Ұлттық валюта ‒ теңгенің айналымға енгізілген күнінен бастап, Қазақстан тарихында жаңа 
кезең басталды. Осы жылдар ішінде теңге өзінің қабілеттілігі мен тұрақтылығын дəлелдей отырып, түрлі 
сынақтарды жəне қиыншылықтарды басынан өткерді. Мақалада ұлттық валютаны енгізудің мемлекет 
болып қалыптасу, егемендікті нығайту жəне экономикалық дамудың табысты ұлттық үлгісін құру 
жолында қажетті қадам болғандығы туралы нақты қорытынды жасалады.
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Annotation. The article considers the national currency of the Republic of Kazakhstan – tenge as a symbol 
of independence, sovereignty, and the basis of the state’s monetary system.This event marked the beginning of 
a new era in the history of Kazakhstan, because the national currency is an independent state attribute.The 
emergence of the national currency has given a powerful impetus to the development of market relations and 
the formation of an efficient banking system.The formation of tenge has become an important and component of 
strengthening Kazakhstan’s independence.At the end of the article, it is noted that as a result of active painstaking 
work in the 21st century, Kazakhstan stepped as an equal partner of leading European countries with its strong 
currency - tenge, which has become a strong foundation for monetary financial policies, the economic security 
of Kazakhstan, the most important and inalienable element of national historical consciousness.

Key words: state, Kazakhstan, Republic, independence, sovereignty, economy, money, currency, national, 
symbol.

Тəуелсіздік – біздің ұрпаққа берген үлкен бақыт, халқымыздың мəңгілік құндылығы. Біз 
бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тəуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Тəуелсіздік 
– біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. Қазақстан Республикасы – егемеі, 
тəуелсіз, демократиялық мемлекет. Оның өз Ата Заңы, мемлекеттік рəміздері, ұлттық валютасы 
бар. Тəуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі – ұлттық валютасы. Ол – Қазақстан 
Республикасы көлемінде пайдаланылатын заңды төлем құралы. Ақша – асыл қазына, халық 
байлығы.

Кез келген егемен елдің рəмізінің, өз валютасының болуы заңды. Өйткені, ұлттық 
валютаны жариялап, оны айналымға түсіру тəуелсіздіктің басты қадамдарының бірі. Ал, теңгенің 
айналымға түсуі Қазақстанның қаржылай да тəуелсіз екенін тағы бір жария етуі болатын.

Қай елдің болмасын валютасы мемлекеттің тарихын тікелей баяндайды, заманауи саяси-
экономикалық жағдайын жəне жаһандық дəрежесін сипаттайды. Бүгінде ақша бірліктері мемлекет 
дамуында маңызды рөл атқарады. Оларсыз мемлекетаралық қатынастарды орнықтыру мүмкін 
емес, мемлекет ішіндегі қаржы операцияларының бірін де орындай алмайды. Ұлттық банкнотта 
мемлекеттің тарихи оқиғалары, елдің мəдениеті мен тарихына елеулі үлес қосқан саяси-тарихи 
тұлғалардың бейнесі əрі мемлекеттің басты мəдени жетістіктері бейнеленеді. Сонымен бірге, 
бүгінде ұлттық валюта барша мемлекеттер мен халықтар үшін өте ыңғайлы жəне экономикалық 
негізі бар қаржы құралы.

1992 жылы еліміз экономикасы құлдырады. Ақша мүлде құнсызданды, еңбекақы мен 
зейнетақы төленбеді, кəсіпорындар арасындағы шаруашылық байланыстар үзілді, халық 
тұтынатын тауарлар мен қолға берілетін ақшатоқтатылды. Бұрынғы одақтық республикалар 
арасындағы қаржы байланысы мен өзара бірлесуінің үзілуі экономикалық жағдайды одан 
сайын күрделендіре түсті. Қазақстандағы ақша мəселесінің шешілмеуі салдарынан еңбекақы, 
жəрдемақылар халыққа уақытында берілмеді. Экономикадан мəн кетті. Өндіріс тоқтады. Тауар 
мен қызмет бағасы шарықтай түсті. Өздерінше, ақша-кредит саясатын жүргізіп, ел экономикасын 
реформалау қажет болды. Жас мемлекеттер бірінен соң бірі өздерінің ұлттық валюталарын 
немесе уақытша ақша белгілерін енгізе бастады. Осылайша Қазақстан өз валютасын енгізуге 
мəжбүр болды. 

Қазақстанның ұлттық валютасы – теңгенің жасалу тарихы Тұңғыш Президент – Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың 1993 жылғы 15 қарашадағы №1399 «Қазақстан Республикасында ұлттық 
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валютаны енгізу туралы» Жарлығымен басталды [1, 98]. Ол кезде Қазақстанда өзінің банкнот 
басатын фабрикасы болған жоқ. Алғашқы теңгенi «Harrison & Sons» компаниясы Англияда 
басып шығарды. 

1993 жылдың қарашасында теңгенің айналысқа шығарылуы біздің жас тəуелсіз 
республикамыздың жылнамасындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Ол 
еліміздің тəуелсіздігін нығайту жолындағы түбегейлі əлеуметтік-экономикалық реформаларды 
жүргізу үшін қажетті тарихи қадам болды. 

Елбасының тарихи жарлығына сəйкес елде ұлттық валюта – теңге енгізілді. Осы күннен 
бастап теңге еліміздің жаңа төлем құралы жəне есеп айырысу бірлігі ретінде айналымға енгізілді. 
Сол жылдың қарашасынан бастап зейнетақы мен еңбекақы теңгемен беріле бастады. Елімізде 
валюта айырбастау пункттері ашылып жатты. Кейін Алматы қаласында Ұлттық банктің Банкнот 
фабрикасы, Өскеменде Монета сарайы ашылды. Уақыт талабына сай теңгенің дизайны өзгерді. 
Бүгінде купюраларымыздың қорғаныштық қасиеті дамыған елдер валютасымен бəсекелесе 
алады.

Н.Ə.Назарбаевтың ұлттық валютамызды айналымға енгізу туралы шешімі тəуелсіз 
Қазақстанның экономикалық дамуының жаңа деңгейінің негізі болды. Теңгенің айналымы 
егемен Қазақстанға ұлттық нарықтық экономиканы құру үшін қажетті алғашқы қадамдарды 
жасауға мүмкіндік берді [2, 63-64].

Ал 1997 жылы 13 қарашада Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаев 
өз Жарлығымен алғаш теңгенің айналымға түскен күнін «Ұлттық валюта күні» деп жариялады. 
Мемлекеттегі экономикалық қиындыққа қарамастан тұңғыш валютамыз жарық көрді, тəуелсіз 
елдің айналымына түсті. Осылайша Қазақ даласының ұлы тұлғалары Əл-Фараби, Абылай, 
Абай, Жамбыл, Сүйінбай, Шоқан бейнеленген алғашқы Қазақстан Республикасының теңгелері 
жарыққа шығып, айналымға түскені шын тəуелсіздіктің көрінісі болды.

2006 жылы 15 қараша күні ұлттық валютамыздың жаңа дизайнмен əрленген 200, 500, 1000, 
2000, 5000 жəне 10000 теңгелік банкноттары айналымға шықты. Дизайн мемлекеттік рəміздерді, 
еліміздің сəулет нысандары мен табиғи ландшафтарын бейнелей отырып, Қазақстанның осы 
заманғы бейнесін береді. Қолайлылық үшін номиналдарды сандық жəне жазбаша белгілеулер ірі 
қаріптермен басылды. 2007 жылдың мамыр айында Тайландта өткен валюта конференциясында 
10 мыңдық теңге «Үздік жаңа банкнот» аталымы бойынша бірінші орынға ие болды.

Отыз жылға жуық уақыт аралығында тəуелсіздік ел тарихымызда мемлекет мəртебесін 
өсіру мен экономикасының нығаюы жолында теңгенің орны ерекше болды. Теңге тəуелсіз 
елдің маңызды рəмізі екенін дəлелдеп шықты. Ұлттық валюта – кез келген тəуелсіз егемен 
елдің рəміздерінің бірі. Бұл кез келген елдің экономикалық тəуелсіздігін қамтамасыз ететін, 
экономиканы басқарудың негізгі құра лы. Көптеген елдің ұлттық валютасының тарихы бірнеше 
ғасыр бойы қалыптасты. Кез келген елдің тарихы оның ұлттық валютасының тарихына 
байланысты болады.

Егемен Қазақстан үшін өз ақшасы – теңгенің айналымға шыққан күннің маңызы зор, 
өйткені, Конституция, Ту жəне Елтаңбамен қатар Ұлттық валюта мемлекеттің тəуелсіздігінің 
маңызды атрибуты болып қана қоймай, мемлекеттің тарихын, мəдениетін, тұрмысын жəне 
дəстүрін нақтылайтын «визиттік карточка» болып табылады.

Тəуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның барлық жетістіктері – еліміздің қалыптасуының 
алғашқы күнінен бастап барлық жағдайда, оның ішінде өз валютасын шығаруда тəуелсіз болуға 
бағытталған таңдаулы саясаттың нəтижесі.

Халықаралық сарапшылар теңгенің дизайнында ежелгі дəстүрдің жəне қазіргі заманғы 
технологияның жақсы үйлескенін мойындайды. Қазақстанның Банкнот фабрикасының жəне 
Монета сарайының ең үздік технологияларды қолдануына жəне дайындау сапасының жоғары 
болуына сəйкес түрлі көрмелерде жəне конкурстарда Ұлттық валютаның банкноттары мен 
монеталарын дайындау сапасы, дизайны мен қолданылған технологиясы үшін жоғары бағалануда.

Отандық дизайнерлердің шетел мамандарынан жоғары баға алған жетістіктерінің бірі 
2016 жылы наурыз айында Бухарест қаласында (Румыния) өткен Жоғары қорғалған мөр 
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жөніндегі еуропалық конференцияға (High Security Printing Europe) қатысуы болып табылады, 
онда Қазақстанның 20 000 теңгелік банкноты 2015 жылғы өңірлік банкнот ретінде дизайн мен 
қорғаныс саласында қолданылған технологиялар жағынан үздік деп танылды.

2016 жылғы мамырда Вашингтон қаласында (АҚШ) өткен «Banknote–2016» халықаралық 
конференциясында бұл банкнот «Валюта индустриясындағы үздік техникалық жетістіктер 
үшін» номинациясында үш жүлдегер қатарына енді.

Бүгінгі күні ұлттық валютаны енгізу мемлекет болып қалыптасу, егемендікті нығайту 
жəне экономикалық дамудың табысты ұлттық үлгісін құру жолында қажетті қадам болды деп 
нық айта аламыз. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаев 
айтқандай: «Ұлттық валюта ретіндегі теңге, біздің еліміздің тарихында өзінің рөлін 
тəуелсіздіктің экономикалық негізі ретінде ғана атқарған жоқ. Кейбір жағынан алғанда теңге - 
бұл тарихымыздың өзінің толымды бір бөлігі, өз заманының нысаны» болып табылады [3].

Қазір ел экономикасы даму үстінде. Сондықтан теңгенің тұғыры да тұрақты. Қазір ол жақын 
шетелдерде сұранысқа ие. Мəселен, теңге Өзбекстан, Қырғызстан, Ресейде евро, доллармен бірге 
айналымда жүр. Ұлттық валютаның бүгінгі тұғыры бірқалыпты. Жалпы, ұлттық валютаның 
құны ел экономикасының өсімімен белгіленіп отырады. Жалпы көршілерде теңгені сатып алуға 
құқық бар, ендеше қазақ валютасына да сұраныс бар. Теңге – дербестік тірегі, экономикалық 
дербестіктің кепілі. 

Тəуелсіз Қазақстанда Ұлттық валютамыздың болуы Қазақстанның тəуелсіз республика 
екендігінің тағы да бір дəлелі болып табылады. Ұлттық теңгеміздің тарихын білу ол əр 
қазақстандық азаматқа тəн, себебі теңге біздің қазіргі өміріміздің басты айналымы. Біздің ұлтық 
валютамыз тəуелсіздігіміздің нақты көзі, дербес ел болғанымыздың белгісі. 

Ұлттық валюта – еліміздің даму көзі, əлемдік деңгейге теңелудің алғашқы факторларының 
бірі. Ол барлық уақытта тəуелсіздігімізді қамтамасыз етеді. Теңге – тəуелсіздігіміздің тұмары. 
Еліміздің тəуелсіздігі мен ұлттық валюта – ажырамас ұғымдар.

Егемендіктің нышаны ретінде енгізілген теңгеміз əлем ақшаларының қатарынан лайықты 
орнын алды. Қазақстанның монета сарайы қазірдің өзінде дүние жүзінде ең озық кəсіпорындардың 
бірі деген беделге ие болып отыр. Ұлттық валютамыз ел экономикасының ішкі тірегі, сандық та, 
сапалық та көрсеткіші болып қала береді.

Қорытындылай келе, Ұлттық теңге енгізілгелі нарық жүйесіне негізделген экономика 
қайта түледі. Ұлттық валютаның кең қолданыста болуы аясында елімізде ұлттық идеологияны 
жəне қазақстандықтарды отансүйгіштікке тəрбиелеуді насихаттау, Қазақстан халқының тарихи-
мəдени мұрасы туралы мəліметтерді дəріптеу жəне тарату бойынша ауқымды жұмыстың 
жүргізіліп жатқандығын атап өту қажет. Отыз жылдай уақыт ішіндегі тəуелсіз ел тарихында 
мемлекет мəртебесін өсіру мен экономикасының нығаюы жолында теңгенің орны ерек болды. 
Жиырма сегіз жылдық ғұмырында теңге тəуелсіз елдің маңызды рəмізі екенін дəлелдеп шықты. 
Теңгенің болашақтағы қызметіне де сеніміміз мол.
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САЯСИ ЖҮЙЕНІ ЖАҢҒЫРТУ ҮРДІСІНДЕГІ ƏЙЕЛДЕРДІҢ САЯСИ ӨМІРГЕ 
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Аңдатпа. Қазіргі Қазақстан қоғамында мемлекеттің гендерлік саясатын қалыптастыру жəне оны 
жүзеге асыру мəселелері бұқаралық санада жағымды демократиялық қағидалардың, ғұрыптардың 
жүйеленуі мен нығаюы салдарынан өзекті сипатқа ие болып отыр. Гендерлік саясатқа немқұрайлы қарау 
мемлекет пен қоғамның демократиялық құрылымының негіздерін бұзады, азаматтық қоғам институтының 
тиімділігін азайтады, құндылықтар демократиялық жүйесінің мəртебесін төмендетеді жəне сонымен 
қатар саяси жүйені демократияландыру барысына сенімсіздік тудырады. Қазіргі Қазақстандағы 
гендерлік саясаттың бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар. Мұнда қазақстандық саяси көшбасшылардың 
мемлекеттік қызметтің осы бағытына деген саяси мүддесінің əлсіздігін, саяси дəстүршілдікті, бұқаралық 
саясат кеңістігінің əйелдер үшін шұғыл тараюын, гендерлік саясат нысандарының материалдық 
теңсіздігін атауға болады. Экономиканың құрылымдық қайта құру процесі əлсіз топтардың əлеуметтік 
қорғау деңгейінің төмендеуіне жəне халықтың, əрине əйелдер мен балалардың өмір сүру сапасының 
нашарлауына алып келді.

Саяси жүйені жаңартуды реформалауда қазақстандық əйелдер көптеген əр түрлі мəселелерге 
кезігеді. Олардың ең өткіріне туып көбеюшіліктің төмендеуі, отбасының тұрақсыздығы, ажырасудың 
жоғары пайызы, толық емес жəне баласыз отбасылардың көбеюі, нуклеарды отбасы санының азаюы 
сияқты мəселелерді жатқызуға болады. Мəселелердің басқа тобы əлеуметтік-психологиялық жəне 
рухани салаларға қатысты, əйелдердің өздерін айқындау мүмкіндіктері. Өкінішке орай, бұл мүмкіндіктер 
қысқартылу үрдісіне ие, бұл бірінші кезекте өмір сүру деңгейінің төмендеуімен жəне жұмыссыздықтың 
өсуімен түсіндіріледі. «Əйелдер» жұмыссыздығы «ерлердікінен» бірнеше есе артық. Шаруашылық 
байланыстардың ыдырауы, рентабельді емес кəсіпорындардың банкроттыққа ұшырауы, ғылыми жəне 
оқытушылық кадрлар санының азаюы бірінші кезекте əйелдерді, əсіресе аналарды жұмыстан шығаруға 
алып келеді, себебі олардың еңбегін пайдалану оларға деген белгілі бір əлеуметтік жеңілдіктер ұсыну мен 
əлеуметтік қорғау шарттарын сақтаумен байланысты. Бүгінгі күні біз кедейліктің «феминизациялануы» 
туралы, кемсітудің əр түрлі формалары туралы жəне құрылымдық экономикалық өзгерістерден жапа 
шегетін əйелдердің теңсіздігі туралы, т.б. мəселелер мақалада қарастырылған.  

Түйін сөздер: гендер, теңдік, саяси жүйе, саяси қатысу, саяси партия. 
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Abstract. In modern Kazakhstan society, the issues of formation and implementation of the state’s gender 
policy are becoming relevant due to the systematization and strengthening of positive democratic principles and 
Customs in the mass consciousness. Neglect of gender policy undermines the foundations of the democratic 
structure of the state and society, reduces the effectiveness of the institution of civil society, reduces the status 
of the democratic system of values, and at the same time creates distrust of the course of democratization of the 
political system. Gender policy in modern Kazakhstan has a number of specific features. Here we can mention the 
weak political interest of Kazakhstan’s political leaders in this area of civil service, political traditionalism, the 
urgent expansion of the space of mass politics for women, and the material inequality of forms of gender policy. 
The process of structural transformation of the economy has led to a decrease in the level of social protection 
of vulnerable groups and a deterioration in the quality of life of the population, of course, women and children.

In the reform of the modernization of the political system, Kazakhstani women face many different 
problems. The most acute of these include such problems as a decrease in fertility, family instability, a high 
percentage of divorces, an increase in the number of single-parent and childless families, and a decrease in the 
number of nuclear families. Another group of problems concerns the socio-psychological and spiritual spheres, 
the ability of women to identify themselves. Unfortunately, these opportunities tend to shrink, which is primarily 
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due to a decrease in living standards and an increase in unemployment. The unemployment rate of” women “is 
several times higher than that of” men”. The collapse of economic ties, the bankruptcy of unprofitable enterprises, 
the decline in the number of scientific and teaching staff lead, first of all, to the dismissal of women, especially 
mothers, since the use of their labor is associated with the provision of certain social benefits to them and 
compliance with the conditions of social protection. Today, we are talking about the “feminization” of poverty, 
about various forms of discrimination, and about the inequality of women suffering from structural economic 
changes, etc. the problems are discussed in the article.

Key words: gender, equality, political system, political participation, political party.

XXІ ғасырдың басында саяси қатысуды азаматтардың əлеуметтік-экономикалық 
жағдайына, олардың жеке мемлекет аясындағы əл-ауқатының деңгейіне байланысты сипаттау 
жалпыға танылды. Қазақстанда саяси жүйені реформалау процесіне байланысты əйелдер үшін 
əлеуметтік жəне саяси іс-қайраткерліктің мəнсізденуі болды. Егер батыс елдері экономиканы, 
ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды жаһандандыру қысымымен жұмыс күшіне 
жаңа талаптар қойып, өндіріспен басқару жəне еңбек саласына қатысуды белсендету бойынша 
шаралар қолданса, Қазақстан экономиканың қайта құрылуынан бастап, өндіріспен басқару 
саласында əйелдердің құқықтарына шек қоюды арандатты, əйелдердің кез келген жұмыс істеу 
мүмкіндігін барынша іске асыру дайындығы байқалды. Əйелдер еңбегі іс жүзінде резервтік 
болып шықты жəне де отбасы-тұрмыстық міндеттердің жалғасы болып табылатын салаларда 
ғана қолданылды. Елдегі толық емес отбасылардың кең таралуынан əйелдер санитарлық-
гигиеналық нормаларға сай келмейтін, қара жұмыстағы орындарын сақтап қалуға өз ниеттерін 
білдірді.

Экономиканың құрылымдық қайта құру процесі əлсіз топтардың əлеуметтік қорғау 
деңгейінің төмендеуіне жəне халықтың, əрине əйелдер мен балалардың өмір сүру сапасының 
нашарлауына алып келді. Осылайша, мемлекетпен жалғызбасты аналар, көпбалалы отбасылар, 
мүгедек-əйелдер, əйел зейнеткерлер үшін ұсынылатын жеңілдіктер бұл санаттағы халықтың 
шынайы қажеттілігін өтей алмайды. Алайда дəл осы топтар елдің əлеуметтік даму өлшемін 
анықтайды, сол себептен əйелдер мəселесі бойынша БҰҰ Пекиндік Конференциясының іс-қимыл 
тұғырнамасында өзінен-өзі экономикалық өсуді жылдамдату халықтың өмір сүру сапасының 
артуына əкелмейді деп көрсетіліп, үкіметтердің міндетті түрде механизмдер құруды жəне 
əйелдердің несиелік ресурстарға жол ашуды қамсыздандыру бойынша оларды жүзеге асыруды 
қарастыру, өз қаржылық жағдайын жақсарту мүмкіндігі ретінде жеке кəсіпкерлікті дамытуға 
септігін тигізу қажеттілігі туралы айтылған. Ерікті сектордың дамуын көтермелеу қажет, оның 
мүдделі салалары – халықтың əлсіз топтарын əлеуметтік қорғау, əйелдердің экономикалық 
жағдайларына қатысты мəселелер, мəдениет пен экология, құқық, феминизм мəселелері. 

Саяси жүйені жаңартуды реформалауда қазақстандық əйелдер көптеген əр түрлі мəселелерге 
кезігеді. Олардың ең өткіріне туып көбеюшіліктің төмендеуі, отбасының тұрақсыздығы, 
ажырасудың жоғары пайызы, толық емес жəне баласыз отбасылардың көбеюі, нуклеарды отбасы 
санының азаюы сияқты мəселелерді жатқызуға болады. Мəселелердің басқа тобы əлеуметтік-
психологиялық жəне рухани салаларға қатысты, əйелдердің өздерін айқындау мүмкіндіктері. 
Өкінішке орай, бұл мүмкіндіктер қысқартылу үрдісіне ие, бұл бірінші кезекте өмір сүру деңгейінің 
төмендеуімен жəне жұмыссыздықтың өсуімен түсіндіріледі. «Əйелдер» жұмыссыздығы 
«ерлердікінен» бірнеше есе артық. Шаруашылық байланыстардың ыдырауы, рентабельді емес 
кəсіпорындардың банкроттыққа ұшырауы, ғылыми жəне оқытушылық кадрлар санының азаюы 
бірінші кезекте əйелдерді, əсіресе аналарды жұмыстан шығаруға алып келеді, себебі олардың 
еңбегін пайдалану оларға деген белгілі бір əлеуметтік жеңілдіктер ұсыну мен əлеуметтік қорғау 
шарттарын сақтаумен байланысты. Бүгінгі күні біз кедейліктің «феминизациялануы» туралы, 
кемсітудің əр түрлі формалары туралы жəне құрылымдық экономикалық өзгерістерден жапа 
шегетін əйелдердің теңсіздігі туралы айта аламыз.  

Нарықтық қатынас жүйесіне өту экономикалық дағдарыс аясында жүзеге асты, бұл 
экономиканың өндірістік-қаржылық салаларының жағдайына жəне халықтың өмір сүру 
деңгейіне жағымсыз əсер етті. 2001-2005 жылдары тауарлар мен қызметтер өндірісінің елеулі 
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төмендеуі орны алды. 2005 жылы жалпы ішкі өнім 2001 жылмен салыстырғанда 38,6%, шынайы 
жалақы – 69,9%, белгіленген зейнетақы – 77,3%, құрылысқа қатысты қаржылық салым – 84,1% 
төмендеді. Тауар мен қызмет өнімінің төмендеуімен бір уақытта ел экономикасы ақшаның 
рабайсыз құнсыздануына ұшырады, ол тек 2006 жылы қалпына келді. 2005 жылы 2000 жылмен 
салыстырғанда ақша құнсыздануы 29605 есе өсті. Бұл кезең аралығында орташа айлық жалақысы 
2000 жылмен салыстырғанда 3,2 есеге, ал орташа айлық зейнетақы – 5 есеге құнсыздануы 
орын алды. Қазақстан кедейшілігінің басты ерекшеліктері жұмыссыздық, халықтың төмен 
əрі дифференциалды табыстары болды. Халықтың елеулі бөлігінің ақшалай табысын азайту 
қоғамның əлеуметтік полярлануына əкеліп соқты, бұл мүліктік дифференцация мен ақшалай 
табыс деңгейінің ажырауынан көрініс тапты, 10% ең қамсыздандырылған жəне 10% ең мұқтаж 
халық топтары. Тек XXІ ғасырдың 2000-шы жылдардың соңына таман экономикадағы жағымды 
үрдістермен елдегі кедейшілік деңгейі біртіндеп төмендеп жəне халықтың табыс бойынша 
дифференциациялану процесі қалыпқа келе бастады [1]. 

Республикадағы əлеуметтік салалар жəне экономиканың барлық аясының саяси жүйесін 
жаңартуды реформалау процесі өмір сүру деңгейіндегі, табыс бойынша дифференцациядағы, 
еңбек нарығындағы əйелдер мен ерлер жағдайларындағы елеулі айырмашылықтарға əкеліп 
соқты. Əйелдер мен ерлердің қаржылық, несиелік ресурстарға, мүліктегі, оның ішінде жер мен 
жылжымайтын мүлікке деген мүмкіндіктерінің əр түрлілігі сияқты факторларлың əсері де тиді. 
Өтпелі кезеңнің салдары əйелдер мен ерлердің экономикадағы, еңбек нарығындағы, жұмыспен 
қамтамасыз ету саласы мен əлеуметтік-еңбектік қатынастағы жағдайларымен, əйел адам мен ер 
адамның капиталға қатысумен, жеке меншік жəне билікпен, мемлекеттік деңгейдегі отбасылық 
шешім қабылдау кезіндегі үлесті бөлістірумен, уақыт ресурсы жəне табыспен байланысты саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтік салаларындағы гендерлік теңсіздікті күшейтті. 

Ерлерге қарағанда əйелдер мүмкіндіктерінің барлық осы көрсеткіштері едəуір шектеулі 
болып шықты. Əйелдердің ерлермен салыстырғанда білім деңгейінің елеулі жоғарлатылғандығына 
қарамастан, жалпы алғанда экономика салалары бойынша жалдану арқылы қызмет етудің ортақ 
көлеміндегі əйелдер үлесінің төмендігі байқалады. Осылайша, 2005-2009 жылдары олар жалдау 
бойынша қызмет етушілердің 45,6-дан 47,0%-ға дейін құраған. Соңғы бір жарым онжылдығы 
ішінде əйелдер мен ерлер еңбектеріне ақы төлеудегі гендерлік айырмашылықтар артуда. Егер 
де өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында республика бойынша əйелдердің орташа 
жалақысы ерлердің орташа жалақысының шамамен 70% құраса, 2014 жылға таман ол 61,7% 
құраған болатын [2].

Бұл арақатынас əйелдердің едəуір төмен жалақылы секторларға көңіл бөлгендігімен де, 
сектор ішінде ер адамдар экономикалық қызмет түрлері бойынша едəуір жоғары жалақылы 
лауазымдарға ие болумен де анықталады. Осылайша, 2013 жылы өнеркəсіпте бұл арақатынас 
тура 67,9%, қаржы қызметінде – 61,4%, мемлекеттік басқармада – 76,1%, білім беруде – 84,6% 
құрады. Едəуір төмен жалақылы əйелдер еңбегі басым болып келетін салаларда (білім беру мен 
денсаулық сақтау) ер адам мен əйел адам еңбектері төлемақысының айрмашылығы өте аз.

Ерлер мен əйелдердің еңбекақы төлемдеріндегі айырмашылықты қамтамасыз ететін 
факторлар: əйелдерді жұмыспен қамтамасыз етудің салалық құрылымының сəйкессіздігі мен 
өзгерісі, мұның нəтижесінде – олар басым түрде жалақысы төмен салаларда жұмыс істейді; 
кəсіптік оқшаулану – бір салада жұмыс істейтін əйелдер мен ерлердің еңбекақысындағы 
айырмашылық; əйелдердің едəуір төмен біліктілікті қажет ететін лауазымдар мен жұмыс 
орындарында қызмет етуінің салдарынан, Қазақстандағы басқару жұмыстарына деген шынайы 
мүмкіндіктерін қалыптастыру ықтималдығы шектеулі; жұмыспен қамтамасыз етудің екі секторлы 
үлгілері жəне əйелдерді екінші секторға ығыстыру. Көрсетілген жағдайларға байланысты əйелдер 
материалдық жағынан жиі осал болып келеді. Əйелдер мен ерлер кедейшілік жағдайларына келтін 
болсақ, республиканың əр бір үшінші ер азаматы екінші мыңжылдықтың басында табыстары 
ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз болған, ал əйелдер үшін бұл көрсеткіш ортасына жақын 
болған – 33, жəне сəйкесінше 44,9%. Əйелдер мен ерлердің жұмыспен қамтамасыз етілу мен 
табыстағы айырмашылықтары зейнетақымен қамсыздандырудағы гендерлік айырмашылықты 
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көбейтіп, қарт əйелдер үшін кедейшілік қауіпін арттыра түседі. Шамамен 70% жуық қарт 
əйелдер кедей санатына жатады. Зейнеткер жасындағы əйелдердің едəуір осалдығы (жалпы 
алғанда зейнеткерлер кедейшілік жағдайы бойынша қатерлі топты құрайды) əйел адам мен ер 
адам өмір сүру ұзақтығының елеулі айырмашылығына байланысты олардың көбінің қартайған 
шақта жалғыз қалуымен де айқындалады. Белгілідей, əйел тууы кезіндегі өмір сүру ұзақтығы 
2014 жылы 72,5 жасты құраған, бұл ерлердің іспеттес көрсеткішінен 11 жылға артық. Өмір сүру 
ұзақтылығының бұл айырмашылығы 2000 ж. аралығында 9,5 жыл құрағандағы 1,5 жылға артты, 
бұл ерлер мен əйелдер өліміндегі елеулі гендерлік мəселелердің бар екендігін дəлелдейді [3]. 
Зейнетке шығудың əр түрлі жас аралығы, əйелдердің қызметіндегі дүниеге нəресте əкелу мен 
балаларды тəрбиелеумен байланысты үзілістер, еңбекақының теңсіздігі де зейнетақы табысының 
айрмашылығына себепші болады. Жинау жүйесінде əйелдер пайда таба алмайды, өйткені олар 
ерлерге қарағанда аз жинай алады: олардың еңбекақысы төмен, жинау кезеңі қысқарақ, ал төлеу 
кезеңі ұзағырақ. Сол себептен көптеген жағдайларда əйелдер ер адамдарға қарағанда елеулі 
төмен зейнетақы ала алады. Зейнеттік жас тұлғаларының едəуір бөлігін əйелдер құрағандықтан, 
бұл зейнеткерлерге қатысты кедейшілік деңгейінің өсуіне кері əсерін тигізуі мүмкін [4]. 2000 
жылдан бастап Қазақстан экономикасы экономикалық өсудің жоғары қарқын траекториясына 
шықты. Бұл жағдайларда кедейлікпен күрес үкіметтің басты міндеттерінің біріне айналды. 

Кедейлікті төмендетудің маңызды құралы тиімді мемлекеттік əлеуметтік саясат болып 
табылады. Кедейлікті төмендету жөніндегі 2013-2015 жылдарға Мемлекеттік бағдарламада 
анықталған шаралар, зейнетақы төлеу дифференциациясының жарым-жартылай қалпына 
келтірумен, сонымен қатар медициналық көмек сапасын жоғарлатумен зейнетақына 
қамсыздандыру мөлшерін көтеруге бағытталған. Бағдарламада 2015 жылы кедейлік ауқымын 
2012 жылмен салыстырғанда үштен бір бөлігіне қысқарту қарастырылған. 2011-2014 жылдарға 
пайдалануға ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен қолданылған табыстары бар халық үлесі 
2011 жылы 28,4%-дан, 2014 жылы 16,1%-ға дейін қысқарды. 

2015 жылдың 1 шілде айының жағдайы бойынша бұл бағыттағы прогресс анық байқалады. 
Осылайша, 2011 жылы еңбекақының ең аз көлемі ең төменгі күнкөріс деңгейінен 80%, ал 
зейнетақы - 90% құрады. Алайда 2014 ж. өзінде осы көрсеткіштер бұл деңгейден асты. 2015 
ж. 1 шілде айынан бастап «Қазақстан жылдамдатылған экономикалық, əлеуметтік жəне саяси 
жаңару жолында» атты Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа Жолдауына сəйкес 
жалақы мен зейнетақының ең аз көлемі 9200 теңгені құраған. Бұл көлем ресми айырбастау 
курсы бойынша 70,7 АҚШ долларына барабар болып келеді, немесе бір күнге есептегенде 
2,4 АҚШ долларын құрайды, ал СҚП есепке алумен – 7,3 доллар. 2015 ж. 1 шілдеден бастап 
ең аз жалақы мен зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейін шамамен 60% асты. Тауарлар мен 
қызметтер өндірісінің өсуі жəне макроэкономикалық тепетеңдік Қазақстанның əл-ауқатын 
көтерудің себепшісі болды. 2015 ж. халықтың адам басына ЖІӨ 3338,5 долларды құрап, 2000 
ж. салыстырғанда 2,7 есе ұлғайды. Бұл ретте халықтың шынайы табысы 43,5% есейіп, шынайы 
еңбекақы – 65,7%, ең аз зейнетақы – 2700 тенгеге (1,8 есе), орташа зйнетақы – 2,1 есе ұлғайды. 
2005 ж. ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табысы бар халық саны 2000 ж. 31,8% қарсы 
14,3% құрады. Мұның бəрі гендерлік теңдікті көздейтін Қазақстанның тұрақты дамуы үшін 
жақсы негіз қалыптастырады.

Адамдардың кемсітусіз тең құқықтары мен негізгі еркіндіктері алғаш рет БҰҰ Жарғысымен 
жарияланды жəне қазіргі кезеңде даму мүддесіндегі əйелдер мен ерлер арасындағы серіктестік 
қарым-қатынасқа қол жеткізу ретінде қарастырылады. Əйелдер жағдайы жөніндегі БҰҰ Төртінші 
Дүниежүзілік конфренциясы жыныс теңдігінің тұжырымдамасын қалыптастырды, онда өмірлік 
əрекеттің барлық салаларындағы əйелдер мен ерлердің шынайы жəне тең серіктестігін жүзеге 
асыру мақсатындағы олардың арасындағы қарым-қатынас пен қоғамды қайта құру қажеттіліктері 
көрініс тапқан. 

Арасынша, экономикалық ресурстардың сəйкес бөлінбеуі жəне оларға деген əйелдер мен 
ерлердің жету жолдарының əркелкілігі Қазақстан үшін əлі де болса өзекті мəселе болып қала 
береді. Қоғамдық өндіріс саласындағы жұмыспен қамтамасыз ету, əйелдердің еңбекақысының 
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адекватты төленуі, əйелдер мен ерлердің зейнеттік жинақтарының гендерлік айырмашылықтарын 
қысқарту шарттарын жасау, сонымен қатар қарттарға экономикалық жəне əлеуметтік қолдау 
көрсету – жалпы алғанда елдің əлеуметтік-саяси жəне экономикалық даму салаларында 
мемлекеттік бағдарламаларды құру кезінде шешуге қажетті міндеттер. 

Бұл міндеттерді орындауға республикадағы гендерлік теңдікке жету аясындағы 
мемлекет іс-қайраткерлігі септігін тигізе алады. Елімізде Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы консультативтік-кеңесші орган ретіндегі 2006 жылы 1 ақпанда № 56 Президент 
Жарлығымен қалыптасқан, отбасы істері жəне гендерлік саясат жөніндегі Ұлттық комиссия 
қызмет атқарады. 

Гендерлік теңдік Стратегиясының аясында, əйелдер мен ерлердің заңды мүдделері мен 
құқықтарын қорғаудың құқықтық механизмдерін қамтамасыз ету мақсатында, «Ерлер мен 
əйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері туралы» жəне «Тұрмыстық зорлы-зомбылық 
туралы» заң жобалары дайындалды. Одан басқа, Қазақстан Республикасы əйелдер құқықтары 
жөніндегі негізін қалаушы халықаралық шарттардың қатысушысы болып табылады: əйелдерге 
қатысты кемсітудің барлық формаларын жою жөніндегі БҰҰ Конвенциясы, «Əйелдердің саяси 
құқықтары туралы» жəне «Тұрмыс құрған əйелдің азаматтығы туралы» БҰҰ Конвенциялары 
[5]. Ерлер мен əйелдер теңдігінің заң нормаларын дайындауда жеткен жетістіктерге қарамастан, 
қазіргі Қазақстанның саяси өміріне тəн белгілердің бірі болып əлі күнге дейін жалпы саяси 
сипаттағы өзгерістермен қамтамасыз етілген гендерлік асимметрия сақталып отыр.

Саяси жүйе дамуының тағы да бір маңызды факторы «Саяси партиялар туралы» жəне «ҚР 
сайлау туралы» ҚР конституциялық Заңдарына енгізілген түзетулер мен толықтырулар болып 
табылады. Бір жағынан, олар бірнеше параметрлер бойынша саяси партияларға қойылатын 
талаптарды күшейтеді. Басқа жағынан, жағымды ынталандырмалар қалыптасады.

Парламенттік сайлауда сайлаушылардың 1% кем емес дауыс жинаған саяси партиялардың 
ағымдағы қызметтеріне жыл сайын қаржыландыру. Сайлауда 1 жəне одан көп дауыс пайыздарын 
жинаған партиялар тең минималды базалық мөлшерлеме бойынша қаржылануы тиіс. Əділеттілікті 
қамтамасыз ету үшін бұдан тыс жиналған дауыстар есебі бойынша партияларды жыл сайын 
қаржыландыру. Саяси партияларға қаржы республикалық бюджеттен бөлінуі тиіс [6]. 

Бұл шарттардың негізгі векторы – қазақстандық саяси партиялардың рөлін арттыру мен 
нығайту арқылы саяси жүйені тұрақтандыру үшін ынталандырудың заңды шарттарын жасау. 
Басқалары қатарларды кеңейтеді, ұйымдастырушылық құрылым мен саяси жұмысты жетілдіреді, 
аймақтық жəне жергілікті сайлауға белсенді қатысады. Саяси реформа бағыты қоғамдық белсенді 
азаматтарды саяси партиялар арқылы өздерінің саяси əлеуеттерін іске асыруға бағдарлайды.

Саяси жүйедегі саяси партиялардың рөлін күшейту жəне сайлау заңнамасының өзгерістері 
мəн-мəтінінде əйелдердің саяси қатысуы мен əйелдер өкілдігі мəселелері күннен-күнге 
партиялық саясаттың жəне саяси партиялардың іс-қайраткерліктерінің жалпақтығына ауысуда. 
Мұндай процестер əйелдер ұйымдарының заңнаманың ережелерін жетілдіру мен дамыту арқылы 
əйелдерді саяси процеске кіріктіру үшін мүмкіндіктерді кеңейту талпыныстарына ықпалын 
тигізді. Бұл ең алдымен, саясат саласына қатысты біздің заңнамамызда билік құрылымдарындағы 
əйелдер өкілдігін нақты нормативті реттеудің болмауымен байланысты, мұндай реттеу саясаттағы 
гендерлік асимметрияны жеңу үшін бірнеше елдерде табысты қолдануда, мысалы, Францияда, 
Италияда, Испанияда жəне т.б.

Осылайша, қазіргі Қазақстандағы саяси жүйені жаңарту əйелдердің, əйелдер ұйымдарының 
саяси партиялар аясында немесе олардың қолдауы арқылы саясатқа қатысуларына септігін 
тигізеді, жəне де əйелдерді елеулі саяси партияларға қатысуға бағдарлайды. Алайда бұл 
мүмкіндіктерді іске асыру саяси белсенді əйелдердің бастамасы мен саяси партиялардың 
елдің саяси жүйесіндегі өзгерістерге дұрыс қарау қабілеттігіне байланысты. Соңғылары, 
өз кезегінде, саяси партияларды əйелдермен едəуір белсендірек жұмыс істеуге, оларды 
өз қатарларына тарту жəне жергілікті өзін-өзі басқару мен мемлекеттік билік органдарына 
жылжытуға итермелейді.
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ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ БІРЕГЕЙЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ҮРДІСІНДЕГІ 
ЕУРАЗИЯШЫЛДЫҚ ПАРАДИГМАСЫ
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Аннотация. Мақалада Қазақстандағы ұлттық құрылыс үдерісіндегі еуразияшылдық парадигмасының 
қалыптасу алғышарттары қарастырылады. Ұлттық бірегейлік мəселесі посткеңестік елдерде кеңінен 
талқылануда, өйткені ол тікелей ұлттық идеологиямен, тарихпен, тілмен жəне басқа мəселелермен 
байланысты. Жаһандық өзгерістердің ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың өзекті мəселелерін айқындап 
отыр. Оның ішінде ұлтаралық қарым-қатынастар, этномəдени саясат, тіл жəне тарих мəселелері жəне т.б.  
Мақалада Қазақстан ұлттық құрылыстағы жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясат талданады.

Түйін сөздер: ұлттық құрылыс, ұлттық бірегейлік, еуразияшылдық, қазақ, қазақстандық, жаһандық 
процесс.

EURASIANISM IN THE PROCESS OF FORMING ITS IDENTITY IN THE NATIONAL 
CONSTRUCTION OF KAZAKHSTAN

Sakbekova A.B.
Political science, 1st Year PhD

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan,
sakbekova@list.ru

Annotation. The article considers the prerequisites for the formation of the Eurasianism paradigm in the 
process of national construction in Kazakhstan. The problem of national identity is widely discussed in post-
Soviet countries, as it is directly related to national ideology, history, language, and other issues. Global changes 
reveal topical issues of the formation of national identity. Among them are issues of interethnic relations, ethno-
cultural policy, language and history, etc.The article analyzes the ongoing state policy in the national construction 
of Kazakhstan.

Key words: National Construction, national identity, Eurasianism, Kazakh, Kazakhstan, Global Process.

Қaзaқстaн тəуелсіз жəне демoкрaтиялық мeмлeкeт рeтіндe oрнықты. Eлдe қaзaқстaндық 
бірeгейлік пен бірліктің бaрлық қaжетті cаяси-құқықтық, əлеуметтік-экoнoмикaлық, мəдени-
рухaни негіздeрі қaлaнды. Қaзaқстaндық бірeгeйлік пeн бірлікті нығaйту жəне дaмыту 
тұжырымдaмaсындa: «Қaзaқстaндық бірeгeйлік пeн бірлік – ұрпaқтaн ұрпaққa үзілмeй 
жaлғaсaтын прoцесс. Oл əрбір aзaмaттың этнoстық тeгінe қaрaмaстaн өзінің тaғдыры мeн 
бoлaшaғын Қaзaқстaнмeн бaйлaныcтыруынa нeгіздeлeді. Oртaқ тaрихымыз, бүгінгі тіршілігіміз, 
бoлaшaққa дeгeн oртaқ жaуaпкeршілігіміз қoғaмды біртұтaстыққa бaстaйды: «Біздің бір ғaнa 
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aтaмекeніміз, бір ғaнa Oтaнымыз бaр – oл Тəуелсіз Қaзaқстaн». Бұл тaңдaудың мəнін ұғыну – 
бірігудің бaсты негізі» [1].

Н.Ə. Нaзaрбaев Елбасының Қaзaқстaн – 2050 Стрaтeгиясын жүзeгe aсырудa «Ұлт жoспaры 
– 100 қaдaм бaршaғa aрнaлғaн қaзіргі зaмaнғы мeмлeкeт» aтты жүзeгe aсырылуғa тиісті бeс 
инcтитуциoнaлдық рeфoрмaлaрда aзaмaттық қoғaмның бүтіндігін сaқтaу үшін қaзaқстaндық 
бірeгeйлікті нығaйтудың мaңыздылығын aтaп aйтуғa болaды [2].

Ұлттық құрылыстағы бірегейліктің дамуында алдымен Қазақстанның саяси жүйесін 
қарастырып көрейік. Бұл тақырыпты зерттеген қазақстандық ғалым М. Машан саяси жүйенің 
өзгеруін келесі кезеңдерге бөліп қарастырады: 

1. 1985-1991 жж. аяғы. Ұлттық идеяның басымдыққа ие бола бастаған кезеңі. Тəуелсіздікке 
қол жеткізуде халық пен саяси элита біртұтас болды. Қолдаудың ең жоғарғы түрін ұлттық ояну 
мен мемлекеттік егемендік үшін күрескен қоғамдық бірлестіктер мен саяси қызметкерлер 
иеленеді. Басқарушы элита мен контрэлита арасындағы шекарада ұлттық мəселелер жатты, 
опозицияда этностық ерекшелігі бойынша орыстар басымдық көрсетті. Бір жағынан, бұл факт 
қазақ-орыс қарама-қарсылығында қазақтардың басқарушы элитаны қолдауын анықтады. 

2. 1992-2002 (2005) жж. Бұл кезеңде тəуелсіздік алуға байланысты туындаған тоқмейілсу 
сезімі кейінге шегініп, тиімді мемлекеттік құрылымды іздестіру басталды. Бұл кезеңде халық 
бұқарасының басым бөлігі ішкі элиталық саяси күресті тек сыртынан ғана бақылаумен шектелді. 
Президенттік жəне кеңестік квазипарламенттік басқару формалары арасындағы генетикалық 
үйлесімсіздіктің себебінен екі Жоғарғы Кеңес ауысты. Президент институтының қалыптасуы 
жүріп жатты. Конституциялық үрдіс жылдам қарқынмен дамыды.

 3. 2002-2005 жж. кейін. Мемлекеттік-саяси құрылым мəселелерінің шешілуі жəне мүдделі 
топтар мен кландар арасындағы саяси биліктің бөлінісі-нің аяқталуы. Бұл кезеңге тəн қасиет 
əлеуметтікэкономикалық ойлардың басымдық танытуымен сипатталады. Соның ішінде бірінші 
кезеңнің өзін (1985- 1991 ж.) шартты түрде үш: а) либералды; ə) демократиялық; б) ұлттық 
сияқты салаларға бөледі. 

Осы кезеңге тəн ерекшеліктер – ұлттық идеяның басымдыққа ие бола бастауы; мемлекеттік 
тəуелсіздікке қол жеткізу мақсатында саяси элита мен халық біртұтас болуы; халықтың көпшілік 
қолдауына қоғамдық бірлестіктер мен саяси қызметкерлердің ие бола бастауы; басқарушы элита 
мен контрэлита арасында ұлттық мəселе жатты. Бір жағынан, бұл факт басқарушы элитаны 
қазақтардың басым бөлігінің құрауы, сондай-ақ, оны қазақ жəне орыс қарама-қайшылығы 
негізінде қолдауды көрсетеді [3].

Тəуелсіздіктің тұғырын тереңдету ұлттық бірегейлілікті қалыптастыруымен тығыз 
байланысты. Ұлттық бірегейлікпен айналысып жүрген отандық ғалым Р.Қ. Қадыржанов 
«Қазақстанға өзінің ұлттық мемлекетін орнатып оны дамыту керек. Бұл үрдісте ұлттық 
бірегейлікті анықтау түбегейлі маңызды. Ұлттық мемлекет пен оның азаматтығының бар болуы 
өздігінен ұлттық бірейгелікті анықтап бермейді. Бұл жерде Қазақстан халқын анықтау мəселесі 
туралы сөз болып отыр, яғни, біз оларды «қазақтар» немесе «қазақстандықтар» ретінде анықтай 
аламыз ба, оның үстіне қазіргі таңда бұларды идентификациялауда айтарлықтай қарама-
қайшылықтар байқалады» деп баға береді [4].

Қазақстанда ұлттық бірегейлікті анықтауда қоғамда екі концепцияның қарама-қайшылығын 
да атап өтеді. Ол оны «Қазақ ұлты» жəне «қазақстандық ұлт» деп екіге бөліп көрсетеді. Бұл екі 
тұжырым қазірше виртуалды кеңістікте, қоғамдық дискурс саласында күрес жүргізіліп отыр 
деп пайым жасайды [5]. Бұл қарама-қайшылықтардың тарихы тереңде болып табылады. Кеңес 
Одағының санасына əсері мен қазіргі саяси мəдениет ерекшеліктері негіз бола алады. Бұл 
құрамда этностардың əр алуандылығының рөлі басым болып табылады.

Ларюэль Марлен француз тарихшысы, əлеуметтанушы жəне саясаттанушысы, 
«Қазақстандық» парадигмасын еуразияшылдық парадигмасымен бірге қарастырады. Себебі,  
еуразиялық кеңістікте жатқан Қазақстан ежелгі уақыттан бері Шығыс пен Батыс, Еуропа 
мен Азия өркениеттерінің арасын байланыстырушы буын қызметін атқарды. Қазақстанның 
Еуропа мен Азияның тоғысындағы алатын тарихи жағдайы туралы Н.Ə.Назарбаев өзінің 
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«Тарих толкынында» атты еңбегінде жан - жақты жазды. 1993 жылы мамырда Н.Ə. Назарбаев 
«Қазақстанның болашағы - қоғамның идеялық бірлігінде» еңбегінде: Қазақстанға əлемнің назары 
ауып отырғандығындығы тілге тиек етіп, еліміздің географиялық жағдайын, этнодемографиялық 
жəне басқа дамуын ескере отырып, көп қырлы бағдар ұстану аса маңыздылығын тұжырымдаған 
еді. Сонымен бірге елбасы ТМД мемлекеттерімен ынтымақтастық қарым – қатынасқа бірінші 
кезекте көңіл аударатындығын мəлімдеді. Кеңестік билік жүйесі ыдыраған кейін күрделі жағдай 
қалыптасты. Қазақстан қоғамына бірігу қажет болды. Еуразиялық идея сыртқы саяси, аймақтық 
бағытына қарамастан Қазақстан халқының іштей бірігуіне мүмкіндік туғызды. 1990-шы жылдың 
басындағы тарихи оқиғалар саяси ойлардың дамуына түрткі болды. Жаңа еуразиялық бастама 
заманға сай егеменді мемлекеттердің нығаюына, ынтымақтастықты қалыптастастыруға себеп 
болды. Жалпы ғаламдық, аймақтық жəне ұлттық жағдайлар еуразиялық идеяның қайта өрлеуін, 
ХХ ғасырдың соңындағы аймақтар мен əлемдегі түбегейлі өзгерістерге орай жаңару қажеттігін 
де көрсетті [6].

Еуразияшылдықтың терең мəні неде? Кезінде профессор С.Колчигинмен бірлесіп жазған 
мақаламызда осы сұрақтарға былай жауап бергенбіз. Еуразияшылдық мəселесі өз ішіне 
географиялық, тарихи, əлеуметтік, геосаяси, этнологиялық, этнопсихологиялық жақтарды, яғни 
табиғи ортамен, адамның қоғамдық дамуымен жəне оның ішкі рухани əлемімен байланысты 
нəрсенің бəрін сіңіреді. Яғни еуразияшылдық – жеке ғылыми ұғым емес, керісінше, қамтуы 
мол, əмбебап немесе философиялық ұғым. Басқаша да мəніне үңілейік. «Еуразияшылдық» деген 
сөз «Еуропа» мен «Азияны» біріктіреді, бірақ олар философиялық мəні жағынан «Батыс» пен 
«Шығыс» деген кең жəне мазмұнды ұғымды білдіреді.

Қазір ХХ ғасырдағы тəжірибемен байыған Еуразия идеясы оның алғашқы даму кезеңіне 
қарағанда да көкейкесті болып отыр. Бүгінгі күнгі жаһандану заманында тұрақтылық пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан Шығыс пен Батыстың жақындасуы Еуразия континенті 
мемлекеттерінің дүниеге деген қатынасы мен интеграциясы іспетті аса тарихи қажеттілікке 
айналуда. Егер алғашқы еуразияшылдық Ресей империясының күйреуіне жауап ретінде 
болса, қазіргі еуразияшылдық КСРО-ның ыдырауы, сондай-ақ болашақта орын алуы мүмкін 
əлеуметтік-саяси күйреуге деген əсер болуы мүмкін. Еуразияшылдықты дүниеге айрықша 
қатынас түріндегі мəдени-философиялық доктрина, адам тіршілігінің əр түрлі тараптарын 
үйлестірудің бірден-бір тəсілі болар еді. ХХІ ғасырда Еуразиялық идеяның кең де терең мəнге 
ие болуы да сондықтан. Осыған орай Еуразиялық философия туралы жаңа зерттеулер, оны 
Батыс пен Шығыс мəдениеттері сұхбаты ауқымында теориялық негіздеу бүгінгі жаһандану 
заманының өскелең талабы. Батыс философиясы, Шығыс философиясы сияқты Еуразия 
философиясының өмір сүруі заңды. Сондықтан Еуразиялық идея Еуразия континентіндегі 
мемлекеттер арасындағы қайшылықтарды шешудің бірден-бір үйлесімді формасы, сонымен 
қатар көп деңгейлі интеграциялық процестердің қайнар көзі, ендеше, континенттік қауіпсіздік 
пен бейбітшілікті қамтамасыз етудің бірден-бір құралы [7].

2006 жылдың 26 мамырында Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де «Экономика біліміне 
инновация жəне ғылым арқылы» атты өзінің дəрісінде Елбасы Н.Ə. Назарбаев былай деді: 
«Еуразиялық идея теория секілді өткен ғасырда туды. Бірақ, еуразиялық идея тəжірибе жүзінде 
осы ғасырда жүзеге асады. Еуразияшылдық – ХХ ғасырдың басты идеялардың бірі. Еуразиялық 
идеяның Қазақстан инициативасы негізінде орындалған үш басты көрінісі – ЕурАзЭҚ, АӨСШК 
жəне ШЫҰ. Жəне бұл үш ұйым мызғымас Орталық, Біріккен Еуразиялық Идеяның тəжірибелік 
келбеті» - деп ой толғаған болатын [8].

Бүгінгі күнгі жаһандану зама нында тұрақтылық пен қауіп сіздікті қамтамасыз ету тұр-
ғысынан Шығыс пен Батыс тың жақындасуы Еуразия континенті мемлекеттерінің аса тарихи 
қажеттілікке айналуда.
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Аннотация. Данная статья посвящена великому полководцу и дипломату хану Абылаю и 80-летию 

Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. В ней 
рассматривается историческая личность хана Абылая, выдающегося государственного деятеля, которому 
удалось не только сохранить этнос, но и восстановить территориальную целостность Казахстана. Она 
составлена на основе биографических сведений о его жизни и творчестве, очерков, работ и трудов его 
современников, а также видных учёных: Бухар Жырау, Ч. Валиханова, Н. Трубецкого, А.И. Левшина, В. 
Бартольда и многих других. Целью автора является анализ наследия, которое оставил за собой Абылай 
хан, и его восприятие современным обществом. В результате исследования успешной политической 
тактики Абылай хана была выявлена роль идеологии национального и патриотического единства. В 
начале статьи можно ознакомиться с психологическим портретом юного Абылая, его детством и семьей. 
В другой части приводится трактовка произведений, написанных о хане его ближайшим окружением, 
рассматривается политические ситуации в Казахском Ханстве во время его правления. Автор делает 
особый акцент на дипломатических и военных решениях, которые позволили Абылай хану не только 
защитить свою родину от соседей, но также укрепить ее положение в сложные для Казахского ханства 
времена.

Ключевые слова: Абылай хан, политик, дипломат, полководец, история, личность, анализ, 
произведения, вклад.
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Abstract. This article is dedicated to the honor of the great commander and diplomat Khan Ablai and 
the 80th anniversary of the Kazakh University of International Relations and World Languages named after 
Ablai Khan. It examines the historical personality of Khan Ablai, an outstanding statesman who managed not 
only to preserve the ethnos, but also to restore the territorial integrity of Kazakhstan. It was compiled on the 
basis of biographical information about his life and labours, articles and works of his contemporaries, as well as 
prominent scientists: Bukhar zhyrau, Ch. Valikhanov, N. Trubetskoy, A.I. Levshin, V. Bartold and many others. 
The author’s goal is to analyze the legacy left by Ablai Khan and its perception by modern society. As a result 
of the study of the successful political tactics of Ablai Khan, the role of the ideology of national and patriotic 
unity was revealed. At the beginning of the article, the reader has the opportunity to get familiarized with the 
psychological portrait of young Ablai, his childhood and family. The other part provides an interpretation of the 
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works written about the Khan by his closest associates, examines the political situations in the Kazakh Khanate 
during his reign. The author lays special emphasis on diplomatic and military decisions that allowed Ablai Khan 
not only to protect his homeland from neighbors, but also to strengthen its position in difficult times for the 
Kazakh Khanate.

Key words: Ablai Khan, politician, diplomat, commander, history, personality, analysis, works, 
contribution.

Абылай всегда отличался характером взвешенного политика,
Гармонично сочетающего мужество и разум. Именно благодаря

Этому в трудные и суровые времена, воодушевив народ под
Единым знаменем, он смог спасти казахское государство от исчезновения. Мечтая о светлом 

будущем своего народа, он
Смог с честью взять на себя возложенную временем великую ответственность и исполнить свой 

сыновний долг перед страной.
Н.А. Назарбаев

Хан Абылай - целая эпоха в истории Казахстана. В истории народа Абылай хан – это не 
только священное имя, написанное золотыми буквами, а также неповторимая личность. Он 
занимает особое место в истории казахского народа, которому удалось спасти казахский народ 
в XVIII веке, когда народ потерпел множество неудач, угрожавших исчезновением казахского 
этноса. С его именем связана идея общенационального единства, государственной независимости 
и территориальной целостности Казахстана. Между тем еще в XIX в. видный русский философ 
С.Н. Трубецкой высказывался, что все совершается в истории «личностью и через личность: 
только в ней воплощается идея». Следовательно, история - это не просто борьба классов и смена 
формаций, это арена, на которой действуют люди, исторические деятели. Вопрос, только в том, 
как та или иная личность воздействует на общественные процессы. Абылай хан относится к 
числу таких исторических личностей. Именно в борьбе за осуществление этой идеи раскрылись 
разносторонние природные дарования Абылая, такие как государственный ум, личная отвага, 
талант полководца и политического деятеля, качества искусного дипломата. Безвестный пастух, 
по прозвищу Сабалак благодаря своим незаурядным с способностям возвысился до значения 
хана, пользовался поддержкой широких слоев общества и выдающихся деятелей своей эпохи [1, 
с. 6].

Первое художественное описание образа Абылая было дано его советником Бухаром жырау 
в его произведениях. В образе Абылая он создает щедрого и справедливого хана. Описывая 
семидневную битву казахов с войском Галдан-Церен, поэт рассказывает с удовольствием о победе 
казахов и именует Абылай хана духом и знаменем этой победы. Он видит в Абылае символ силы, 
мудрости, человечности и доброты. Основные темы в творчестве Бухар жырау: нестабильная 
жизнь народа, сложность взаимоотношений ханской власти и народа, межродовые распри, 
призыв объединить силы для укрепления ханства и борьбы с врагами, воспевание отважных 
батыров («Абылай», «Перед падением» «Оплакивание хана Абылая», «Гибнет высокая гора»,» и 
др.). В истории нет ничего о встрече Абылая и Бухар жырау. Но дружба могущественного хана со 
знаменитым народным сказителем и мудрецом была прекрасна. Понять личность Абылая в отрыве 
от этих отношений невозможно. Благочестивый старец как будто сообщил своему всесильному 
ученику некую тайну, тайна духовной силы и необыкновенной харизмы. Как отмечает Чокан 
Валиханов, Абылай хан для казахов был воплощенным аруахом, а Бухар жырау – их духом. 
Грозный Абылай, обладавший неограниченной властью, смягчался перед провидцем. Только 
Бухар мог позволить себе говорить с ханом на «ты», дерзким кличем «Эй, Абылай!» умерить 
горячий пыл своего питомца, напоминая о годах нищеты и унижений, «Не ты ли в Туркестане 
пас верблюдов и был слугой Уйсуна Толе бия?» В эпоху Бухара, когда казахское государство 
слабело и распадалось на части, Абылай хан был самым сильным правителем среди казахских 
правителей. Он хотел объединить все три жуза в единое мощное централизованное государство. 
Бухар жырау искренне поверив в него, угадал гений Абылая. Абылай со своей стороны заметил 
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в лице поэта глубокого мыслителя, истинного сказителя своего народа, выразителя его дум и 
чаяний. Хан Абылай ценил в Бухаре не только его бийское красноречие и знания «обычного 
права». Бухар предсказывал Абылаю маршруты и счастливые дни походов, толковал ханские 
сны. Абылай знал цену и красноречию, и знаниям, и дипломатическим способностям своего 
жырау, он прибегал к его Бухара, желая наладить отношения с вышедшими из-под его власти 
родами. Вот и поэтому, Бухара прозвали «комекей аулие»– святая гортань. Никого другого 
ни из предшественников, ни из современников Бухара так не называли. Его дар поэтической 
импровизации считали вещим. Великий провидец Бухар жырау пережил Абылай-хана. 

В начале 60-х годов XIX века появилась первая научная статья «Абылай», написанный 
казахским учёным – просветителем Чоканом Валихановым. Статья содержит все важные этапы 
жизни, деятельности и творчества Абылай хана. Автор также описывает эпоху, исследует 
внутриполитическую ситуацию в Казахстане в начале XVIII века. Интересные сведения 
об Абылай хане есть и в других материалах, собранных Чоканом Валихановым в 50-е годы. 
«Участвуя во многих рейдах, - пишет Чокан Валиханов, - прежде всего как рядовой солдат 
проявляет особый подвиг и хитрость. Его полезные советы и стратегическое мышление укрепят 
репутацию стоящих за ним мудрых людей ». К истории Абылая также проявили большой интерес 
и представители казахской интеллигенции конца XIX, такие как А. Бокейханов, М. Дулатов, М. 
Жумабаев и Ш. Кудайбердиев, также известные писатели Мухтар Ауэзов, Магжан Жумабаев, 
Бейсенбай Кенжебаев писали про исторический образ хана Абылая. Больше всего, Ильясу 
Есенберлину удалось раскрыть образ Абылай хана в произведении «Кочевники». 

В монографии историка А.И. Левшина «Описание кыргызско-казачьей, или кыргызско-
кайсакской орды и степи» описана история казахского народа в XVII-XVIII веках, процесс 
присоединения Казахстана к России. Монография содержит много информации об особой 
роли Абылая в организации освободительной борьбы против джунгар, развитии отношений с 
Россией. Историк отмечает безграничную любовь хана к своему народу, его борьбу за укрепление 
Казахского государства.

Интерес современных историков к личности хана Абылая усилился в связи с обретением 
Казахстаном независимости. В начале 1990-х гг. в республиканской и местной печати 
выпускались десятки статьей о хане Абылае. В эти годы были замечены обобщающие 
монографические исследования, затрагивающие деятельность Абылай хана, это работы С. 
Зиманова, К.А. Пищулиной, Ж. Артыкбаева, М.К. Козыбаева и др. [2, с.72]. Необходимо отметить 
труд исследователей о личности хана Абылая доктора исторических наук Болатбека Нəсенова, 
профессора Заркына Тайшыбая. 

Известно, что предки Абылай хана происходят от известного основателя Казахской орды 
Аз-Жанибека, который является потомком Джучи-хана, сына Чингисхана. Отцом Абылая был 
Коркем-Вали, а его дедом знаменитый Абылай Кровопийца, прозванный так за жестокость. 
Очень интересен тот факт, что прадед Абылая, Валибек, был сводным братом Тауке. «Аз-Тауке 
родился от брака Салкам Жангира и дочери калмыцкого хана. Брат его Валибек был рожден от 
дочери ургенчского Гаип хана. Когда на место Жангира ханом сел Аз-Тауке, Валибек, затаив 
обиду, ушел к Гаип хану». Как заявляет личный писарь Абылая М. Мамедов: «Дед и отец 
султана Абылая били ханами города Ташкент, захваченный джунгарами. Тогда Абылай, будучи 
десятилетним мальчиком, ушел в город Туркестан, находившийся под владением Абулмамбет 
хана». Абулмамбет был дядей Абылая. После захвата Ташкента в 1725 г. ойратами, Абылай 
жил под именем Сабалак. Существует даже легенда: «мальчик-сирота Абулмансур (Абылай) в 
поисках родичей-казахов и отчего края - Сары-Арки попадает к уйсыну Толе бию. У Толе бия 
он поначалу пасет верблюдов, затем лошадей и, в конце концов, настолько пришелся по нраву 
Толе бию, что тот решил его усыновить. На вопрос, откуда он родом, говорит - не знаю; на 
вопрос, как тебя звать, отвечает - как назовете, так и будет. Тогда Толе би за обросший вид его и 
лохмотья на нем прозвал мальчика Сабалаком». Опираясь на сведения историков, Абылаю тогда 
было 13 лет. Профессор З. Тайшыбай в своем произведении дает иное объяснение прозвищу 
Абылая «Сабалак»: «Абылай, ставший сиротой еще в детстве, воспитывался при дворе внуков 
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Кайып хана, Самеке хана, Болат хана и султана Абулмамбета. Ханы были воспитаны в семье 
аристократов с хорошим образованием и навыками боевого искусства. Исходя из легенд, 
прозвище Сабалак было дано его противниками за его мужество, а не из-за рваной одежды и не 
из-за того, что он был мальчиком на побегушках. «Сабалак» в переводе с монгольского языка 
означает воин, батыр» [3, c.24]. Абылай, известный как «Сабалак» с 15 лет, участвовал в боях с 
врагом как рядовой воин, затем быстро выдвигался и стал одним из самых влиятельных батыра. 
С ранних лет он проявил качества лучшего воина, защитника Отечества. Абылай был всегда 
храбр в боевых искусствах и всегда принимал участие в сражениях, единоборствах. Одной из 
первых крупных побед, принесших ему всеобщую известность, было сражение казахских войск 
под предводительством Абилмамбета против джунгар. В этом бою неизвестный двадцатилетний 
Абылай убивает Шарыша, близкого родственника главного батыра калмыков – хунтайжи 
Галдан-Церена. Он присоединился к ополчению, организованному Абилмамбетом, потомком, 
которое объединило все три жуза для борьбы с джунгарами, и победил джунгарского батыра в 
единоборстве под клич «Абылай». После сражения Абулмамбет подзывает его к себе: «Кто ты 
такой, и что за клич у тебя Абылай?» Он: «Я - внук Абылая, и в качестве клича взывал к его 
духу». Тогда Абулмамбет обнял его и обратился к народу со следующими словами: «Когда-то я 
слышал, что от Бакы Вали остался единственный сын, так вот он перед нами, если вы одобрите, 
то ему пристало быть великим ханом». После одобрения со стороны 90 лучших представителей 
трех жузов Абылай был избран великим ханом. Хотя Абулмамбет собственноручно передал 
ханство в руки Абылая, по-настоящему, с соблюдением формальной процедуры поднятия на 
белой кошме, он садится на трон в 25 лет. 

По летописям 1816 года горного инженера И. П. Шангина, побывавшего в среднем жузе, 
известно, что Абылай - хан «при жизни строго соблюдал древний свод законов. За любое мелкое 
преступление нарушитель отвечал по всей строгости закона, среди казахов не существовала 
барымта. У самых бедных имелось 500, у богатых от 5 тысяч до 15 тысяч голов домашних 
животных». Абылай хан был одним из правителей, который собирал налог в государственных 
интересах [4, с. 2]. «Главной целью молодого султана, как и всего народа, была борьба против 
грозного врага. Абылай, дальновидный политик, понимал, что главной опасностью для 
Казахского ханства, находившегося в тисках двух крупных держав – Цинской империи и России, 
являлись опустошительные вторжения джунгар. Поэтому он, как и многие другие влиятельные 
феодалы, держался пророссийской ориентации. К тому времени молодой султан Абылай уже 
успел прославиться как батыр, участник ряда сражений с ойратами. Он пользовался у народа и 
окружения хана Абулмамбета заслуженным авторитетом. 

Одновременно с борьбой с внешней опасностью Абылай предпринимал огромные усилия 
по объединению казахских земель. В 1740 г. в Ташкенте был убит хан Жолбарыс, и большинство 
родов Старшего жуза при поддержке Толе - би принесли присягу Абилмамбету - официальному 
главе Казахского ханства. С принятием Абулхаиром русского подданства многие роды 
Младшего жуза, управлявшиеся Батыр - ханом, также подчинялись Абилмамбету и Абылаю. 
Благодаря активной внутри- и внешнеполитической деятельности Абылай хана Казахское 
ханство превратилось в относительно мощное и единое государство. Его следующим, после 
объединения народа, шагом стало строительство взаимовыгодной, безопасной дипломатии с 
соседними государствами. Для достижения поставленной цели Абылай проявил незаурядные 
дипломатические качества и мужество воина-полководца. Во время правления Абылай-хана 
впервые за долгое время между казахами и калмыками было достигнуто соглашение о мире. 
Благодаря активной внутренней и внешней политике Абылай хана Казахское ханство стало 
относительно сильным и единым государством. Следующим его шагом после объединения 
народов было установление взаимовыгодной и надежной дипломатии с соседними странами. 
Для достижения этой цели Абылай проявил большие дипломатические качества и мужество 
полководца. Впервые за долгое время во время правления Абылай хана между казахами и 
калмыками был подписан мирный договор, которого хан добился, находясь в плену у последних. 
Абылай находился в плену до весны 1743 г., его освободили лишь тогда, когда приехал султан 
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Абулфайыз – аманат от Абулмамбета. Как ни странно, очень большую роль в его освобождении 
сыграла администрация России, в ставку Галдан-Церена было направлено посольство во главе 
с К. Миллером, что, видимо, и склонило чашу весов в пользу освобождения Абылая. Этот 
факт говорит о том, что Россия признала в нём одного из самых влиятельных и дальновидных 
политиков Казахского ханства того времени. Абылай хан заключил дипломатические соглашения 
с Россией и Китаем для сохранения мира и независимого развития казахского народа. Великий 
хан ясно видел коварную политику русских и китайских правителей, ожидавших гибели 
Казахского ханства в войне с джунгарами. Поэтому после девятилетнего мира с Галдан-Цереном, 
Абылай хан ждал новых войн. Вероятность войны увеличивалась из-за внутренних конфликтов 
в Джунгарском государстве.

Этнический состав казахов значительно расширился в середине XVIII века за счет 
калмыков, башкир, киргизов, каракалпаков и народов Средней Азии. По самым приблизительным 
подсчётам, численность казахов достигла 3 млн. Никогда еще в истории кочевой народ в Средней 
Азии не достигал такого уровня. «Абылай - хан восстановил все привилегии, которых ханы 
были лишены по предыдущим законам, территория Среднего и Старшего жузов была разделена 
между сыновьями Абылая. По признанию Ч. Валиханова, «ни один киргизский хан не имел 
такой неограниченной власти, как Абылай». Дальновидный политик и тонкий дипломат, Абылай 
сумел заслужить любовь своих приверженцев и уважение противников. В немалой степени этому 
способствовали и личные качества хана. 

Хан Абылай – ключевая фигура казахской истории XVIII века, один из крупных 
государственных деятелей Центральной Азии Нового времени. Он возглавлял освободительную 
борьбу казахского народа против джунгарских, а затем и цинских завоевателей, пытался 
объединить раздробленные казахские владения в единое государственное образование, 
заставил считаться с собой правителей соседних центрально-азиатских держав. «Самым 
могущественным из ханов XVIII века, - отметил академик Василий Владимирович Бартольд, - 
был хан Абылай». Самобытная и яркая личность Абылая, талант выдающегося политического 
деятеля и полководца сложились в один из переломных и драматических периодов в истории 
казахского народа, связанного с борьбой за свободу и независимость. Исходя из письменных 
данных Чокана Валиханова, у Абылай хана было 12 жен, 30 сыновей и 40 дочерей [5, с. 2]. Из 
именитых сыновей Абылай хана - Касым. А такие личности, как Саржан, Есенкелды, Кенесары 
хан, Наурызбай батыр, Сыздык были историческими личностями, представителями султанов, 
потомками Абылай хана. Всю свою сознательную жизнь Абылай посвятил укреплению 
Казахского государства, основанного ханами Жанибеком и Кереем. Он освободил от врагов 
просторные земли Казахского ханства и обеспечил его территориальную целостность. История 
является свидетелем того, что Абылай был видным правителем, который мечтал возвысить 
казахский народ, обеспечить благоденствие в стране и использовавшим для этого остроту 
копья, силу дипломатии. Абылай всегда был уравновешенным политиком, сочетающим в себе 
мужество и рассудительность. Благодаря этому он воодушевил людей в трудные и суровые 
времена, собрал их под одним знаменем и спас казахское государство от исчезновения. Мечтая 
о светлом будущем своего народа, он смог достойно выполнить возложенную на него временем 
огромную ответственность и выполнить свой сыновний долг перед Родиной. Чтобы обеспечить 
стабильное будущее и непоколебимую независимость, мы должны не забывать наказы наших 
предков и постоянно напоминать о них себе. Ведь им пришлось многим пожертвовать, чтобы 
построить сильную страну. Казахскому народу пережившему в истории как счастливые, так и 
печальные периоды, после смерти Абылая пришлось пройти немало испытаний судьбы. Но, 
не теряя надежды и уверенности в своих силах, мы все преодолели. Сегодняшнее поколение 
достигло высокой цели, к которой так стремился великий Абылай. 

В соответствии с международными нормами определены признанными мировым 
сообществом границы необъятных просторов нашей страны. Это позволило заложить 
фундамент вечной дружбы, взаимовыгодных торгово-экономических и культурных связей с 
нашими соседями. Поэтому юбилей знаменитого Абылай хана, правившего в то время, когда 
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судьба казахского народа была в опасности, целые государства исчезали с лица земли, является 
общенациональным праздником.
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Аңдатпа. Мақалада Қазақстан халқы ассамблеясы тəуелсіз Қазақстанның ұлт бірлігі мен 
бейбітшілік үшін жасалған мықты жобасының бірі. Татулық –көп ұлтты мемлекеттің негізі. ҚХА 
посткеңестік мемлекеттер арасындағы қайталанбас бірегей жоба, ерекшелігінің арқасында 25 жылдан 
астам уақыт аралығында достықтың кепілі болып отыр.

Түйін сөздер: ҚХА, достық, татулық, ұлт бірлігі, Қазақстан, тəуелсіздік.
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Abstract: In this article, the assembly of people of Kazakhstan is one of the strongest project of independent 
Kazakhstan for the sake of national unity and peace. Peace is the foundation of a multinational state. The APK 
is a unique project between the post-Soviet countries, and thanks for its uniqueness, it has been a guarantor of 
friendship for more than 25 years.

Key words: APK, friendship, peace, unity of the nation, Kazakhstan, independence.

Тəуелсіздік алғаннан ең алғашқы көп ұлтты мемлекетке əлемдік аренаға үлкен қадам басу 
жолдары басталды.Осы жолда ұлттардың басын қосу үшін елбасымыздың ерең саясатымен үлкен 
жоба аясында ассамблея құрылды. Қаншама ұлттардың құқығын қорғау, олардың мəдениетін, 
дінін, тілін бірегейлікпен ұстау үшін, бұл жобаның орны ерекше болды. Елбасы Н.Ə. Назарбаев 
Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы тəуелсіздіктің бірінші 
жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялады. Мұндай институтты 
құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, тəуелсіз, полиэтносты, 
поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама 
мəдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды 
дамыту мəселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын əлемдік тəжірибедегі тың 
бағыт болып табылды. Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа 
ұйыстыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес 
қосып келеді.Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне 
қарамастан əрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 
еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық жəне конфессияаралық келісімнің айрықша 



161

II АБЫЛАЙХАН ОҚУЛАРЫ

үлгісі қалыптасты. Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара 
түсіністік үлгісі орнады. 2007 жылғы мамыр айында Қазақстан Республикасы Конституциясына 
бірқатар өзгерістер енгізілді. Қазақстан халқы Ассамблеясына конституциялық мəртебе 
берілді, ол ҚР Парламенті Мəжілісіне тоғыз депутат сайлау құқығына ие болды. Осы арқылы 
Ассамблеяның қоғамдық-саяси рөлі айтарлықтай артты. 2008 жылғы 20 қаңтарда Президент 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы» туралы əлемде баламасы жоқ заңға қол қойды. ҚХА еліміздің 
саяси жүйесінің толыққанды субьектісіне айналды. Оның қызметінің нормативтік құқықтық 
негіздері айқындалды. Бүгінде Ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты 
жəне халық бірлігін одан əрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Сонымен 
қатар ҚХА мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы əрекет етуге, 
азаматтардың демократия нормаларына негізделген саяси-құқықтық мəдениетін қалыптастыруға 
көмек көрсетеді. Ассамблея этномəдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этно 
мəдени орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мəдениеттері, тілдері мен дəстүрлерінің 
өркендеуін, сақталуын, жəне дамуын қамтамасыз етеді [1]. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президентiне – Елбасына Қазақстан халқы Ассамблеясын өмiр бойы басқару құқығы тиесiлi. 2021 
жылы елбасы бұл басшылықты Қ.К.Тоқаевқа өткізіп,алғашқы төрағасы ретіндегі мəртебеге өтті. 
Марат Əзілханов Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасының орынбасары болып табылады. 
Қазіргі уақытта Ассамблея құрамында 394 мүше бар. Ассамблеяның басты ерекшеліктерінің 
бірі оның еліміздің жоғары заң шығару органында - Парламентте этностық топтар мүдделерінің 
кепілді өкілдік етуін қамтамасыз етуі болып табылады.Парламент Мəжілісіне Қазақстан халқы 
Ассамблеясынан сайланған 9 депутат еліміздің барлық этностары атынан өкілдік етеді. Бұдан 
басқа қазақстандық этностық қоғамдастық өкілдері Парламенттегі өкілдігі өкілді органдарға 
саяси партиялар арқылы сайлауға тікелей қатысу негізінде жүзеге асырылады.

Өткен жылдар аралығында елдің ұлттық саясаты өзінің демократиялық, бейбіт жасампаздық 
жəне прогрессивті бағытымен сипатталды. Қазақстан халқы Ассамблеясы қазақстандық 
қоғамның белсенді бөліктерінің бірі бола отырып, оған қажетті энергия мен қозғалыс береді. 
Ассамблеяның сессияларында туатын азаматтық-қоғамдық бастамашылықтардың саяси жүйеге 
қол жеткізуі қазақстандық қоғамның өмір сүру шартының бірі болып табылады. Ассамблеяның 
қолдауымен қоғамда тұрақтылық қамтамасыз етілді жəне көлемді реформаларға қуатты 
импульс берілді, ол Қазақстанның алдағы жылдардағы даму логикасын анықтады.Қазіргі кезде 
Ассамблея этносаралық жəне конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыруда маңызды құралға айналып, елімізде тұрып жатқан барлық этностардың өзара тең 
құқықты қатынасын қамтамасыз етуші алаң рөлін атқаруда. Жиырма бес жылдың ішінде аталған 
құрылым қоғамдағы тұрақтылықты сақтаушы құралға айналғанын уақыттың өзі дəлелдеді. Ал 
Ассамблеяның негiзгi бағыты барлық этностық топтарды ортақ мақсатқа жұмылдыру болып 
табылады. Бұл құрылымның өмiршеңдiгiнiң ең басты ерекшелiгi — ол этностық топтардың 
қызметiн бақылаумен айналысатын қарапайым ұйымға ғана айналып қоймай, елiмiздегi барлық 
ұлт пен ұлыстың мүдделерiн бiр арнаға тоғыстырушы, барлық азаматтардың этностық, дiни 
ерекшелiктерiне қарамастан, құқығы мен бостандығын caқтаушы толыққанды саяси институтқа 
айналуында жатыр.

Кеңес Одағының құрамынан шыққан Тəуелсiз Қазақ елiне көптеген беделдi сарапшылар 
ядролық қаруға сүйене отырып, қатал державалық, саясат жүргiзедi деп баға берiп, қауiп күткені 
белгiлi. Алайда қоғамда демократиялық құндылықтар орнату жəне азаматтық қоғам құру 
бағытында батыл iс-қимылға көшкен Қазақстанның Семей ядролық полигонын жабуы, əлемде 
төртiншi орында деп ресми бағаланған ядролық арсеналынан бастартуы ғаламдық саясаттағы 
қайталанбас оқиға ретiнде мойындалды. Қазақстан өзiнiң алдына қойған негiзгi мақсаты 
бейбiт өмip, келiсiмдi қoғaм, ынтымақтастық пен бірігу екенін дəлелдедi. Қазақстанның ТМД 
шеңберiнде жүргiзiп отырған бiрiгу саясаты мен ЕурАзЭҚ, АӨСШК, Əлемдiк жəне дəстүрлi 
дiндер съездерi сияқты тың бағыттары елiмiздi халықаралық қауымдастықта танымал елге 
айналдырды жəне посткeңecтік кеңiстiктегi экономикалық жəне саяси тұрғыда ең қарқынды 
дамушы мемлекет ретiнде бағалануына оң ықпалын тигiздi [2]. 
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Біздің жолымыз - ол бірлік жолы жəне азаматтық біртектілік негізінде ұлтты дəйектілікпен 
қалыптастыру жолы. Бұл жайында Ақорда жария еткен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлт 
жоспары - қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласында айтылған.«Біздің жолымыз 
- ол бірлік жолы жəне азаматтық біртектілік негізінде ұлтты дəйектілікпен қалыптастыру 
жолы. Қазақстандықтардың азаматтық біртектілігі мен біртұтастығын нығайтуға бағытталған 
төртінші реформаның мəні де дəл осында»,- деп жазады Елбасы. Н.Ə.Назарбаев бізде қазірдің 
өзінде Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Мəңгілік Ел жалпыұлттық идеясы сынды екі негіз 
бар екендігін, оларды дамыта отырып, біз өзіміздің Болашағы Біртұтас Ұлтты дəйекті түрде 
нығайта беретіндігімізді атап өткен. Елбасының атап өтуінше, Қазақстан халқы Ассамблеясының 
миссиясы - бізді этносаралық бейбітшілік пен келісімнің мызғымастығына бастайтын жол. 
«Ғылым жердегі əрбір этнос кем дегенде бір айрықша сапаға ие дегенді айтады. Біздің өміріміз 
қазақстандық 100 этностың 100-ден кем емес, айрықша жəне қайталанбас ерекшеліктері бар 
екенін көрсетіп отыр. Олардың бəрі жиналып келгенде біздің Біртұтас Ұлтымызға тамаша 
артықшылықтар береді. Көпэтностық - біздің ортақ ұлы қазынамыз! Міне, 25 жылдан бері 
Қазақстан халқы Ассамблеясы осы байлықтың басты сақтаушысы миссиясын табысты атқарып 
келеді. Ассамблея - біздің қазақстандық біртектіліктің негізі де осы», - дейді ҚР елбасы. 
«Екіншіден, біз Мəңгілік Ел жалпыұлттық идеясына ие болдық. «ЕЛ» сөзінде үлкен біріктіруші 
күш бар, өйткені, барлық уақыттарда да туған жер қазақстандықтар үшін ең жақын жəне өзіне 
тартушы құндылық болған жəне болып қала береді. Мəңгілік Ел идеясында болашаққа деген 
жалпыхалықтық сенім айнадағыдай көрініс тапқан. Қазақстандық патриотизмнің осынау негізін 
біз өзіміздің ұлы істерімізбен қалыптастырдық. Оны нығайтып жəне көбейтіп қана қоймай, 
сонымен бірге, ұрпақтан ұрпаққа, дəуірден дəуірге ұластырып отыру керек. Мəңгілік Ел 
Патриоттық актісінің тарихи жəне рухани күші де осыдан танылуы тиіс. Біз біртұтас азаматтық, 
Мəңгілік Ел жалпыұлттық құндылықтары қағидатында, Тəуелсіздік жылдары ішіндегі біздің 
жетістіктерімізді жұмылдыру, сондай-ақ, үш тұғырлы тіл мəдениетін енгізу негізінде Қазақстан 
қоғамын дамыту арқылы ортақ біртектілік пен ел бірлігін нығайтуды мақсат етудеміз.Біздің 
күретамырлық басымдықтарымыз да осы.

ҚХА негізгі қызметтері бар,осы қызмет аясында қаншама жобалар,тұжырымдамалар 
мен заңнамалар іске асып келеді. Тұжырымдаманы іске асыру нəтижелері: 1) мемлекеттік 
этносаясатты жəне мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының өзара іс-
қимылын үйлестіруші ретіндегі ҚХА институтын нығайту, оның рөлін арттыру; 2) қоғамдық 
келісім мен халық бірлігін нығайту бойынша институттардың жаңа инфрақұрылымдарын 
қалыптастыру; 3) қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту жəне дамыту саласындағы 
өңірлік саясатты жетілдіру; 4) қайырымдылық, медиация, қоғамдық бақылау саласында ҚХА 
жұмысының жаңа бағыттарын қалыптастыру; 5) «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 
идеясы мен «Ұлы Дала Елі» брендіне негізделген Болашағы біртұтас ұлт құндылықтары жүйесін 
қалыптастыру; 6) тұрақтылықты, қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту, қоғам санасына 
«Мəңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын сіңіру; 7) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 
бірліктің қазақстандық моделін одан əрі жетілдіру; 8) қоғамдық келісім жəне бірлік мəселелері 
бойынша мемлекеттік этносаясаттың нормативтік құқықтық базасын дамыту; 9) мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейту жəне оның қоғамдық маңызын арттыру; 10) үштілділікті енгізу 
мен дамытудың қажетті білім беру, əлеуметтік жəне ақпараттық тетіктерін құру; 11) қазақстандық 
бірегейлік пен бірлікті нығайту жəне дамыту мақсатында ақпараттық жұмыс жүйесін құру; 
12) «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының құндылықтарын ескере отырып, 
білім берудің барлық деңгейі үшін жаңа қазақстандық патриотизмге тəрбиелеудің бірыңғай 
жүйесін дамыту; 13) этносаралық жəне қоғамдық келісім мəселелері бойынша шет елдермен 
жəне халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды нығайту болмақ. Осы Тұжырымдаманы іске 
асырудың басты нəтижесі бірегейлік пен бірліктің қазақстандық моделін дамыту, «Мəңгілік Ел» 
жалпыұлттық патриоттық идеясын іске асыру жəне Болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыру 
жөніндегі жұмыстарды үйлестіретін орталық ретінде ҚХА институтын одан əрі нығайту болуға 
тиіс [3]. 



163

II АБЫЛАЙХАН ОҚУЛАРЫ

Бұл тұжырымдар 10 жыл ішінде жүзеге асып жатыр,бірі мықты жоба болды,бірі 
кемшіліктерге ие болды.Бірақ та əрбірі ұлт татулығы, ұлт достығы, елдегі əрбір ұлттық бейбіт 
өмір сүруі үшін жасалған жоба деп білсек болады.
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Қазақстанды дербес мемлекет құру, қазақ халқының егеменді ел болуы – Абылай 
хан өмірінің түп қазығы болды. Қазақ тарихындағы Абылай хан құрған Қазақ хандығы бір 
орталықтандырылған мемлекеттік дəрежеге көтерілді. Абылай хан сияқты дана саяси қайраткер 
азаттық қозғалысының көсемі, болашақты болжап, өз халқын егемендікке жеткізген тарих 
қаһармандары кешегі жеке басқа табыну, одан қалды əкімшіл-əміршіл жүйе, мифқа айналдырған 
идеология заманында тарих табалдырығында қалдырылды. 

Абылай хан Қазақ хандығының 18-ші ханы. Қазақ Ордасының тарихындағы ең ұлы 
хандардың бірі. 1730-33 жылдар аралығында болған бір ұрыста бұрын белгісіз жас жігіт 
Əбілмансұр жекпе-жекке шығып, қалмақтың бас батыры, қонтайшы Қалдан Сереннің жақын 
туысы (кейбір деректерде күйеу баласы) Шарышты өлтіреді. Үлкен əкесінің аруағын шақырып, 
жауға Абылайлап ат қойған Əбілмансұр жеңісті ұрыстан соң, Орта жүздің сұлтаны деп танылып, 
қазақ даласындағы ең беделді əміршілердің біріне айналады. Бұдан соңғы жерде Əбілмансұр 
есімі ұмытылып, Абылай атанады.

Абылай көреген саяси қайраткер бола отырып, қалмақтармен аса ауыр соғыстардан 
қалжыраған елінің есін жиғызу үшін дипломат жолдарды да тиімді пайдалаңды. Абылай дарынды 
хан, аса ірі қайраткер, қолбасшы болды. Əбілмəмбет ханның тірі кезінде қазақ халқы оны өзінің 
қорғаушысы, көсемі санады. Ол патша өкіметінің губернаторларының ыңғайына жүрмеді. Елінің 
еркіндігін, бостандығын қорғай білді [1].

Еліміздің тəуелсіздікке қол жеткізуінен бастап жаңа ойлау, толғану заманасы Абылайдай 
дананы өз халқына қайтарды, тарих төрінен орын беріп, оның беделін асқар шыңға көтерді. 
Тарихта адамдардың бір де болса бірегейлері аққан құйрықты жұлдыздай аспан əлемін қақ жарып, 
«мен мұндамын», - деп жар салып өтеді. Мұндай жандар жаратылыс философиясының сырын 
ұғып, өмір тұтқасына дер кезінде жармасады, озбырлармен арбасады, тарихпенен сырласады да, 
өз халқымен мұндасады. Тек қана осылай олар өз есімін мəңгілік кітабына хаттайды, болашақ 
ұрпаққа үлгілі ісін, даналық сөзін, ғибратты өсиетін жаттатады. Академик Манаш Қозыбаев 
тарихтағы Ұлы тұлғалар жайлы «...егер тарихта Аристотель мен əл-Фараби, Македонский мен 
Шыңғыс хан, əз Жəнібек хан мен Мұстафа Кемал Ата түрк, Абылай хан мен Петр I, əз Тəуке хан 
мен Галдан-Церен, Қаныш пен Ломоносов, Абай мен Пушкин, Шоқан мен Лермонтов, Мағжан 
мен Гете, Мұхтар мен Шекспир сияқты тұлғалар болмаса бұл жалған тарихта не сəн, не мəн 
болар еді? Егер əлем тарихында алып Гомерді, дала данасы Бұқарды өмір сүрмеді деп бір сəт 
ойлай қалсақ, өмір дариясы кемерінен түсіп, Хан Тəңірі бір құлаш шөккендей болар еді», - деп 
ғажап ойларын білдірген болатын. 

Абылай хан – Бұқар жырау заманы, Мұхтар Əуезов айтқандай, «орыс патшалығына 
қарамай, бөлек хандық құрып, жеке өмір жүргіземіз деген талаптың мезгілі еді. Бұқар сонда 
үлкен қырағы саясаттың толғаушысы боп, əрбір сөзін ірі-ірі оқиғалардың, ірі мəселенің тұсында 
ғана айтады». Ендеше Бұқар жырау Абылайды, батырларды, Отан мүддесі, одан қалды халық 
санасын қалыптастыру қажеттілігінен дəріптеді. Бұқар жырау замана талабына сай өктемді 
мемлекеттік, бүкілхалықтық дəрежедегі рухани көсем, рухани өмірдің Абылайы ұлт-азаттық 
қозғалыстың ұйытқысы, жыршысы [2].

Бұқар жырау бірнеше ғасыр өктемді үні үстем болған жыраулар заманының ең биік 
шыңына көтерілді. Халық атынан сөйлеп күмбірлеген жыраудың Отан тағдыры, ұлт санасы, 
ел бірлігі бүкіл поэзиясының өзегі болды, халық жырауы атанды. Атақты Үмбетей жыраудың 
Бұқардың асында зиратының басында: Өткіздің тоғыз ханды толғауменен, Шештің талай түйінді 
болжауменен. Іс болса қиын-қыстау сан сайыстың Қылыш пен қызыл тілді қорғауменен, - деуі 
осыдан. Бұқар жырау өзінен кейінгі ұрпаққа Абылайдың қасында болғандықтан ғана қымбат 
емес, Ұлы Даланың ғажайып перзенттерінің ұлттық санасын қалыптастыруға үлес қосып, бір 
өзі Дала академиясының ісін атқарған сайын даланың данасы есебінде қымбат. 

Манаш Қозыбаев: «...Бұқар тек жырау емес. Біріншіден, ол сонау Сыпыра жыраудан 
бері қарай барша жыраулардың жолы киелі, сөзі иелі ту ұстары. Екіншіден, ол жыраулықты, 
көрегенділікті көріпкелділікпен ұштастырған ел данасы. Үшіншіден, болашаққа қырандай 
ғарыштан қараған, барша қазақты алаламай тұтас бір халық деп санаған, шалдыққанда 



165

II АБЫЛАЙХАН ОҚУЛАРЫ

Абылайға тірек болуға жаралған, аптыққанда қаһарлы Абылайдың өзін де жас баладай сабаған 
халық бабасы. Ол ханнан да қаһарлы, оның тірегі – халық, сыншысы – тарих. Төртіншіден, 
Бұқар жырау, Абылай хан тағдыры бір, игі мақсатқа – жүздік ұғымнан ұлттық санаға көтеріліп, 
тұтас иеменді мемлекеттік дəрежеге көтерілу мақсатына еңбек еткен, халықаралық дəрежеге 
көтерілген саяси қайраткер жандар», - деген екен. 

Бұқар поэзиясының тынысы – ел өмірі, халық мүддесі. Абылай хан Бұқар жыраудың 
алдаспан жырлары арқылы халық тынысын тыңдады, өз саясатының деңгейін мемлекеттік 
дəрежеге көтеруге қарекет жасады. Бұқар жырау, қалың бұқара ел, Абылай хан міне осылай бір 
арнаға тоғысты. Абылай-Бұқар заманасында қазақ елі қыспаққа түсті. Біздің мемлекетіміздің 
үлгі тұтарлық дипломатиясы қалыптасты. Сол кездегі көрші елдерге, оның ішіндегі Ресей, 
Қытай мемлекеттеріне деген тұрақты байсалды көзқарас, саясат, сан сарапқа салып шешілген 
ұлысаралық бейбіт өмір үлгісі өз маңызын бұл күнде де жойған жоқ. Қазақ халқының біздің 
заманымызға жетуіне, талай тар жол, тайғақ кешуден өтуіне, оның мəдениеті мен əдебиеті, 
парасаты мен имандылығының дамуына зор үлес қосқан «Көмекей əулие» - Бұқар бабамен 
бүгінгі, келешек ұрпақтар мақтануы – тарихи заңды құбылыс. 

Бұқар өз заманындағы ірі мемлекет қайраткері, сұңғыла дипломат, егесе егеудей ойып 
тастап, кестесінен кесіп шешім шығарушы əрі би, əрі жалынды жырау, Бұқар халықтың хан 
алдындағы өкілі, оның жоғын жоқтаушысы, Ұлы Даланың биі, халықтың маңдайына тарту еткен 
тағдырдың сыйы. Бұқар жырау қазақ хандығының билiк пирамидасында аса бiр ерекше миссия 
атқарады. Ең қиын, түйiндi, түбегейлi iс шешiмi боларда ұлы шоғыр жырауға табынды. Бұқар 
данамын деп таспады, дана жырау барша қауымның бағы болды, түнекше жол сiлтер шамы 
болды. Ол халық бабасына, халық данасына айналды. Абылай хан, Бұқар жырау, барша билiкке 
қатысқан қауым ұлт тұтастығының бiрiккен мемлекетiнiң идеологиясын қалыптастырды. 

Ұлттық, халықтық ағынның жыршысы, ұйтқысы Бұқар жырау ұлт санасының қайнар 
бұлағының бастауы бола бiлдi. Дала идеологиясы дала көшпелiлер өркениетiнде басқадан өзгеше 
осылай сипатталды. Бүгiнгi бiз айтып жүрген патриоттық сезiм кейiнгi ұрпаққа Бұқар жырының 
бесiгiмен тербелiп, жүрегiне осылай ұялаған. Дүние танымын, қоғамдық санасын арттырып, 
халықтың рухани талабына қызмет еткен. Ол кездегi алға қойылған мiндет пен саяси-əлеуметтiк 
талап қазақ деген ұлттық сананы рулық, жүздiк ұғымның шеңберiнен асырып, түбi бiр тұтас 
мемлекет дəрежесiне көтеру едi. 

Бұқар жырау қазақ жұртын қабырғалы мемлекет қатарына қосуды арман еттi. Елiмнiң басын 
бiрiктiремiн деп талай қиянат қиыншылықты басынан кешiрдi, жарқ етiп сермеген жырлары 
ханды да, қараны да аямады, түйiндi ойлардың тұсауын кесiп, шеңберлi саясаттың тынысын 
кеңейтiп отырды. Замана ұраншысы атанған Бұқар жырау Абылай ханның ақылман кеңесшiсi, 
қабырғалы биi болды. 

Қазақ қауымының бар тiлегi бiр арнаға тоғысқан шақта Абылай сияқты кемеңгер тұлғаның 
тарих сахнасына шығуы кездейсоқтық емес десек, дəл осы кезеңде Алаш жұртының өз рухын 
айғақтаған Бұқар жырау сияқты сөз дарқынының дабыл қағуы да табиғи занды құбылыс. 

Қазақ халқы қанша жасаса, Абылай хан мен Бұқар жырау сияқты Ұлы Дала тұлғаларының 
есімдері сонша жасай бермек!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.
Чатыбекова К.К.

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Алматы, 
ckamiliya@mail.ru 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы развития Казахстана в начале XX века. 
Один из существенных вопросов – аграрный вопрос. В связи с этим дан анализ и оценка переселенческой 
политике империи и последующим постановлениям, направленным на изъятие земель у местного 
населения. Отмечается, что в течение нескольких лет вся территория Казахстана была разбита на 
переселенческие округа. На фоне сложных земельных отношений в Казахстане начинается проведение 
Столыпинской аграрной реформы. 

В статье отмечается, что немаловажное значение в дореволюционном Казахстане имело развитие тех 
отраслей промышленности, для которых имелось сырье на местах. Прежде всего это горнодобывающая 
и горнозаводская промышленность, а также промышленность по переработке сельскохозяйственного 
сырья. Вместе с тем подчеркивается, что в рассматриваемый период промышленность Казахстана была 
подотчетна различным горным правлениям и ведомствам Российской империи.

Автор статьи рассматривает также развитие промышленности по переработке сельскохозяйственного 
сырья. Отмечено, что в начале XX века сравнительно более развитой отраслью обрабатывающей 
промышленности Казахстана стало маслоделие. Относительно большое развитие получила в Казахстане 
мукомольная промышленность. Ведущее место по обработке животноводческой продукции занимало 
кожевенное производство. 

Вместе с тем отсутствие в Казахстане развитых путей сообщения создавало большие трудности. 
В статье обращено внимание на факт роста населения в городах, на формирование национальной 

торговой буржуазии, на положение трудящихся. 
Ключевые слова: развитие, реформы, переселение, изъятие, сырье, промышленность, 

месторождение, промысел, управление, население.

PAGES OF HISTORY. KAZAKHSTAN AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY.

Chatybekova K.K.
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

 Almaty, ckamiliya@mail.ru.

Abstract. In this article, the author considers the development of Kazakhstan at the beginning of the 20th 
century. One of the essential questions is an agricultural question. In this regard, the analysis and assessment of 
the immigration policy of the Empire and the subsequent decrees aimed at the removal of land from the local 
population are given. It is noted that over the course of several years, the entire territory of Kazakhstan was 
divided into migration districts. Against the background of complicated land relations in Kazakhstan begins to 
conduct the Stolypin agrarian reform.

The article notes that important importance in pre-revolutionary Kazakhstan had the development of those 
industries for which there were raw materials in the field. First of all, it is the mining and mining industry, as well 
as industry for processing agricultural raw materials. At the same time, it is emphasized that in the period under 
review, the Kazakhstan industry was accountable to various mountain rules and departments of the Russian Empire.
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The author of the article also considers the development of industry for the processing of agricultural 
raw materials. It was noted that at the beginning of the 20th century, oil produced became a relatively more 
developed industry in the manufacturing industry. A relatively large development was received in Kazakhstan 
the flour and industrial industry. The leading place for the processing of livestock production occupied leather 
production.

At the same time, the absence of developing major difficulties in Kazakhstan.
The article draws attention to the fact of population growth in cities, on the formation of national trading 

bourgeoisie, to the position of workers.
Key words: development, reforms, resettlement, seizure, raw materials, industry, field, fishery, 

management, population.

XX век - особый период в истории казахского народа. Многочисленные испытания, 
выпавшие на его долю, остро поставили вопрос о его выживании и сохранении как этноса. 
Окончательная ликвидация национальной государственности повлекла за собой превращение 
Ка захстана в одну из провинций Российской империи.

Исторической трагедией стало переселение крестьян из Центральной России, которое 
положило начало подрыву основ существования казахов — кочевому скотоводству. Поток 
переселенцев усилился с 1893 г. в связи с окончанием строительства Сибирской железной дороги.

Обострение аграрного вопроса в Казахстане в начале XX в. достигло своего апогея. К 
этому привели прежняя переселенческая поли тика империи и последующие постановления, 
направленные на изъя тие земель у местного населения.

Большое значение для усиления свободы миграции сыграли «Временные правила о 
переселении сельских обывателей и мещан- землевладельцев» от 6 июля 1904 г., которые имели 
силу закона. Согласно новым правилам разрешался свободный выезд крестьян с прежних мест 
поселения без разрешения правительственных органов, как-то предписывалось Положением 
1889 г.

С целью выявления «свободных земель» стало осуществляться обследование казахского 
хозяйства в широких масштабах, чем преж де. Преследуя узкоэлитарные цели, подхлестываемые 
царскими пра вительством и наплывом переселенцев, статистики и землеустроители под 
видом «излишков» отбирали у коренного населения лучшие зем ли, не обращая внимания на 
нужды казахского хозяйства, не вникая в его особенности. Массовое переселение крестьян из 
Центральных губерний на территорию Казахстана привело к тому, что огромные плодородные 
участки были переданы на пользование крестьянам, а кочевники были вытеснены на пустынные 
и полупустынные регионы Центрального и Южного Казахстана. Некоторая часть населения, 
оставив этническую родину, вынуждена была откочевать в пределы соседних стран.

В начале 1913 г. были утверждены «Временные правила» о сдаче в аренду казенных участков 
земли в Сибири, Степном крае и Туркестане для создания здесь крупных промышленных хозяйств. 
В Казах стане начало создаваться помещичье землевладение. Генерал Яснов, полковники Козлов 
и Семенов, помещики Потоцкий и Варун-Сакрет, купцы Заболотников, Сорокин, Остроухов и 
др. получили большие участки казахских земель в аренду на 30 лет по цене 10-25 коп. за де-
сятину (далее - dec.). Такие крупные помещики, как князь Кочубей, граф Медем, князь Касаткин-
Ростовский и др., стали владельцами больших коневодческих хозяйств, под которые отводились 
лучшие пастбища и земельные угодья. Стремились к захвату земель в Казах стане и английские, 
и американские капиталы.

В течение нескольких лет вся территория Казахстана была разби та на пять переселенческих 
округов: Акмолинский, Семипалатинской, Тургайско-Уральский, Семиреченский, Сырдарьин-
ский. Во главе района стоял заведующий районом имел в своем распоряжении штат сотрудников 
различного профиля, а также чиновников на местах в подрайонах.

Несмотря на, казалось бы, организованный подход, изъятие земель у казахского населения 
в большинстве случаев шло самым грубым и беззаконным образом.

Одной из существенных причин, осложнивших поземельные от ношения в Казахстане, 
была принадлежность части земель казачьим войскам. К 1917 г. Оренбургское войско имело св. 
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7,4 млн дес. земли, Семнреченское - 681,5 тыс. дес., Сибирское - 4,9 млн дес., Уральское - 6,4 
млн дес., Астраханское - св. 808 тыс. дес. [1].

Земли были разного качества, часть казачьих станиц, например, Сибирского войска, 
располагалось в районах, непригодных для земледелия. Но значительная часть земель была 
занята казаками на выбор и представляла собой удобные и плодородные земли. Так, к 1902 
г. Семнреченское казачество владело 26,4% всех орошаемых земель Се- миреченской области, 
причем раньше эти земли принадлежали каза хам. Из-за необходимости несения военной службы и 
особенностей ведения хозяйства казачество слабо занималось земледелием, предпочитая сдавать 
земли в аренду. Такая система арендованных отношений сложилась в Павлодарском уезде еще с 
1839 г., когда 10-верстная полоса вдоль Иртыша была отмежевана Сибирскому казачьему войску. 
С 70-х гг. XIX в. из этих земель стали выдаваться в виде пенсии личные наделы офицерами 
и чиновниками войска. К началу XX в. 7788 казахских хозяйств с 43 690 чел. за неимением 
собственных зи мовок жили на землях, арендованных в основном у Сибирского ка зачьего войска 
и частично у Алтайского горного округа. 52% казахов- арендаторов арендовали наделы. В 
начале арендная плата была срав нительна невелика, но со временем крестьяне-переселенцы 
оказались более платежеспособны и стали перебивать получение арендных площадей казахами. 
Это вызвало рост арендной платы. Так, в XX в. плата за аренду у казачьих земель ежегодно 
возрастала в 2-3 раза [2]. Казахским хозяйствам становилось не под силу арендовать земли для 
зимовок.

На фоне сложных поземельных отношений в Казахстане развернулось проведение 
столыпинской аграрной реформы, целью которой было усиление переселенческого движения. 
Одним из последствий реформы, стала массовая миграция крестьянства на окраины, в частности, 
в Казахстан.

Завершение присоединения Казахстана к России, начавшееся в начале 30-х гг. XVIII в., 
совпало с бурным развитием капитализма в России после отмены крепостного права в 1861 г.

В дореволюционном Казахстане, как колонии российского капитализма, получили 
развитие в основном две отрасли промышленно сти, для которых имелось сырье на местах. 
Это горнодобывающая и горнозаводская промышленность, а также промышленность по пере-
работке сельскохозяйственных, преимущественно животноводческих продуктов. Развитие 
горной промышленности происходило на Рудном Алтае и в Центральном Казахстане, где 
разрабатывались месторожде ния цветных металлов и угля.

Более успешным было использование месторождений угля и цветных металлов в 
Центральном Казахстане, интерес к которым воз ник у русского купеческого капитала с начала 
30-х гг. XIX в., чему способствовало отсутствие здесь монополии царской фамилии.

В 40-х гг. XIX в. купцы Н.Ушаков, А.Рязанов, Зотов за бесценок купили у местных 
баев Карагандинское угольное месторождение, урочище Нельды с Успенским медным 
месторождением, районы Жезказгана и Спасско-Воскресенского рудника, где занимались 
про изводством меди. Н.Ушаков в 1857 г. основал Спасский медный за вод. С.А. Попов (внук 
С.И.Попова) в 1887-1888 гг. основал близ Кар-каралинска Косьмо-Демьянский, недалеко от 
побережья оз. Балхаш Степановский заводы, проработавшие с перерывами: первый - до 1913 г., 
второй-до 1907 г.

Все эти предприятия строились и эксплуатировались предпринимателями без достаточных 
средств и опыта, при низкой технике производства и отсутствии квалифицированных рабочих. 
Большинство их владельцев гнались за легкой прибылью и в конце концов терпели крах. 

В начале XX в. предприятия горной промышленности вообще, производящие медь в 
первую очередь, оказались в руках акционерных обществ иностранных предпринимателей. 
Одно из первых среди них - «Акционерное общество Спасских медных руд», возникшее в 
Лон доне в 1904 г. с целью эксплуатации предприятий, рудников и копий, принадлежавших 
ранее Рязановым и Козициной, которые представляли собой во второй половине XIX в. очаг 
медеплавильный промышленности края. Общество приобрело у русских предпринимателей 
Спасско - Воскресенский медный рудник со Спасским медеплавильным заводом и Успенский 
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медный рудник, Саранские и Карагандииские каменноугольные копии, два железных рудника. 
Общество было смешанное - англо-французское и возникло благодаря связям и влияншо 
французского капиталиста Клода Эрнеста Жана Карно – сына президента Франции М.Ф.Карно, 
добившегося заключительно выгодной сделки путем подкупа царских чиновников. 

В 1906 г. также в Лондоне для эксплуатации месторождений  медных руд Жезказгана, 
купленных у наследников предпринимателя Рязанова, образовалось «Акционерное общество 
Атбасарских медных копей». Общество приобрело право на Жезказган, железный рудник в 
урочище Эскулы, 18 известковых карьеров и 4 каменноугольных месторождения в урочшце 
Байконур. 

В 1914 г. Риддер и Экибастуз перешли в концессшо «Русско-бе:Азиатской корпорации», 
захватившей в России рудники и заводы. Это была, по существу, английская компания, в которой 
верховодили такие крупные финансовые дельцы, как, например, Лесли Уркарт, и в 1914 г. она 
через свое дочернее общество «Иртышская корпорация» создает в Казахстане Риддерское и 
Киргизское горнопромышленные акционерные общества с целью эксплуатации месторождений 
Рудного Алтая и Экибастуза. 

Производство меди в Казахстане осуществлялось главным образом на Спасском заводе, 
который работал на базе Успенского рудника в урочище Нельды. С 1904 г. по 1917 г. почти вся 
богатая руда этого рудника была выбрана. С началом мировой войны Спасский завод сократил 
выплавку меди, а в 1916 г. прекратил свою работу.

Из нефтяных районов в России Урало-Эмбенский нефтяной район В начале XX в. он 
стал объектом притязаний английских промышленников, принимавших все меры к тому, чтобы 
захватить в свои руки Эмбенские нефтяные месторождения. Внешне это выглядело так. В 1907 
г. русский промышленник Леман вступил в переговоры с иностранными предпринимателями, 
главным образом с английскими. Убедившись в богатых перспективах Эмбенских нефтяных 
предприятий, англичане купили у Лемана право на концессию, учредив Урало-Каспийское 
нефтяное общество. Это было первое анг лийское акционерное общество в Урало-Эмбенском 
бассейне.

В марте 1908 г. между Леманом и купцом Стахеевым в Петербурге состоялось соглашение, 
в результате которого было открыто Эмба- Каспийское нефтяное общество. К 1909 г. Леман и 
Стахеев стали пол новластными хозяевами многих нефтяных месторождений Эмбы.

В 1910 г. Леман отошел от Стахеева и организовал совместно с английскими 
предпринимателями Урало-Каспийское нефтяное обще ство с основным капиталом в 7 млн руб. 
В 1912 г. с участием Стахеева, Нобеля и других было образовано еще одно нефтянопромышлен-
ное общество - «Эмба», развернувшее разведочные работы главным образом в Доссоре и Искине. 
Одновременно на этих участках начало глубокую разведку и Урало-Каспийское общество. 
Наиболее удачным оказался Доссор, где в апреле 1911 г. ударил мощный нефтяной фонтан. 
Продолжая действовать в течение 30 часов, он дал около 16700 тонн нефти [3].

После открытия в Доссоре нефти в Эмбенском бассейне возникло еще 5 новых обществ по 
ее разведке. Добыча нефти в Урало- Эмбенском бассейне достигла рекордной величины в 1914 
г. - 272746 тонн. Значение нефти и нефтяной промышленности Казахстана особенно усилилось 
накануне первой мировой империалистической вой ны. Для нее имелся емкий внутренний рынок, 
она стала весьма при быльной отраслью капиталистического производства.

Промышленность Казахстана была подотчетна различным гор ным правлениям (Алтайскому, 
Томскому, Уральскому) и ведомствам (до 1888 г. - Горному Департаменту Министерства 
финансов, в 1888- 1905 гг. - Горному Департаменту Министерства земледелия и Государственных 
имуществ, с середины 1905 г. - Министерству торговли и промышленности) [4].

Местными административным органом, осуществляющим управ ление горными делом 
Сибири и Казахстана, было Алтайское горное правление (до 1834 г. - Колывано-Воскресенское 
горное правление).

18 января 1888 г. юго-восточная часть Казахстана была включена в Западно-Сибирскую 
горную область под начало только что созданного Томского горного правления. С момента 
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образования до весны 1891 г. Томскому горному правлению были подведомственные шесть 
округов, в том числе Семипалатинско-Семиреченский и Тобольско- Акмолинский округа, 
образованные в 1888 г. Прийски Тургайской области, подчинялись Уральскому горному 
правлению.

Нефтяной промысел находился в ведении Юго-Восточного гор ного правления, которое, 
в свою очередь, подчинялось Министерству торговли и промышленности. Всеми делами 
нефтепромысловых ак ционерных обществ ведало правление, которое состояло из несколь-
ких директоров (директорат). Так, например, вся переписка по делам акционерного общества 
«Эмба» велась от имени правления за подпи сью одного из директоров. Для руководства делами 
общества на мес тах была образована главная контора в г. Гурьеве.

Гурьевская контора переписывалась с местными промысловыми конторами, давала 
распоряжения от имени правления общества «Эм ба», находящегося в Петербурге (Петрограде). 
Главная контора ведала разведкой и добычей нефти, ее транспортировкой, поддерживала де-
ловые контакты с другими акционерными обществами как в России, так и за границей. Местное 
промысловое правление подчинялось главной конторе. Все финансовые операции нефтяного 
промысла Ка захстана проводились через Русско-Азиатский банк.

Все предписания горных правлений на местах исполняли горные ревизоры. Они имели 
небольшой штат: письмоводитель, чертежник, промывальщик. По мере надобности горное 
правление командировало в их распоряжение чиновников — отводчиков. В 1888 г. горные 
ревизоры были заменены окружными инженерами, которые также были подотчетны горным 
правлениям. В подчинении окружных горных инженеров находились промысловые, рудничные 
и фабричные правления вверенных ему горных округов. Прийсковое и рудничное прав ление 
состояло из управляющего, приказчика и доверенного предпри нимателя.

Управление горной и соляной промышленностью Казахстана не сколько отличалось 
от таковых других районов России. В Казахстане был усложнен доступ для получения 
дозволительного свидетельства на поиск и разработку рудных месторождений.

8 июля 1903 г. было введено новое положение по управлению промышленностью. 
Тобольско-Акмолинский горный округ стал име новаться Степным-Северным. Он включал в 
себя Тобольскую губернию (кроме Березовского и Тюменского уездов, отнесенных к Уральской 
горной области), Акмолинскую область и Павлодарский, Каркаралинский уезды, входившие 
раньше в состав Семипалатинской об ласти. Местом пребыванием окружного инженера был г. 
Омск. Семипалатинско-Семиреченский горный округ был назван Степным Южным. В его состав 
вошли Семипалатинская (кроме Павлодарского и Каркаралинского уездов) и Семиреченская 
области. Местом пребывания окружного инженера был Семипалатинск. Окружные инженеры 
кроме рудных месторождений ведали солепромышленностью и другими полезными ископаемыми 
вверенного округа.

В отличие от горнозаводской промышленности Казахстана промышленность по 
переработке сельскохозяйственного сырья была тес нее связана с местными нуждами и оказывала 
определенное воздейст вие на социально-экономическую жизнь края.

В обработке животноводческой продукции ведущее место занимало кожевенное 
производство, которым занимались кустари и ману фактуры с небольшим количеством 
работников.

Широко распространенной отраслью являлось шерстомойное производство. Широкий 
вывоз шерсти с территории Казахстана в центр России на крупные предприятия препятствовал 
развитию промышленности по изготовлению шерстяных товаров в самом крае. Шерстомоечные 
заведения существовали как придаток текстильных фабрик центра, особенно Сибирской, 
Рязанской, Тамбовской губер нии, куда, например, доставлялась шерсть из Южного Казахстана.

В 1880-1910 гг. в Сырдарьинской области количество мылова ренных свечных заведений, 
работавших на базе переработки живот новодческих продуктов, возросло более чем в 2,3 раза, 
количество рабочих - в 2,5 раза, объем производства - в 2,3 раза. Производство сохраняло 
мелкотоварный характер. Действовали комбинированные производства мыла и свечей
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В 1910 г. возле г. Верного (Каргалинка) товариществом «Торго вого дома Шахворостова» 
была построена суконная фабрика по типу ткацких фабрик Европейской России с годовым 
производством 200 тыс. аршин грубого солдатского сукна, вырабатываемого из овечьей и 
верблюжьей шерсти. В дальнейшем на фабрике предполагалось изго товление сукна более 
высокого качества. Выставленные фабрикою на выставке Семиреченского общества сельского 
хозяйства в 1910 г. первые образцы таких сукон были премированы золотой медалью. 
Производительность Каргалинской суконной фабрики в 1913 г. дос тигла 139 тыс. метров ткани. 
За 1913-1917 гг. фабрика выработала свыше 1 млн метров сукна. Но фабрика не удовлетворяла 
спрос местных потребителей, поскольку ее продукция ежегодно полностью шла для военного 
ведомства.

Очищенный хлопок отправлялся в Иваново-Вознесенск и другие города Центральной 
России [4].

Развивались заведения по мойке и консервированию кишок мелкого и крупного рогатого 
скота. В 1910 г. в регионе образовалась монополия фирм Дюр Шмидт. Более крупное, относящееся 
к типу мануфактуры заведение было в г. Верном, остальные являлись мелкотоварным. 

Более распространенной отраслью промышленности по обработке продуктов земледелия 
было мукомольное производство. 

Первые появились предприятия в регионе по обработке табака, но спрос населения на 
табачные изделия был невелик и удовлетворялся в основном полностью. В начале XX в. в Верном 
появились предприятия по выпуску папиросных гильз, более стабильно функционировало 
«Товарищество Ф.Пестов и А.Радионов». 

Во второй половине XIX в. в Казахстане появилось пивоваренное и винокуренное 
производство, началось промышленное производство масла, некоторые маслобойни перешли 
от сезонной работы к постоянной, круглогодичной. Помимо растительного выделывалось ели 
водное масло 42 стр. Так, в 1866 г. на берегу реки Малая Алматинка были построены маслобойные 
заведения. Существовали сыроваренные предприятия. 

В начале XX в. увеличивалось количество предприятий фабрично-заводского типа, 
где двигатели работали на керосине и нефти, но в то же время резко возросло количество 
предприятий, использующих паровые двигатели. Только в Южном Казахстане с 1888 г. по 1909 
г. число предприятий возросло в 6 раз, их мощность - в 11 раз, число рабочих - в 4,5 раза. 

В 1885 г. на территории Чимкентского уезда, единственного в мире места произрастания 
цитварной полыни дармины, начал действовать сантонинный завод. Ограниченный объем 
мирового потребления сантонина, и конкуренция гамбургских торговцев аптекарскими товарами 
сыграли определенную позитивную роль в развитии Чим кентского сантонинного завода. 
Резкое возрастание стоимости сантонина в 1911 г. было вызвано повышением спроса на него и 
расширением географии и пользования этого ценного лекарственного препарата. 

Сравнительно более развитой отраслью обрабатывающей промышленности Казахстана в 
начале XX в. стало маслоделие. В наибольших масштабах оно развивалось в северо-восточных 
областях Казахстана. Например, за 10 лет (с 1900 по 1909 гг.) вывоз масла из Акмолинской 
области увеличивался с 322 до 842 тыс. пудов. Заготовкой и вывозкой его занимались отдельные 
купцы и крупные торговые компании. В Петропавловске существовало несколько компаний, 
занимающихся скупкой масла у крестьян, а также его экспортом. В 1911 г. в Петропавловском 
уезде было 47, Кокчетавском - 24 небольших маслозавода, открытых в период 1906-1911 гг. в 
1910 г. со ст. Петропавловск по железной дороге было отправлено 192 тыс. пудов масла [4].

Хороший сбыт масла приходился на Семипалатинске, где несколько иностранных торговых 
контор закупали его для вывоза из России.

Относительно большое развитие в Казахстане в начале XX в. по лучила мукомольная 
промышленность. В 1900 г. здесь было более 200 мукомольных предприятий: в Петропавловске, 
Семипалатинске, Вер ном, Уральске, Акмолинске, Кустанае и в уездах, где осело большое 
количестве переселенцев; на этих предприятиях работало около 2 тыс. чел. [5].
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Крупным сосредоточением мукомолен являлся Семипалатинск, второе место по отправке 
хлебных грузов и развитию мукомольной промышленности занимал Павлодар.

Вступление российского капитализма в стадию империализма сопровождалось ускорением 
промышленного развития и в национальных окраинах, в том числе и в такой отдаленной, как 
Казахстан. Количество промышленных предприятий в крае увеличивалось с 2668 в 1900 г. до 
6000 в 1913 г. Казахстан как колониальная окраина участ вовал в процессе капиталистического 
развития лишь в качестве поставщика сырых материалов. Поэтому здесь не развивалось 
производство орудий производства и не создано крупного производства предметов личного 
потребления. В Казахстан полностью завозилось все машины и оборудование, даже такие 
простейшие инструменты, как лопаты, ломы, кайла, ввозились с Урала. Целиком завозились 
сахар, спички, керосин, выделанные кожи, шорные изделия, ткани.

Отсутствие развитых путей сообщения в Казахстане создавало большие трудности для 
развития производительных сил края, задерживало расширение, укрепление экономических и 
торговых связей как между отдельными его районами, так и с Центральной Россией, тормозило 
превращение Казахстана в поставщика сырья и потребите ля изделий русской капиталистической 
промышленности.

Главной железнодорожной артерией дореволюционного Казахстана являлась Оренбургско-
Ташкентская дорога, построенная в 1901-1905 гг. (этому предшествовало строительство железной 
дороги от Красноводска через Самарканд до Ташкента 1880-1889 гг.) в общей сложности на 
территории Казахстана дорога составляла 1600 верст и насчитывала пять крупных станций: 
Акмолинск, Челкар, Казалинск, Перовск, Туркестан. Экономически Казахстан тяготел к 
крупнейшим конечным станциям линии - Оренбургу и Ташкенту. Управление дороги находилось 
в Оренбурге. 

В период промышленного подъема в России был построен ряд железнодорожных веток. 
Так, в 1913 г. была построена ветка от г. Троицка (Россия) до Кустаная, 166 верст линии прошли 
по территории Казахстана. 

Накануне и в годы первой мировой войны производили изыскания трассы Туркестанско-
Сибирской дороги, которая приобретала важное значение в жизни и должна была способствовать 
расширению экономических связей между Сибирью, Казахстаном, Средней Азией, а в конечном 
счете - с Центральной Россией. 

Ввод в эксплуатацию железных дорог не привел, однако, к потере значения других видов 
транспорта.

Росло население в городах. Так, городское население трех областей (Семипалатинской, 
Акмолинской, Семиреченской) за 23 г. с 1890 по 1913 гг. выросло почти в 3 раза, значительно 
быстрее, чем в целом по России. К 1913 г. численность городского населения Казахстана 
превышала 500 тыс. чел., из них более половины было сосредоточено в 6 крупных городах.

Развитие капитализма немыслимо без развития внутренней и внешней торговли, 
банковского дела, формирования торговой буржуазии.

Процесс включения Казахстана в общероссийский рынок сопро вождался общественным 
разделением труда и развитием внутреннего рынка в Казахстане. Главным товаром 
формировавшегося внутреннего рынка края выступал хлеб. К началу XX в. здесь уже четко 
определялись районы, производящие и потребляющие хлеб. Основным по купателем хлеба 
выступило казахское население кочевых и полукоче вых районов. Крупными потребителями 
хлеба внутри Казахстана вы ступали обрабатывающая промышленность (мельницы, крупорушки, 
винокуренные и пивоваренные заведения) и городское торгово-промышленное население.

Основными центрами притяжения хлеба были пристани на Иртыше: Семипалатинск, 
Павлодар.

Являясь центром местной мукомольной, пивоваренной, винокуренной промышленности, 
Семипалатинск вел обширную торговлю не только с Россией, но и с пограничными районами 
Китая и Монголии. Фактически он служил перевалочным пунктом для грузов, следующих в эти 
районы и в Семиречье.
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Расширение экономических связей Казахстана с Россией, рост внутреннего обмена 
вызвали увеличение числа ярмарок, магазинов, складов и их торговых оборотов. Характерной 
чертой организации товарооборота в XX в. было снижение роли ярмарок и быстрое расширение 
стационарной (магазинной) торговли, но обороты и магазинов и ярмарок постепенно росли.

В XX в. ускоряется формирование национальной торговой буржуазии. Как и ранее, 
многочисленной была группа мелких торговцев из казахов-маклеров, алыпеатаров, саудагеров. 
Казахский торговый капитал находился еще в зародышевом состоянии и был в подчинении 
у среднеазиатских и российских купцов. Но среди мелкого казахского купечества некоторые 
выделялись крупными торговыми капиталами и обширными операциями. Крупные капиталы 
казахских купцов вырас тали на торговле скотом.

С развитием капитализма в Казахстане формировался и рос рабо чий класс, на численность 
и формы эксплуатации которого оказывало влияние колониальное положение края и самих 
рабочих-казахов.

Рабочий день на предприятиях Казахстана продолжался в среднем 12 часов в сутки, а 
экономия капиталов на технике безопасности делала работу на шахтах и рудниках опасной 
для жизни. В целом на предприятиях Казахстана платили за работу в 2-3 раза меньше, чем 
в Центральной России. Широко применялся женский и детский труд на тяжелых работах, 
который был дешевле для предпринимателя в не сколько раз, чем труд взрослого мужчины. Все 
это свидетельствует о типичном для колоний положении рабочего класса, особенно из числа 
местного населения, что так характерно для периода империализма.

Таким образом, в начале XX в. под влиянием развития российского капитализма «вширь» 
Казахстан - колония интенсивно втягивался в систему российского и мирового капитализма 
через посредство товарно-денежных связей с местным крестьянским хозяйством, через 
переселенческое движение и овладение российским и иностран ным капиталом, местным рынком 
и зарождающейся промышленно стью. Происходит интенсивное разложение натурального 
хозяйства, растет товарность скотоводства и земледелия как в переселенческих, так и в 
казахских хозяйствах. Возникают очаги капиталистического производства в сельском хозяйстве 
и промышленности. Формируется казахская буржуазия и казахский пролетариат. Экономика 
Казахстана становится многоукладной: наряду с господствующим патриархально феодальным 
сложился мелкотоварный и зарождался капиталистиче ский уклад. 
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Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ,
ЖОО кейінгі факультеті кафедрасының профессоры 

Аңдатпа. Мақалада əлем тілдер университетінің тарихы туралы айтылған. Университет 
Қазақстанның білім жүйесінде алдынғы қатарлы оқу орны ретінде танылған жəне 80 жылдық тарихы 
бар оқу орын. 
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(Thoughts that arose on the eve of the 80th anniversary of Ablai Khan University of IRandWL)
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Absratct: The article analyzes the history of the World University of languages.The university is recognized 
as the leading educational institution in the education system of Kazakhstan and has an 80-year history.
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Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері Университетінің 
Қазақстан Республикасының білім беру кеңістігіндегі алатын орны мен атқарған рөлі оның 
бүгінгі 80 жылдық тарихымен-ақ анықталмақ. Ахмет Байтұрсын айтқандай: «Біздің заманымыз 
– өткен заманның баласы, келер заманның атасы». Тəуелсіздік дəуірі – қазақ елінің мəңгілік 
қозғалысының, үздіксіз даму үдерісінің айтулы кезеңі болғаны сияқты, сонау Кеңес дəуірінде 
1941 жылдан бастау алған аталмыш университеттегі білім беру процесі екі дəуірді тоғыстырған 
Қазақстан Республикасының даму стратегиясы жəне жоғары кəсіби білім беру жүйесін 
модернизациялау саясаты жəне халықаралық парадигма аясында жүргізіліп келеді. Ахмет 
Байтұрсынұлы: «Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен көрінеді», 
-деп айтқандай, кешегі жəне бүгінгі университет басшыларының тактикалық мақсаты – бəсекеге 
қабілетті білікті мамандарды дайындау; оқу бағдарламаларын халықаралық стандарттарға 
сəйкестіндіре отырып, білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру; адам капиталын дамыту; 
интеллектуалды ұлтты қалыптастыру болса, оның өзі түптеп келгенде, қазақтың білім беру 
мəдениетін əлемдік өркениет мəдениетімен тоғыстыру болатыны зайыр [1]. 

Осы ретте, университеттің басты ұстанымы - «Білім – ғылым – инновация» үштігі саясатын 
жүзеге асыру болса, оның стратегиялық даму бағыты: инновациялық бағыттағы халықаралық 
бейімдік типтегі университет болмақ.  Білім беру моделі: ғылыми-инновациялық кəсіби-білімдік 
кешен (НИПО-комплекс) бағдарламасы. Осының өзі əлем тілін игеру арқылы бүкіл əлемдік 
өркениет мəдениет көзінен білім-тəлім алуды көздейтінін білдірсе керек. Əлемдік мəдени 
коммуникация айналымында өмір сүруге бейімділікті аңғартады. Ал осыдан университет 
миссиясы: қазіргі заман талабына сай бірыңғай ғылым-білім кешені ретіндегі инновациялық 
бағдардағы халықаралық адаптивті типтегі университетті қалыптастыру – келіп шықпақ. Бұл да 
əлемдік мəдениет құшағынада болуға жол ашатыны анық. Бұл ҚР-ның білім беру жүйесіндегі 
интернациализацияны дамыту жəне интеграциялық үдерісті тереңдетуді білдіріп, халықаралық 
стандарт талаптарына сай болуды қамтамасыз етеді деп есептейміз. Осының өзі университетке 
халықаралық кəсіби бірлестіктер желісін қалыптастырудағы үлесін үстемелеу, халықаралық 
сертификациялау, акредиттеу жүйесіне ену міндетін жүктеп отыр. 

Осы орайда, университеттің атқаратын рөлін мыналардан көруге болады. Біріншіден, ҚР-
ның көпвекторлы халықаралық саясатын жүзеге асыру үшін бəсекеге қабілетті жоғары сапалы 
мамандарды дайындаудан, екіншіден, аймақтық жəне халықаралық білім беру кеңістігін бірегей 
интеграцияландырудағы қомақты үлесінен, үшіншіден, «Ғылым-білім-инновация» синхрондық 
парадигманы жүзеге асыруда жəне ондағы корпаративтік зерттеу моделін қалыптастырудағы зор 
рөлінен, төртіншіден, мемлекеттің «үштұғырлы тіл» бағдарламасын іске асырылуына тікелей ат 
салысудан, бесіншіден, еліміздегі шетел тілдерінде білім берудегі Республикалық əдістемелік 
кешен (РƏК) орталығы ретіндегі қызметінен көруге болады.

Университет өзінің 80 жылдық мерей тойына қандай жетістіктермен келді дейтін болсақ, 
оларды төмендігілермен атап өтуге болады. Бүгін универсиетте 7 мынан астам студент 39 білім 
бағдарламасы (мамандық) бойынша білім алады: 20 мамандық бакалавриатта, 15 – магистртура, 4 
– доктарантурада білім алуда. Университет бүгін 14 халықаралық ассоциативті ұйымдарға мүше. 
М.: ЮНЕСКО бойынша Университеттердің Халықаралық Ассоциациясына; Франкофондық 
Университеттерінің Халықаралық Ассоциациясына; МГИМО жанындағы «Халықаралық 
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қатынастар» Қорына; ТМД елдерінің тілі мен мəдениеті бойынша базалық ұйымына; Еуропадағы 
Басты Туристік жəне Қонақжайлылық Бизнес мектептерінің 3 халықаралық Ассоциацияларына; 
Тіл жөніндегі Еуропалық Кеңеске; ШЫҰ-на мүше елдердің Гуманитарлық Университеттер 
Консорциумына; Қоғаммен байланыстың Еуропалық Ассоциациясына жəне т.б.

Университет 32 елдің 140 жоғары оқу орындарымен серіктестік байланыс орнатты. М.: 
ҚХР, Оңтүстік корея, Жапония, Чехия, Германия, Швецария, Италия, Испания, Франция, Ресей, 
Румыния, Турция, Белгия, Дания, Ұлыбритания, Жаңа Зеландия, Малайзия жəне т.б. 2019-2021 
оқу жылдарында шетелдік ЖО 29 келісім шартқа қол жеткізілді. Ғылыми зерттеу саласында 
халықаралық корпаративтік зерттеу желі жүйесін қалыптастырды: Қолданбалы саясаттану 
бойынша халықаралық зерттеу орталығы (Турин у-ті жəне Абылай хан ун-ті); Шетелдік 
субъектілермен бірлескен туристік мамандарды дайындаудың халықаралық кластері (Хайнянь, 
Далянь КНР); Ұлыбританияның Тиссайд университетімен бірлескен медиаиндустрия бойынша 
журналистерді дайындаудағы оқу орталығы; Корейтану орталығы (Оңтүстік Корея); РУДЕН-
мен бірлескен орыс тілі орталығы; Британдық Кеңесі жанындағы Кембридж сертификациялау 
бағдарламасының іске қосылуы; универ-т базасында Конфуций Институтының ашылуы; оқу 
бағдарламаларды аймақтық əрі халықаралық деңгейдегі координациялау үдерісі іске қосылып, 
академиялық мобилділік, өзара эквиваленттік принцип бойынша «қос диплом» бағдарламасы 
іске асырылунда маңызды рөл атқаруда.  

Мəселен Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсын: «Басқадан кем болмас үшін білімді һəм 
күшті болуымыз керек. Білімді болуға – оқу керек. Күшті болуға – бірлік керек», -десе, Əлихан 
Бөкейханов: «Бізде бірлік болып, іс қыла білетін шебер табылса, Алаштың баласы бақыт – 
жолына түсті дей бер. Бірліктен айрылған ел қаңғып қалады» [2, 172-173 бб.], -деп айтқан екен. 
Міне осыдан-ақ бірлік феноменінің қаншалықты құдіретті екенін аңғаруға болады. Бұның өзі 
Əлихан Бөкейханның сөзімен айтқанда: «Озғандарға жету керек, жеткендерімізден озу керек», 
-дегенді білдірсе керек. 

Ғылыми зерттеу жұмысы саласында халықаралық корпаративтік зерттеу желі жүйесін 
қалыптастырды: Қолданбалы саясаттану бойынша халықаралық зерттеу орталығы (Турин у-ті 
жəне Абылай хан ун-ті); Шетелдік субъектілермен бірлескен туристік мамандарды дайындаудың 
халықаралық кластері (Хайнянь, Далянь КНР); Ұлыбританияның Тиссайд университетімен 
бірлескен медиаиндустрия бойынша журналистерді дайындаудағы оқу орталығы; Корейтану 
орталығы (Оңтүстік Корея); РУДЕН-мен бірлескен орыс тілі орталығы; Британдық Кеңес 
жанындағы Кембридж сертификация бағдарламасы; Конфуций Институтының ашылуы.

 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университетін, 
сонымен бірге еліміздің «көптілдік» стратегиясын іске асыру ордасының бірегейі деп айта 
аламыз. Осы позициядан келгенде біздің университетіміздің бұл бағытта атарған қызметі зор. Тіл 
– əр тұлғаның мəдени трансформациялану алаңы болатынын университет басшылыққа алады. 
Көптілділік – əрбір субъект-тұлғаның өзін-өзі іске асыру, əлеуметтік ортада өзін-өзі көрсету, 
өзін-өзі бекітіп орнықтыру, өз əлемі мен орнын табу кеңістігі, ішкі рухани интенциялық əлеуеті. 
Шет тілінде сөйлеу арқылы сол ұлтпен іштей жақындастыра түсетін болады. Ең бастысы басқа 
тілдерді білу адам мен адамды, ұлт пен ұлтты, халық пен халықты жақындастыра түседі. Тіл 
білуі барысында адамның қарым-қатынас жасау, əлеуметтену, білімін арттыру мүмкіндіктері 
еселей артады. Тіл үйрену арқылы адам жаңа əлемдік өркениеттің архитектоникасына еніп, 
бойлай алады. Адамның ақпараттық, мəдени ке ңіс тігі кеңейіп, таным-түйсігі арта түседі [2]. Осы 
тұста университет əр субъект деңгейіндегі тілдік жүйенің қалыптасу заңдылығына байланысты 
онтотектік бастама қалыптастырып, əр адамның қандайда бір ұлттың, этностың өкілі болуына 
қатысты априорлық нанымын шыңдауда. 

Екіншіден, университет елімізде «үштұғырлы тіл» саясатының өзектілігіне негіз болатын 
фактордың бірі – бүгінгі әлемдік жаһандану мен интеграция үдерісі болғанын мойындайды. 
Қазіргі біз өмір сүріп отырған жаһандану заманы көп тілде сөйлейтін адамдар дəуірі, ол 
заманауи талабы деп біледі. Бұл да қоғамдық даму заңдылығы деп біледі. Демек, университет 
көптілділік білім беру арқылы адамның қоғамдық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақса тында 
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қызмет етуде. Университеттің негізгі мақсаты – Қазақстанды бүкіл əлем халқы үш тілді бірдей 
пайдаланатын жоғары интеллетуалды мемлекет ретінде таныту. 

Бүгінгі Қазақстан əлемдік саяси-экономикалық ахуалға, жаңа əлемдік тəртіптің шыйрығуына 
байланысты өте күрделі сын-қатерлермен бетпе-бет келуде. Ал осындай кезеңде сыннан сүрінбей 
өту, толағай табыстарға жету, елдің тұрақты дамуын қамтамасыз ету, зайырлы интеллектуалды 
мемлекет мəртебесін сақтау, үздік ілім-білімге алып барар жол – ғаламшардағы үстемдік 
құрған тілдерді үйренуді университет басты шарт деп мойындайды. Осыған байланысты біздің 
университет қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің 
коммуникациялық жəне интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған деген ұстанымға сүйенеді. 
Бүгінгі таңда шетел тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың 
ағынына ілесу деген сөз. Еліміздің үштұғырлы тіл саясаты – бұл елімізді, оның əлеуетін одан əрі 
нығайтуға бағытталған тұтас тұжырымдама. Осы ретте университет əрбір қазақстандық үшін үш 
тілді білу – əркімнің жеке дамуының міндетті шарты екендігін əрдайым есте ұстауды қалайды. 

Сондықтан осы бір тұғырлы саясатты ісеке асыруда біздің университетіміз өзінің 
стратегиялық инновациялық концепциясын ұсынуда. Бұл стратегия еліміздің инновациялық 
білім беруге қадам басуға ынталылығы əлемдік деңгейдегі инновациялық процесстермен 
жəне елдегі бəсекеге қабілетті кадрларды дайындау саясатымен анықталмақ. Ең алдымен, 
университет қазіргі жаһандану үрдісіне байланысты əлемде ақпараттық-коммуникациялық 
технология негізінде: технологиялық, қаржылық, экономикалық, əлеуметтік-саяси жəне 
мəдени интеграциялық үдерістің дамуы білім беру саласының дамуында жаңа инновациялық 
көзқарастың қалыптасуына ерекше мəн беруде. Сондықтан, бүгінгі күні, үшінші мыңжылдықтың 
есігін ашып, ХХІ ғасыр табалдырығын аттап кірген шақта, Тəуелсіз Қазақстан Республикасының 
ендігі болашағы, шығар биігі саяси-экономикалық жағдайлармен қатар, оның көптілді саясаты – 
еліміздің Ұлы мақсаттарға қол жеткізу стратегиясы екенін университет ұжымы жақсы түсінеді. 
Дамыған өркениетті 30 елдің қатарына қосылу мақсатында жүргізіліп отырған ел саясаты, шын 
мəнінде, елдің ертеңі үшін керек іс болатынын университет назардан тыс қалдырақ емес.

Университет басшысы филология ғылымдарының докторы, қоғамдық жəне гуманитарлық 
ғылымдар саласының «Шетел филологиясы» бөлімі бойынша ҚР ҰҒА академигі Сəлима 
Сағиқызы Құнанбаева білім қоғамның əлеуметтік-экономикалық прогресінің əрі əлеуметтік 
жүйенің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің басты факторы болатынын жіті бақылауда ұстайды. 
Мұндай позиция, əрине, білім беру саласының басым міндеттерінің қатарына: азаматтың 
бойында тұрақты ішкі патриоттық гуманистік позийияны, еліме қажетпін, өз елімнің иесімін, 
өз тағырыма өзім жауаптымын, өз күш-жігерімді іске асыруға мүмкіндігім бар дейтін өзіндік 
сананы қалыптастыруға ат салысу азаматтық парыз дейтін ұстанымнан туындаса керек. Осының 
бəрі сайып келгенде мемлекетіміздің «үш тұғырлы тіл» саясатының аясында жүргізілген іс-шара 
болатынын университет жете түсінеді жəне ұжым əр кез қолдап отырады.

Сондықтан, Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университеті 
бүгінде материалдық, ғылыми-əдістемелік базасы нығайған,шетелдік əріптестермен 
халықаралық ынтымақтастық байланысы жүйелі орныққан, шет тілін мықты игерген кадрларды 
даярлау мен студент жастарды тəрбиелеуге барлық мүмкіндігі бар Республикамыздың бірегей 
жоғары оқу орны. Мұнымен біз мақатанамыз, ал оның ректоры С.С.Құнанбаева тек білікті де 
талапкер басшы ғана емес, бүтіндей бір Орталық Азиядағы бетке ұстар ірі лингвист-ғалым 
ретінде танымал адамның бірі. Екі жүзден астам ғылыми еңбектердің авторы. Еліміздегі шетел 
тілін тану теориясы мен оқыту əдіснамасының негізін алғашқы қалаушысы. 

 Ең құнды іргелі зерттеулерінің қатарына «Современное иноязычное образование: 
методология и теории» (2005 г.), «Концепция развития иноязычного образования в РК» 
(2006), «Концепция языкового образования в РК» (2010) жəне «Языки триединства» (2010), 
«Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования» (2011), 
«Стратегические ориентиры высшего иноязычного образования» (2015 г.), «Вербальная 
коммуникация в межкультурном контексте» (2016 г.), «Концептологические основы когнитивной 
лингвистики в становлении полиязычной личности» (2017 г.) атты еңбектерін жатқызуға болады. 
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Мұнда автордың Қазақстанда мамандықтарды квалификациялаудың ұлттық жүйесін 
қалыптастыруға байланысты біренеше түйінді мақсаттарды жүзеге асыруды көздегені анық. 
Біріншіден, шеттілдік білім берудің салалық нұсқасын қалыптастыру жəне кəсіби стантартты 
жасау; екіншіден, жоғары білім беру жүйесін жүйелі қайтақұру арқылы оны басқарудың торлық 
моделін орнықтыру; үшіншіден, оқытудың компетенттік-модульдік форматтағы бағдарламасын 
жасау; төтіншіден, білім берудің кластерлік формасын енгізу жəне салалық білім берудегі 
мемлекет пен жекеменшік əріптестігі форматын қалыптастыру; бесіншіден, мəдениетаралық 
коммуникацияның қазіргі заманға сай жаңа теориясының негізін жасақтау, мұндағы кешенді 
объект: «ойлау-тіл-коммуникация» ретінде көрініс тапқан. Мəдениетаралық коммуникация 
субъектін қалыптастыру – басты мақсат болған. Осының өзі ғалымның ұлттық квалификациялау 
жүйесі талабына сай ғылыми шешімі əрі соған орай ыңғайластырылған ғылыми-əдіснамалық 
тұғырнамасы деп айтуға болады. Əрине, бұл еліміздің Ұлттық ғылымына енгізілген көрегендік 
парадигма деп санауға негіз бар. Алтыншыда, шеттілдік білім беруді жаңғыртылған когнитивті-
лингвомəдениеттанулық əдіснама негізінде модернизациялау жəне шеттілдік білім берудің 
бағытын айқындау жолдарын бағыты анықталған. Жетіншіден, шеттілдік білім берудің 
когнитивті-лингвомəдениеттанулық əдіснамасы жасақталған. Сегізіншіден, «шеттілдік білімді» 
ғылымның дербес дидактикалық саласы ретінде теориялық негіздеу жəне оның «шеттілі-
өзгедемəдниет-тұлға» пəнаралық құрылымын анықтау мақсаты көзделген. Тоғызыншыдан, 
қазіргі білім берудің инновациялық-қайтаөңдеу жүйесін жəне жоғары кəсіби білім беру 
моделін талдамалық жəне сыни сараптамалық жүйелеу əдісі негізінде зерттей отырып, салалық 
жоғары білім берудің əдіснамалық тұрғыда негізделген платформасы ұсынылады. Осы орайда, 
автор,жоғары кəсіби білім жүйесін инновациялық негізде қайта құру мақсатын қоя отырып, 
келешек мамандардың кəсіби-біліктілігінің жаңа үлгісін жобалау, кəсіби білім парадигмасының 
ашықтығы мен жаңалыққа бейімділігі арқылы мүмкін болатынын болжай білген. Осы аталған 
жоғары кəсіптік білім беру жүйесінің талаптарына сай, бүгіннің өзінде Сəлима Сағиқызының 
ғылыми əдістемелік мектебінің жетекшілігімен университет мынадай жобаларды іске асыруда:

ғылым-білім-кəсіптік қолданбалы қызмет үлгісі, ғылыми-инновациялық, кəсіптік білім 
(НИПО) кешені – 4 бағытта жұмыс атқаруда. 

Сонымен бірге, кəсіби біліктілік тұрғыда білім беру жəне оның компоненттерін моделдеу 
сияқты аса маңызды интеллектуалдық жүйе ұсынылады. Мысалы: 1) кəсіби-маңызды 
компетенциялардың құрастырылуы жəне оның сипаттамасы; 2) маманның компетенттік моделін 
анықтау; 3) компоненттік білім беруді моделдеу жəне оның құраушы элементтерін анықтау; 4) 
шеттілдік білім берудің кəсіби-концепті айрықша аталады; 5) білім алушының рефлексивті өзінду 
жүйесі қалыптастырылады; 6) шет тіліндегі білімнің кəсіби-коммуникативтік компетенцияысын 
өлшеудің өлшемдік-параметрлік шкаласын қалыптастыру. Біздің пікірімізше, осылардың өзі 
ғалымның Ұлттық ғылымға қосқан келелі үлесі болмақ. 

Сондай-ақ, Шетел филологиясының өзекті мəселелеріне арналып жазылған бірқатар 
еңбектерінде қазіргі мəдениаралық коммуникация мен мəдениаралық қатынастарды зерттеу 
мəселесіне ғылыми амалдардың қолданбалы негіздері қарастырылған. Сəлима Сағиқызы 
Құнанбаеваны жетекшілігімен университетімізде жұмыс істеп жатқан лингвистикалық мектепте 
когнитивтік лингвистиканың концептуалдық негізі қаланып, мəдениаралық коммуникация 
теориясы жəне аударма теориясының когнитивті-концептуалды базасы жасалынуда, ал ол өз 
тарапынан Университетте құрылған «Қазақстан аудармашылары» Ассоциациясының негізін 
қалап отыр. Білім беру саласындағы Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарына, 2020 жылға 
дейінгі ҚР-ның білім беру жүйесін дамыту Концепциясына сəйкес Құнанабаева Сəлима 
Сағиқызының басшылығымен тілдік жəне шет тілінде білім берудің нормативті-регламенттік 
жүйесі жасалынд. Бұл ретте ғылыми еңбектерде ҚР-ның көпұлтты жағдайындағы азаматтарының 
үш тілді игеруінің интегарцияланған əдістемелік жəне технологиялық моделін жасақтаудың 
ғылыми-концептуалдық тұрғыда негіздеу мақсаты көзделген. Мақсатты жүзеге асыру барысында 
төмендегідей міндеттер атқарылған: үштұғырлы тілдің когнитивті-лингвомəдениеттанулық 
əдіснамасы жəне көптілді тұлғаның қалыптасу заңдылықтары анықталған жəне т.б. Мəселен, 
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ЭКСПО-2017 көрмесіне тұңғыш рет шетелдік сөздік кешені жəне тілашар сөздігін 5 шетелдік 
жұмыс тілінде шығаруға мемлекеттік тапсырыс ректордың тікелей ғылыми əдіснамалық 
басшылығымен ойдағыдай атқарылды. Осының өзі университет – əлемдік мəдениеттің 
тоғысы болғанын дəлелдемек. Міне осындай қажырлы еңбектің нəтижесі Ел тəуелсіздігінің 30 
жылдығымен тұспа-тұс келген университет өзінің 80 жылдық мерей тойын ерен табыспен қарсы 
алуына негіз бар деп есептейміз. 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІЛІК ЖƏНЕ 
МЕМЛЕКЕТШІЛ ТҰЛҒА ИДЕЯСЫ

Ошақбаева Ж.Б. 
философия ғылымдарының кандидаты, бас ғылыми қызметкер

 БҒМ ҒК Философия, саясаттану жəне дінтану институты, zhazira_beka@mail.ru

Аңдатпа. Мақалада қазақ халқының өз мемлекеттілігін құру жолындағы саяси күресі, қазақ 
хандығының құрылуы, оның ішкі саяси дамуы, саяси-экономикалық, əлеуметтік жəне рухани 
байланыстары, иерархиялық қатынастары, өзінің саяси құндылықтар жүйесінің түзілуі, халықтың саяси 
мінез-құлқының, ұлттық психологиясының қалыптасу ерекшеліктері қарастырылады. Қазақ хандығының 
алға қойған саяси-əлеуметтiк талабы қазақ деген ұлттық сананы рулық, жүздiк ұғымның шеңберiнен 
асырып, түбi бiр тұтас мемлекеттiк дəрежеге көтеру болды. Олардың арманы қазақ жұртын қабырғалы 
мемлекет қатарына қосу еді.

Ұлттық мемлекеттілік, билеп отырған халқының бағын ойлаған хандар мен оларға ел мен мемлекет 
тұрғысынан ақыл-кеңес берген ұлы билер дəстүрлері; ата-бабаларымыздың халқымызға тəн шаруашылық 
жүргізу жүйесін қалыптастыруы, таңғажайып этномəдени үлгілерін жасау арқылы əлемдік өркениетке 
қосқан үлесі , батырларымыздың ел тəуелсіздігі мен ата-қоныс тұтастығын сыртқы жаулардан қорғауы 
зерделенеді.

Түйін сөздер. Мемлекет, мемлекетшіл тұлға, хан, қазақ хандығы, ұлт, қоғам, ру басы, даналық, 
руханилық. 

THE IDEA OF STATEHOOD AND STATE PERSONALITY IN THE ERA OF 
THE KAZAKH KHANATE

Oshakbayeva Zh.B.
Candidate of Philosophical Sciences, Chief Researcher

Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies KN MES RK, 
zhazira_beka@mail.ru
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Қазақ қоғамы тұлғааралық қатынастар тірегі, құндылықтар тұрақтылығы мен сүбелі 
рухани реттеуге негізделген. Ол экономикалық қатынастардан асып түсетін тұлғалық 
қатынастар фундаментализмі арқылы сипатталады. Бұл қоғамда халық үшін үлкен мəні бар 
жалпы құндылықтар бар, ол ерекше табиғи рухани өзара байланыстар арқылы көрініс табады. 
Философиялық қатынаста мемлекет əлсіз болған сайын этникалық қауымдастыққа табиғат 
ортасының əсері көбірек болады. Табиғат қазақтар үшін абсолютті жəне мəңгі бастау, өзіндік іс 
атқаратын, тіршілік себептері мен факторлары, белсенділік пен даму негіздері бар жалғыз орта. 
Адамдарға алғашында табиғат заңдылықтарына бағынуына, табиғат апаттарынан қашып, оның 
себептерін ұғынып, өз болмысын құруына тура келді.

Мемлекет дегеніміз нақты аумақта бір немесе бірнеше халықтың басын біріктіруші, 
мүдделерін қорғаушы саяси-құқықтық жүйе. Бұл жүйенің пайда болуы да, ондағы басқару 
тетіктерінің қалыптасуы да ұзақ мерзімді қажет етеді. Қазақ халқының өз мемлекеттілігін құру 
жолындағы саяси күресі ондаған ғасырға созылатын күрделі саяси-тарихи үрдіс. Бұл мəселе қазақ 
халқын құрайтын ру-тайпалар кезеңінен бастау алып, Қазақ хандығының құрылуы, оның ішкі 
саяси дамуы, тікелей саяси-экономикалық, əлеуметтік жəне рухани байланыстары, иерархиялық 
қатынастары, өзінің саяси құндылықтар жүйесінің түзілуі, халықтың саяси мінез-құлқының, 
ұлттық психологиясының қалыптасу ерекшеліктері талай рет тарих тезіндегі қатаң сынақтардан 
өтті. Далалық мемлекеттің табиғатын жете түсіну үшін «мемлекет» жəне «мемлекеттілік» 
ұғымдарының арақатынасын ашудың маңызы зор. Себебі мемлекеттілік туралы мəселе – бұл 
бір аймақты екіншісінен бөліп тұратын əлеуметтік кеңістіктің əуелгі шекарасы. Демек, қазақ 
мемлекеттілігі Қазақ хандығы аясында шектеліп қалмайды. Өйткені біздің мемлекеттілік 
ұғымымыз қазақ мемлекетінің пайда болуы мен дамуын ғана емес, түркі этносының ғұмырында 
ұзақ жылдар бойы жүріп келген мемлекеттік-құқықтық үдерістерді де меңзейді. Ендеше, қазақ 
мемлекеттілігін теория жүзінде ұғыну үшін мемлекеттік билікті генезисінен, ертедегі дала 
мемлекеттерінен бастап, қазақ хандарының жаңғыртуларына дейін зерттеу қажет. Қазақ хандығы 
өн бойына дала мемлекеттілігінің барлық салттарын жинақтаған иерархияланған əлеуметтік-
саяси құрылым болды. 

Қазақ хандығы дербес, этникалық тұрғыдан біртұтас тілге, жалпы мемлекеттік аумаққа 
ие мемлекетке айналды. Алғашқы қазақ мемлекетінің хандық түрінде құрылуы тайпалардың 
этникалық жағынан жақын топтарының саяси бытыраңқылығын жеңуге көмектесті, қазақ рулары 
мен тайпаларының бірігуіне ықпал етті. Қазақ хандығының Қазақстан аумағындағы бұрынғы 
мемлекеттік құрылымдардан айырмашылығы, XVI ғасырдың басынан бастап анағұрлым күшті 
этникалық негізге ие болды, оған біртіндеп қазақ ұлтын құрайтын барлық дерлік этникалық 
топтар, олар өмір сүрген кең аумағымен бірге кірді. Егер қазақ мемлекеттілігі этникалық 
қауымдастықтың бірігуіне көмектескен болса, онда этникалық қауымдастықтың өзі қазақ ұлты 
түрінде бұл мемлекеттілікті нығайтты.

Қазақ хандығы – көшпелі жəне жартылай көшпелі мал шаруашылығы-мен айналысқан 
феодалдық мемлекет болды. Оның көшпелі жəне жартылай көшпелі далалық өңірінде 
патриархалдық-феодалдық қатынас басым болды, ал отырықшы, егінші аймақтарда феодалдық 
қатынас қалыптасты. Қазақ хандығында облыстық басқару жүйесі емес, ұлттық (ру-рулар 
бойынша) басқару жүйесі қолданылды. Басқару жүйесінде ру-тайпалық тəртіп сақталып отырды. 
Туыстығы жақын он шақты түтін бір ауыл, ал жеті атадан тараған бірнеше ауыл бір ата (аймақ) 
болды. 13-15 атадан қосылатын аймақтар бір ру болды. Осы рулардан тайпа құралды. Қазақ 
қауымы үш жүзге бөлінді. Ол қазақ хандығына бағынды. Хан – қазақ хандығының азаматтық, 
əскери, əкімшілік жəне сот құқын қолына ұстады. Жүздерді кіші хандар, ұлыстарды сұлтандар, 
тайпаларды билер, руларды ру басылары, аймақтарды (аталар) ақсақалдар, ауылдарды ауыл 
ағалары басқарды. Бұл жеті сатылы басқару жүйесі көшпелі қазақ қоғамында тым ертеден келе 
жатқан тəртіп болатын. 

Қазақ хандығына біріккен рулардың негізгі шаруашылығы – мал шаруашылығы болды. 
Азық-түлік, керек-жарақтың бəрін малдан өндірді. Көрші халықтармен де сауданы мал арқылы 
жүргізді. Халықтың ұлығы – хан болды. Хан халықтың маңызды, ірі мəселелерін шешіп, көрші 
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халықпен қарым-қатынасты, сыртқы мəселелерді басқарып, даулы істерді шешіп отырды. 
Сондықтан рулардан алым-салық алып отырған. Əр рудың басы – ақсақалдар болды, рудың 
ішкі жұмыстарын солар басқарды. Қазақтың Керейден кейінгі ханы оның баласы – Бұрындық 
болғанмен, негізінде, іс жүзінде Жəнібектің баласы – Қасым хан басқарды. Қасым хан тұсында 
хандық күшейе түсті, халықтың саны миллионға жетті. Себебі, Қасым хан халық қамын ойлайтын 
хан болды, бейбітшілік сақтап, шаруашылықты өркендетуге тырысты. «Қасым ханның қасқа 
жолы» деген сөз қалғаны да осыдан болуы керек. Бұл заң қазақ арасында бұрыннан қалыптасқан 
əдет-ғұрып ережелері негізінде жасалды. Бұл заң сол кезде мұсылман елдерінде жаппай 
қолданылып жүрген ислам дінінің (шариғат) заңынан өзгеше, көшпелі қазақ өміріне үйлесімді 
байырғы заң болды. Сол үшін, ол Қасым ханның атымен байланыстырылып: «Қасым ханның қасқа 
жолы» деп аталды. Əйгілі тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи-Рашиди» кітабында: 
«Қазақ хандары мен сұлтандары арсында Қасым хандай құдіретті ешкім болған емес» дейді [1]. 
Қасым хан өлгеннен кейін сұлтандар мен феодалдардың өзара бақталасы, қырқысы күшейді. 
Сыртқы саяси жағдай қолайсыз болып тұрған кезде, өзара қырқысуының зиянды зардаптары 
хандықты əлсіретуге əкеп соқты. 

Қасым ханнан кейін Мамаш, Жəдік, Тайыр, Бұйдаш, Шығай сияқты төрт-бес хан 
ауысады. Шығайдан кейін оның баласы Тəуекел хан болады. Ол Бұхар хандығына шабуыл 
жасап, жараланып, қайтыс болады. Орнын оның інісі Есім хан басады. Бұл кезде Жоңғар 
хандығы күшейіп, қауіпті жауға айналып тұрған кез болатын. Есім хан көбінесе Жоңғардан 
қорғану, халықтың дербес ел болып қалу шараларын іздейді. Осыдан «Есім ханның ескі жолы» 
деген сөз қалған. Бəрібір Есім ханға жоңғармен соғысуға тура келеді. Ол ел арасында Еңсегей 
бойлы – Ер Есім деген атпен белгілі болды. XVI ғасырда қазақ хандығы солтүстікте құрылған 
Сібір хандығымен (орталығы Түмен ) шектесті. 1563 жылы Шайбани əулеті мен Тайбұғы руы 
арасындағы ұзақ жылғы күрестен кейін Сібір хандығы Шайбани əулеті Көшім ханның қолына 
көшті. 1628 жылы Есім хан қайтыс болғаннан кейін орнына Жəңгір хан болған. Есім ханның 
баласы Жəңгір хан жоңғармен мықтап соғысады. Жəңгірден кейін Тəуке хан бар өмірін 
жоңғармен соғыспен өткізеді. Тəуке хан алдымен елді басқаруға ыңғайлы болу үшін Үш жүзге 
бөледі. Əр жүздің басшысын тағайындайды. Өзінің атақты заңын шығарады. Жəңгірдің баласы 
Тəуке хан (1680-1718) тұсында қазақ хандығының бірлігі күшейе түсті. Ол қазақ тарихында 
«Əз Тəуке», «адамзаттың данасы» деп аталды. Ол бір орталыққа бағынған қазақ хандығын 
құруға күш жұмсады. Феодал шонжарларының өкілдері мен билерден құралған «хандық 
кеңестің» жəне «билік кеңесінің» рөлін арттырды. Жыл сайын Ташкент қаласының түбіндегі 
Күлтөбеде үш жүздің басын қосқан құрылтайын ашып отырды. Тəуке хан беделді билерге 
арқа сүйеп, феодал ақсүйектерді, сұлтандарды əлсіретуге тырысты. Жүздер мен ұлыстар 
арасындағы үлкен даулар билер кеңесінде, Төле би, Қазыбек би, Əйтеке билер алдында 
шешілетін болды. Тəукенің тұсында «Жеті жарғы» деген атаумен əдеттегі құқық өлшемдерінің 
жинағы құрастырылды. Мұнда феодалдық құқық тəртібі мен мемлекеттік құрылымның негізгі 
шарттары белгіленді. Сөйтіп, қазақ халқының тарихында ірі құқықтық өзгерістер енгізді. 
«Жет жарғы» сол заманға сай құқықтық құжат қана емес, сонымен қатар көшпелі қазақ 
халқының этникалық, шаруашылықты ұйымдастыру жəне жағрафиялық ерекшеліктеріне сай 
келетін аса құнды ескерткіш. Бұл көшпелі қазақтардың ел билеу заңы болып табылады. Онда 
əкімшілік, қылмысты істер, азаматтық құқық өлшемдері, сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар 
туралы ережелер енгізіліп, ол қазақ қоғамы өмірінің барлық жағын қамтыды. Оның жоңғар 
шапқыншылығына қарсы күресте қазақ қоғамында заңдылықты, тəртіпті нығайтудағы рөлі 
де зор. «Жер жүзiндегi қандай да бiр елдiң арман-тiлегi де, мақсат-мүддесi де мемлекеттiк 
жəне ұлттық тəуелсiздiгi, осы ұлы түсiнiк ұлттық санасының негiзгi мазмұнын құрайды. «Жетi 
жарғының» ел құрметiне бөленiп, шежiрешi жəне кемеңгер ақсақалдарының жадына берiк 
жазылуына негiзгi себепкер оның ережелерiнiң қазақ ұлтының мемлекеттiлiгi мен құқықтық 
өзiндiгiнiң жаршысы екендiгiнде» [2]. 

Жеке отау тігіп, өз мемлекетін құрған қазақ елі үшін ХҮ-ХҮІ ғасырларда ең басты мəселе 
– жаңа құрылған мемлекетті күшейту мен қорғау болды. Қоғамдық ой-сана, халықтың аңсары 
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– ұлттық тұңғыш мемлекетті сақтап қалу болды. Ру-тайпаларды бір орталыққа бағындырып, 
ішкі алауыздықты тиятын, сыртқы дұшпандарға тойтарыс беретін, елдің қамын жейтін əмірші 
керек екенін халық жақсы түсінді. Мемлекет күшті болу үшін ақылды да айбарлы хан керек 
екенін біліп, хандық идеяны дəріптеді. Хандық идеологияны жақтап, үгіттеуге бар күшін 
салған жыраулар мен би-шешендер өздерінің құдіретті сөзімен, үлгі ісімен көп еңбек сіңірді. 
Мемлекеттік-саяси жоралғының негізі хан сайлау жүйесі еді. Ақ киізге көтеру салты – халық 
пен ел билеуші ынтымағының белгісі, мемлекеттің тұтастығы мен беріктігі үшін қажетті 
этногенетикалық интеграцияның дəлелі іспетті. Қазақ хандығы ішкі саяси ахуалдағы көрнекі 
өзгерістерді қиындатқан жаңа тарихи талаптардың бар ауыртпалығын өз мойнына алды. 
Қазақ даласында өзiнiң құрылымына сəйкес басқару жүйесi болған жəне негiзгi субъектiлерi 
хан мен хан кеңесшiлерi – сұлтандар, би-шешендер, батырлар, ру басы ақсақалдар едi. Олар 
қазақ қоғамының саяси-əлеуметтiк мəселелерiнiң негiзiн шешетiн кеңес мүшелерi едi. Қазақ 
тарихынан мол мағлұмат жинаған зерттеушілердің бірі А. И. Левшин «қанша жерден хан 
мұрагері ақсүйек болғанмен, ол ақылымен, ел ісін атқара алатын парасаттылығымен жəне т.б. 
қасиеттерімен ерекшеленіп, дауыс берушілердің ойынан шықпаса, онда ол халық сайлауында 
көп дауыс ала алмайды» [3, 366] деген пайымдауы қазақтың хан таңдауының тура бағасы 
болып табылады.  

Хан халықтың жанын түсініп, рухын көтере білді. Сол үшін де халық оларды қадірлеп, 
қастерледі. Бұқар Абылайдың бойынан кереметтей ел басқарушылық қасиетiн таныса, Абылай 
хан өзi құрған мемлекеттiк саясатында Бұқар жыраудың айтқан ақыл-кеңесiне құлақ асып отырған, 
Бұқардың бойынан болашақты болжағыш, əулие, дарын иесi екенiн көрген. «Бұқар жыраудың 
толғау жырларының қайсысы болмасын, мысалы, «Садыр қайда барасың», «Айналасын жер 
тұтқан», «Ай, Абылай, Абылай», «Ей, заман-ай, заман-ай», «Ашуланба Абылай» тағы басқалары 
қоғам өмiрiнiң айнасы, халықтың басынан кешкен тiршiлiгiнiң бiрден-бiр тарихи көзi болып 
есептеледi. Бiз бүгiнгi күнде сол өткен зұлмат заманның əрбiр кезеңiн, əрбiр тарихи қайраткерiн, 
олардың жеке дара мiнездерiн, қабiлетiн мұқиятты түрде сипаттап жырмен жеткiзгенiн 
байқаймыз» [4, 20 б.]. 1711-1781 жылдары өмір сүрген Абылай хан да өз заманының перзенті 
болатын. Өзінің ең негізгі мақсаты ретінде күшті, тұрақты, қуатты Қазақ хандығын құруды 
көздеген Абылай 1771 жылы Түркістанда Орта жүздің ханы болып сайланды. Абылай Қытай 
империясы мен Ресейдің арасында қалған Қазақ хандығының халықаралық саяси жағдайының 
күрделілігін ескере отырып, осы екі мемлекетпен терең саяси қатынастарды алғашқы орынға қою 
қажеттілігін түсінді. Құқықтық тұрғыдан Абылай қатаң заңнама қолдаушысы болды. Бірлікке 
ынталандыру арқылы күшті орталық билік құрған хан бірлікті баянды қылу үшін отырықшы 
мəдениетке баулуға тырысады. Осы ойларын толыққанды жүзеге асыру үшін Абылай Орта 
Азияға ықпал етудің маңызды кілті Түркістан аймағын өзіне қаратып, хандықтың экспансиясы 
үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. 

Абылайдың арманы – елінің тыныштығын қорғап қалу, ерінің мойнына бұғалық кигізбеу, 
қазіргі тілмен айтқанда: Қазақстанның тəуелсіздігін сақтау. Өйткені Бұқар қария айтқандай: Бір 
жағыңда орыс,  Бір жағыңда шүршіт тұр.

    Тап бергенде, шап беріп, Қайтпексің баудай жайратса? [5, 104 б.]
Сондықтан да елің мен ел билеушілерінің ниеті бір жерден шығу керек. Біреуі билік пен 

мансаптың құлына айналып, айналасын жарылқаудан аспаса, екіншісі қарын қамын күйттеп, 
күйбең тіршілік пен сүйрең сөзді қуып жүрсе, онда қазақ көші қисайды, түзелмеске кетті дей 
беріңіз! Ханын қинаған қара оңбайды, Хан қисайса – ел оңбайды - [5, 104 б.] деген осындағы Едіге 
бидің сөзі кешеге де, бүгінге де бағышталып айтылған. Тіршілікте кейде таудай таланттының 
бəріне бармақтай бақ бұйыра бермейді. Талант атаулының бағы жанып, бағасын алудың сəті 
түспеуі əбден мүмкін. Біліктілердің жол ортада қалып, бишік ұстағандардың билік басына өтіп 
кететін тұстары бар, ал бірақ жаратушы Иеміздің сол бір тұста қазақ жұртына мейірі түсіп, шын 
жаны ашыған болуы керек, билік тізгінін Абылайдың қолына ұстатып, оған жаужүрек батырлық 
пен өжеттікті ғана емес, көрегендік пен көсемдікті, даналық пен дархандықты қатар дарытқанын 
қайтерсің! 
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Абылай хан – Қазақстан тарихындағы тағдырлы бір кезеңнің күллі тауқыметін бойына 
жүктеген тұтас бітімді тұлға. Қазақ елінің айбынын асыру мен ордасын орнықтыру маңызды 
міндет еді. Бұл ретте Абылайдың мемлекетшіл парасаты, жаужүрек батырлығы, кемел 
қолбасшылығы, көреген қайраткерлігі, сұңғыла бітімгерлігі айқын көрінді. Ел басына күн 
туғанда даналығымен, батырлығымен, парасаттылығымен ел мұңын, халық сырын, тарих үнін 
түсіне білген, халықтың басын қосқан, халық мүддесі жолында, табандылығында, тапқырлығын 
да таныта білген хан Абылай қазақ халқының күшін тасытты, мəртебесін көтерді, қазақ елін аса 
іргелі елге айналдырды. Батырларын, елін сүйген ерлерін, ақын-жырау өнерпаздарын достық – 
бірлікте ұстап, оларды жүзге бөліп жармады. 

Қазақ хандығының аумағы жəне шекарасы болды, аймақтағы мемлекеттер мен одан тыс 
жерлерге өзінің күшіне сенімді егемен мемлекет ретінде жеткізді. Мемлекет өміршеңдігі Қазақ 
хандығының айқын жеткілікті ұйымдастырылған əскери ұйымының арқасында сақталды. Қазақ 
хандығының халықаралық-құқықтық тұлғасы қазақ мемлекетінің егемендігінің ажырамас 
бөлігі, оның елшілік құқықты жүзеге асыруда, əскери заңдар мен əдет-ғұрыптарды сақтауда, 
əртүрлі мемлекеттермен келісімшарттар жасаудағы көрінісі болды. Қоғам – халықтың бір-біріне 
деген қарым-қатынасы. Сондықтан қоғам дамуындағы əрбір қадам – бұл адамдық болмыстың, 
адамдық мəннің өзгеруі; қоғамда болып жатқан қиындықтар мен дағдарыстар – адамзат 
тіршілігіндегі қиындықтар мен дағдарыстар мəні. Қай кезде болмасын қоғам дамуын түсiну үшiн 
оның өткенiне үңiлу керек. Сондықтан бүгiнгi қоғам қажеттiлiктерiн бiлу үшiн елiмiз егемендi 
мемлекет болып, əлемнiң көп елдерiмен тереземiз тең болған кезде қазақ халқының қоғамдық-
саяси, əлеуметтiк мұралары мен рухани қазыналарын терең зерттеп, халықтың бай мəдениетiн, 
фольклорын, философиясын өз дəрежесiнде көрсете бiлуiмiз керек. 
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ПОРЯДОК ВЫЗОВА ИСЦОВ И ОТВЕТЧИКОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЪЕЗДЫ РОССИИ И 
КИТАЯ (конец XIX – начала XX вв)
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Аннотация. Статья Галиева В.В. Порядок вызова истцов и ответчиков на международные съезды 
России и Китая (конец XIX – начало XX вв.) посвящена интересному аспекту созыва съездов приграничного 
населения для решения различных споров на основе адата и шариата. В работе раскрываются вопросы сбора 
властями двух государств списков людей, обязанных присутствовать на съездах, проблемы оповещения 
населения о предстоящих съездах. Исследуются субъективные и объективные причины неявки на 
съезды истцов и ответчиков. Отдельное внимание обращено на проблемы связанные с взаимодействием 
с пограничной стражей и оформления необходимых документов для пересечения границы в Китай и 
возвращения обратно. Освещаются роль личности отдельных чиновников в деле вызова людей на съезд, 
а так же меры властей по наказанию ответчиков и истцов за неявку на международные съезды.

Ключевые слова: Казахстан, Центральная Азия, международный съезд, граница, консульства, 
обычное право, суд биев.
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PROCEDURE FOR SUMMONING PLAINTIFFS AND DEFENDANTS TO INTERNATIONAL 
CONGRESSES OF RUSSIA AND CHINA (late XIX-early XX centuries)

Galiev V.V.
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and 

World Languages, Almaty, vgalievvv@gmail.com

Abstract. Article by V.V. Galiev «The procedure for summoning plaintiffs and defendants to international 
congresses of Russia and China (late 19th - early 20th centuries)» is devoted to an interesting aspect of convening 
congresses of border populations to resolve various disputes on the basis of adat and sharia. The paper deals with 
the collection by the authorities of the two states of lists of people obliged to attend the congresses, the problem 
of notifying the population about the upcoming congresses. Subjective and objective reasons for the absence of 
plaintiffs and defendants at the congresses are investigated.
Special attention is paid to the problems associated with interaction with the border guards and the preparation 
of the necessary documents for crossing the border into China and returning back. The role of the personality of 
individual officials in calling people to the congress is highlighted, as well as the measures of the authorities to 
punish the defendants and plaintiffs for failure to appear at international congresses.

Key words: Kazakhstan, Central Asia, international congress, border, consulates, customary law, court 
of biys.

Период середины XIX - начала XX вв. характеризовался проведением государственной 
границы между Россией и Китаем в Центральной Азии. В результате ее создания значительная 
численность казахов, кыргызов, таджиков и представителей других народностей оказались 
разделенными границей.

Однако, это не означало полного прекращения экономических, культурных, родственных 
и иных контактов. Вместе с тем, эти отношения стали регулироваться двумя совершенно 
разными правовыми, экономическими, социальными и политическими системами. И если с 
экономическими, политическими и культурными аспектами трансграничного взаимодействия 
было более или менее ясно, то с правовыми аспектами регулирования приграничных отношений 
все обстояло несколько сложнее.

С установлением границы у приграничных администраций Китая и России возникла 
большая проблема, каким образом и на основании чего решать все учащающиеся трансграничные 
правонарушения. В этой связи, на основе заключенных международных договоров и соглашений 
между странами был создан специальный институт международных пограничных съездов. В 
своем большинстве на них разбирались дела кочевого населения приграничья на основе адата и 
шариата. Организация и проведение съездов включало в себя несколько важных стадий.

В процессе организации и проведения съездов важное место занимало обеспечение 
присутствия ответчиков и истцов на съездах. В документе “Главные основания устройства и 
действий Чубар-Агачского съезда 1888 г. между русскими и китайскими киргизами”, который 
являлся в дальнейшем программной инструкцией для проведения всех съездов специально была 
оговорена проблема возможной неявки на съезд. В восьмом пункте “Главных оснований” было 
разъяснено, что “в случае неявки до закрытия съезда истцов и ответчиков и не присылки ими 
доверенных, дела отлагаются до будущего съезда. Если не явившиеся истцы или ответчики 
получили вызов своевременно и не могут доказать, что причиною их неявки была болезнь, или 
какие-либо другие независящие от них обстоятельства, то с них взыскиваются по постановлению 
присутствующих на съезде чиновников путевые расходы в пользу явившихся ответчиков 
или истцов” [1] Однако, по сути, отсутствие ответчиков и истцов на съезде не только делало 
бессмысленным его проведение, но и увеличивало объём работы на следующем съезде. Поэтому 
консулы в Западном Китае старались загодя начать сбор списков. Кроме того, они просили местные 
казахские власти присылать их в консульство в 2-х экземплярах и с переводом на казахский 
язык [2]. Вероятно, первоначальные списки должны были составляться сельскими властями 
и затем передаваться начальникам уезда. Они же несли и ответственность за доставление на 
съезд ответчиков и истцов. Подобная ответственность была введена согласно ”Положению” 
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об управлении Степным краем 1891 года на территории самого Казахстана. ”Доставление на 
съезды ответчиков и свидетелей лежит на обязанности сельских властей” [3].

В целом же проблема своевременного составления списков и их передачи пограничным 
властям стояла очень остро и существенно замедляла созыв людей на съезды. Консул В.М. 
Успенский отмечал, что после долгих составлений списков, тормозившихся с обеих сторон 
новизной дела, съезд открылся на урочище Кегень вместо 1 августа лишь 17. У китайцев, 
готовившихся по своему рутинному способу, было много погрешностей и противоречий 
правилам и условиям съезда. Такие же противоречия были и с российской стороны. Вопреки 
договорённостям, из Капальского уезда не явились ни ответчики ни истцы, что весьма 
покоробило китайцев. Были случаи, дававшие пищу нахальству китайцев. Ответчики наши, 
состоя в услужении у местных властей, не были отпущены на съезд [4].

Для созыва и уведомления всех заинтересованных лиц генерал-губернаторами 
Семиреченской области рассылались специальные объявления. Напечатанные типографским 
способом они предназначались для развешивания в местах скопления народа. 11 января 1903 
года военный губернатор Семиреченской области разослал объявление следующего содержания: 
“Для решения оставшихся не разобранными взаимных исков и претензий между нашими, 
русскоподданными и китайскоподданными кочевниками на бывшем Кегеньском съезде, и 
накопившихся новых дел, по соглашению с китайскими властями назначается близ выселка 
Охотничьего съезд, на местности Малый Музарт в китайских пределах, в пяти верстах от №3 
нашего пограничного знака, с 15-го апреля сего года” [5].

В процессе созыва любого международного съезда создавалась значительная канцелярская 
переписка. Тем не менее, не смотря на все усилия неявки имели место и значительно сокращали 
продуктивность съездов. Неявки случались по различным причинам и основаниям. Так, начальник 
Джаркентского уезда в 1896 году считал, что “оглашение списка ответчиков дает только повод 
последним уклоняться от суда, или даже предъявить встречный иск, в результате чего получается 
только канцелярская переписка. Поэтому вызывные списки не достигают желаемых результатов. 
Напротив, считал начальник, этими списками съезд затягивается на неопределенное время и все 
же на съезд ответчики так и не являются вовремя” [6]. 

Неявка на съезд имела место также из-за неточного указания имен и фамилий в вызывных 
списках. Тот же начальник уезда отмечал, что “неточности в списках могут быть заменены более 
точным словесным разъяснением личности ответчиков на съезде и вызов будет более успешным 
чем по спискам” [7]. Когда российский представитель на Кегеньском 1896 г. съезде потребовал 
у Верненского уездного начальника вызвать на съезд ответчиков и истцов по спискам, то ему 
было заявлено, что многие из них отсутствовали вовсе. А у восьмидесяти человек не были 
указаны в списках имена [8]. По этой причине вызов их на съезд был невозможен. Лепсинский 
же уездный начальник на отношение Н. Пантусова по поводу не явившихся ответил, что они 
не могут быть вызваны на съезд из-за отсутствия в списках их имен. Например, в списках 
вызывались ответчиками представители родов Садыр и Матай, которых в уезде было семь 
волостей. Естественно, что вызвать всех было невозможно [9]. 

На международном съезде 1902 года из одного только Лепсинского уезда по разным 
причинам отсутствовало 17 ответчиков. [10]. Некоторые же ответчики умерли ещё в 1895 году 
[11]. 

Зачастую чиновники приграничья самоуправно препятствовали свободному выезду 
в соседнее государство, боясь, что уехавшие попросту не вернутся назад. Так гебернатор 
Семиреченской области в своём циркуляре уездным начальникам от 1901 года приказывал 
для предупреждения побегов в Китай российскоподданных казахов под предлогом поездки на 
предстоящий международный Кегеньский съезд, всех отправлявшихся на него особыми билетами 
завизированными подписями и печатями соответствующих уездных или участковых начальников. 
Губернатор призывал начальников “означенные билеты выдавать только аульным старшинам или 
другим должностным лицам и в каждом из этих билетов кроме имени и фамилии должностного 
лица и всех подведомственных ему туземцев, отправляющихся на съезд обозначать. Каждое 
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должностное лицо обязано иметь надзор за своими, в билете перечисленными спутниками и 
отвечать за своевременное возвращение их в свои аулы” [12].

Затруднения возникали не только по поводу прибытия истцов и ответчиков, но и в процессе 
их отъезда домой. Для проезда на съезд, властями выдавался особый документ “специальный 
билет” как назван он в источниках. На первых съездах билет подписывал соответствующий 
начальник съезда. Из-за того, что это была весьма обременительная работа билет выдавался 
один на несколько лиц, которые в соответствии с ним и являлись на съезд. Однако судебные дела 
этих людей не могли быть рассмотрены и решены одновременно. Оставаться же на съезде долгое 
время ни кочевники, ни земледельцы не могли - их ожидали перекочевки на новые пастбища или 
сбор урожая. Многие, получив решение суда биев, просто-напросто собирались и уезжали домой. 
Но во время созыва первых съездов пограничная стража не считалась с тем, что различные 
дела решаются в разные сроки и не пропускала людей порознь. Помимо этого, пограничники 
предлагали выдавать едущим на съезд единый билет на въезд и выезд. Для получения билета 
надо было купить гербовую марку стоимостью 80 коп. - сумма для того времени немалая. Ехать 
следовало только трактовой дорогой [13]. По этой же причине участников съезда задерживали 
не только пограничники. На таможне в Джаркенте людей задерживали из-за того, что один билет 
выписывался на несколько человек.

Препоны, чинимые пограничниками и таможенниками стали настолько мешать проведению 
съездов, что в дело вынужден был вмешаться губернатор области. Он резко отверг все проекты 
пограничников и приказал пропускать людей, едущих домой, призвав “не портить работу Н. 
Пантусова и не тормозить хода столь важного дела как международный съезд” [14].

Прошедший спустя 10 лет в Кегене в 1896 г. чрезвычайный международный съезд был 
более организованным. Представляли местную администрацию вновь Пантусов и Шебалин, 
что тоже способствовало лучшей организации. Помощнику управляющего Джаркентской 
таможни было сообщено о том, что Пантусов назначен начальником Кегеньского съезда, о чем 
опубликовано в областных ведомостях и имеет право выдавать билеты возвращающимся со 
съезда. Таможенников просили не тормозить съезд, задерживая людей с билетами Пантусова [15]. 
Доверие к Н.Н. Пантусову со стороны российских и китайских пограничников и таможенников 
существенно было укреплено его личным участием и руководством проведения редемаркации 
границы с Китаем [16].

Однако, бывали случаи, когда не являлись сами истцы, в то время как ответчики 
прибывали на съезд точно к указанному времени. Так на Кегеньский съезд 1896 года вовремя, 
к 11 мая, приехали ответчики российскоподданные казахи Копальского и Лепсинского уездов. 
Однако серьезно опоздали китайскоподданные истцы - казахи-албаны, таранчи и калмыки. 
Вынужденные долго ждать казахи и представители других российскоподданных народов 
стали жаловаться своему начальнику съезда - Н. Пантусову на отсутствие китайских истцов, 
по искам которых они были вызваны. После специальной встречи российского и китайского 
начальников съезда было решено подождать ещё до 20 мая. Тем не менее, спустя несколько дней 
российскоподданные казахи-албаны вновь подали жалобу на неприбытие истцов со стороны 
китайскоподданных калмыков-чахар, которые проживали по р. Текес. Им вновь предложили 
подождать до 20 мая. Было решено, что если к этому сроку истцы не прибудут, то их иски 
будут оставлены без рассмотрения. В последствии выяснилось, что задержка в прибытии чахар 
произошла из-за большой воды в р. Текес, которая воспрепятствовала их переправе через эту 
реку [17].

Говоря о проблемах, связанных с явкой ответчиков и истцов на съезды, следует отметить, 
что российскоподданные собирались на съезд более дисциплинированно. Борясь с неявками 
на съезд, власти обеих стран применяли различные меры. Например, за неявку на Кегеньский 
1896 г. съезд начальник съезда с китайской стороны Чжи-дарин подверг начальников китайских 
подданных наказаниям. Больше всего пострадал начальник китайских казахов-албанов. Чжи-
дарин распорядился снять шарик с его шапки (лишил его звания - В. Г.) и дать ему 25 ударов 
нагайкой. Основной виной, вменявшейся ему, послужило не доставление ответчиков на съезд. 
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Кроме того, указанный начальник выставил непригодные для жилья юрты для начальника съезда 
и его свиты. Начальник чахар так же был наказан снятием шарика с шапки [18]. 

В ходе съездов решались путанные и спорные дела, связанные с вызовом весьма большого 
количества людей. Возникал большой соблазн упростить всевозможные формальности для 
скорейшего решения дел. Не избежал этого и начальник Джаркентского уезда, который в 
1896 году предлагал рассмотреть взаимные иски между российскоподданными албанами и 
калмыками, и кызаями китайскоподданными ведения Чанбу в выселке Охотничьем. По его 
проекту съезд должен был проходить без составления всяких предварительных списков о 
вызове, ограничиваясь лишь объявлением о съезде, на который и должны явиться истцы. Что же 
касается вызова ответчиков то, по-моему мнению в данном случае так же можно обойтись без 
списков, обязав присутствующих на съезде чиновников с обеих сторон, немедленно вызывать 
людей потребных на съезде, под личную и имущественную ответственность лиц волостной 
администрации” [19].

Поводя итог, необходимо сказать, что этап вызова истцов и ответчиков на международные 
съезды являлся важной частью их проведения. Собрание на съезды всех заинтересованных 
лиц, делало возможным успешное их проведение и последующее обеспечивало дальнейшее 
функционирование съезда, и, в конечном счете, справедливое, и удовлетворяющее все 
стороны решение накопившихся дел для судом биев, на основе казахского обычного права и 
шариата.
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Аңдатпа. Бұл мақалада «Рухани жаңғыру» бағдарламасының тарихи-идеологиялық маңызы, 
рухани-гуманистік маңызы, мəдени-рухани идеясы мен қазіргі қоғамдағы өзектілігі жан-жақты 
сарапталып, талданған. Сонымен қатар еліміздің тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаевтың осы 
бағдарламаның мақсаты мен міндетін айқындаудағы ғылыми концепциялары, идеясы кеңінен зерделенген. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласына негізгі арқауы болған 
Тəуелсіздігіміздің 30 жылдығымызда біз қандай жетістіктерге қол жеткізгеніміз, мемлекетіміздің 
əлемдік кеңістіктегі геосаяси жəне экономикалық орны мен беделі сарапталады. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының негізгі идеялары философиялық тұрғыдан талданып, тұжырымдар жасалады. 

Түйін сөздер: Рухани жаңғыру, прагматизм, бəсекеге қабілеттілік, ұлттық сана, тарихыи сана, 
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Abstract. In this article, the historical and ideological significance, spiritual and humanistic significance, 
cultural and spiritual idea and relevance in modern society are analyzed in detail. In addition, the scientific concepts 
and ideas of the first president of the country N. A. Nazarbayev in determining the purpose and objectives of this 
program were widely studied. “What achievements we have achieved in the 30th anniversary of Independence, 
the geopolitical and Economic place and authority of our state in the world space, which became the basis of 
the article of Nursultan Nazarbayev” “looking to the future: modernization of public consciousness”, will be 
analyzed.” The main ideas of the Ruhani zhangyru program are philosop.

Key words: modernization of public consciousness, pragmatism, competitiveness, national consciousness, 
historical consciousness, national values.

Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ə. Назарбаевтың 2017 жылы сəуірдегі «Егемен Қазақстан» 
газетінде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы жарыққа шығуымен еліміздің 
дамуында тарихи маңызды орын алатын жаңа парақ ашылды десек қателеспейміз. Қазіргі 
байқалып отырған əлемдік рухани тоқыраулар кезеңінде жаңа дүниетанымдық бағыт қажеттігі 
басты мəселеге айналып отырғаны анық. Жаңғыру (модернизация) – латынның «Модерн» 
сөзінен аударғанда заманауилықты,  өркениеттік жəне əлеуметтік - мəдени  сипатты  иеленетін  
қоғамның жалпы құрылымының, қоғамдық қатынастар жүйесінің түгелдей өзгеруін білдіреді 
[1]. Ал сананың, руханилықтың жаңғыруы – бұл түбегейлі дүниегекөзқарастар мен ойлау, 
сана, құндылықтар жүйесіндегі жаңғыру. «Рухани Жаңғыру» - барша қазақстандықтарды ел 
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бірлігі, ел мүддесіне жұмылдыратын, қазіргі заман талаптарына сəйкес болуды ұлттың рухани 
бастауларымен үйлесімді тоғыстыра алатын қоғамдық сананы жаңғыртудың жəне оны жаһандық 
өркениеттегі жоғары даму көкжиегіне көтеру мақсатына бағытталған Президент Н.Ə. Назарбаев 
ұсынған жəне Қазақстан халқы тарапынан қолдау тапқан бағдарлама. Н.Ə. Назарбаев бұл ретте, 
тұтас қоғамның жəне əрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытына жеке - 
жеке тоқталады. «Сананы жаңғыртудың» мазмұнын негіздей отырып, Президент жаңғырудың 
алты бағытын белгілейді:  

1. Бəсекеге қабілеттілік;
2. Прагматизм;
3. Ұлттық бірегейлікті сақтау;
4. Білімнің салтанат құруы;
5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы;
6. Сананың ашықтығы [2]. 
Аталмыш бағыттардың бəрі барынша өзектендірілген жəне уақыттың талаптарына нақты 

жауап береді. «Мəңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті қасиеттер мен құндылықтардың 
қайнары тоғысып, ақыл - парасаты толысқан, ғаламдық ғылымды игерген адамдар көп болса, 
еліміз өркениетті, бəсекеге қабілетті болатыны ақиқат. «Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының бəсекелік қабілетімен айқындалады… Сондықтан, əрбір 
қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, 
компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мəдени ашықтық сияқты факторлар əркімнің алға 
басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш 
тілде білім беру», «Мəдени жəне конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, 
яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы», – деп ашып 
көрсетеді. Бəсекеге қабілеттілік саясат пен экономикада, білім, ғылымда, технологияда, яғни 
барлық салада болуы тиіс. Бəсеке болған жерде əрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін 
ұсынады. Білім мен тəрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына 
айналған табысты ел болуымыз үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан арылып, саналы 
түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып 
отыруға тиістіміз. Ұлттық жаңғыру дегеніміз – ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның түпкі 
мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық 
береке, бірлік салтанат құрған бəсекеге қабілетті, табысты ел болу. Өзгерістер – бұл ғалам мен 
қоғамның мəңгілік заңдылығы. «Барлығы ағынды, барлығы өзгереді» – деп [3], дүниенің 
диалектикалық сипатына назар аударған ұлы Гераклиттің дүниетанымы мен ата-бабамыздың 
«Өмір – өзен» философиясы қалай үндес келеді десеңізші. Жаңа уақыт, жаңа əлем. Жаңа əлемде 
жаңа ғасырға қадам басқан жаңа Қазақстан. Бүгінгі күннің ақиқаты, мүмкіндіктері мен болашағы, 
қазақ халқының рухани дамуы, осы ауқымды проблемалар Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласына негізгі арқау болып отыр. Тəуелсіздігіміздің 30 
жылдығымызда біз қандай жетістіктерге қол жеткіздік, мемлекетіміздің əлемдік кеңістіктегі 
геосаяси жəне экономикалық орны мен беделі қандай? Көз жетер көкжиекте халқымыздың даму 
саясаты мен стратегиясы қандай болмақ? Жаңа кезеңге ұсынылған Қазақстанның 2050 жылға 
дейінгі даму стратегиясын амалға асырудың нақты бағыттары мен міндеттері қандай? 
Халқымыздың ұлт ретінде дамуы қандай бағытта өтіп жатыр? Болашақ даму қандай мəселелерге 
назар аударуды талап етеді? Дүниенің саяси картасында жаңа жас мемлекет – Қазақстан 
Республикасының пайда болғанына да 30 жыл уақыт болыпты. Адамзат тарихы хронологиясымен 
салыстырғанда бұл өте аз уақыт. Бұл кезең ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтардың 
қайта жаңғыруы мен тəуелсіз мемлекеттің негіздерін қалыптастыру дəуірі болды. Қазақстанның 
суверенді мемлекет ретінде қалыптасу тарихында осы аз ғана уақыт қоғамды динамикалық 
қарқынды жаңарту сипатымен қалады десек артық болмас. Өйткені өткен жылдар, əлемнің 
дамыған мемлекеттерінің тəжірибесі мен ұлттық ерекшеліктерге сүйенген түрде, жаңа 
экономикалық, саяси жəне құқықтық жүйені, нарықтық қатынастар мен демократиялық 
институттарды қалыптастыру жолындағы үлкен бастамалардың, тың істердің кезеңі болды. Осы 
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жылдарда еліміз ең басты құндылық – халқымыздың бірлігі мен татулығын сақтай отырып, 
демократиялық басымдықтарға негізделген экономикалық жəне əлеуметтік прогресске қол 
жеткізді. Қазақстан əлемдік аренада өзіндік орны бар дербес мемлекет деңгейіне көтерілді. Біз 
қалыптасу кезеңінен табысты өте алдық. Ендігі міндет – мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету, оны əлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосу жəне басты басымдықты рухани салаға аудару. 
Осы орайда еліміздің егемендікке қол жеткізгеннен бері өткен жолы мен Елбасының Қазақстан 
халқына жолдаған Жолдауларына назар аударып көрейік. Жалпы даму динамикасының 
логикасына сүйенер болсақ, соңғы бірнеше жылдардағы Жолдаулардың «Қазақстанның əлемдегі 
барынша бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы», «Жаңа əлемдегі жаңа 
Қазақстан», «Қазақстан халқының əл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты», 
«Дағдарыстан жаңару мен дамуға», «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері», «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!», «Əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты», «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол», «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» жəне «Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері»[4] деп аталуы да бекер емес. Өйткені осы жолдаулардың мазмұны мен мəн-
мақсаттарының өзі мемлекетіміздің алға қойған жоспарын ғана емес оның осы дəуірдегі 
экономикалық, саяси жəне рухани салалардағы жағдайлары мен сол нақты уақытқа байланысты 
икемді де ақылды саясатын, шешімдердің логикаға сəйкес бағыт-бағдарын көрсетіп тұр емес пе! 
Қазақстан өз дамуының жаңа сатысына көтерілді. Киелі топырағымызды, ұлттық 
құндылықтарымыз бен бостандығымызды қорғаған Абылай хан, əз Жəнібек, Тəуке хан, хан 
Кенесары армандаған қазақтығымызды паш етіп өз егемендігімізге ие болдық. Өз дербес 
мемлекетіміздің іргетасын қалап, оны əлем алдында паш ете алдық. Дүние мемлекеттерін 
жайлаған экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын да таба білдік. Алайда əлі талай шешуін 
таппаған проблемалар мен мəселелер шаш етектен. Сондықтан соңғы кезеңдердегі əрбір жолдау 
осы жаңа кезеңдегі жаңа дамудың негізгі міндеттері мен ішкі жəне сыртқы саясаттың бағыттарын 
айқындап беруге, оларды халық санасына жеткізуге жəне халықпен өзара сенімге негізделген 
қарым-қатынас орнатуға бағытталды. Осы орында жолдаулардың мемлекетіміз бен халқымыз 
үшін аса маңызды болған көп векторлы даму сипатына аса мəн бергенін баса айту қажет сияқты. 
Даму философиялық аспектіден қарағанда өте күрделі құбылыс. Қазіргі ғылым мен синергетика 
дамуды Əлемнің атрибуты ретінде түсіндіреді. Бұл процесс жекеленген бірегей жүйелер немесе 
элементтер арқылы амалға асады. Даму – көп сатылы, көп деңгейлі жəне түрлі аспектілерді 
қамтитын күрделі құбылыс. Жалпы алғанда, ол жүйенің элементтерінің арасындағы ерекше 
байланыстар арқылы жүзеге асатын кешенді, сапалық жəне бағытталған өзгерістер жиынтығы. 
Демек бағыттылық, немесе векторлық сипат – дамудың негізгі белгілерінің бірі. Көп векторлы 
дамуда жүйенің элементтерінің қасиеттері түрлі бағытта, түрлі сипатқа ие болады. Геометрияда 
векторларды қосу ережесіне сəйкес соңғы нəтиже кейде ешбір вектордың бағытына сəйкес 
келмейтін тосын жаңа бағытты пайда етуі мүмкін. Философиялық тұрғыдан алғанда барлық 
аспектідегі, жан-жақты прогресстің болуы мүмкін емес. Бір ғана өзгерістің өзі кейбір қатынаста 
прогресс, ал енді бір қатынаста регресс болуы мүмкін. Сондықтан күрделі жүйенің жалпы 
прогресі емес, ал оның кейбір бағыттарының прогресі жайында айтқан жөн болар. Ал қоғамды 
күрделі ашық жүйе ретінде қарастырсақ, мемлекеттің негізгі мақсатын бейнелендіретін дамудың 
басты бағыттарын белгілеу үлкен маңызға ие.Бұл дегеніміз қоғамның жалпы дамуы əрқашан 
оны сипаттайтын барлық салаларда да тек қана даму немесе төменнен жоғарыға қарай ілгерілеу 
бола бермейді деген сөз. Қоғам күрделі салалар мен қатынастар жиынтығы болғандықтан кейде 
оның бір салалары дамып жатса, екінші салалары ақсап жатуы немесе кешеуілдеп жатуы əбден 
ықтимал. Сондықтан абсолютті түрде барлық құрамдардың, барлық салалардың бірдей 
жоғарылап дамып кете беруі мүмкін емес. Сондықтан ең басты мəселе - қоғам дамуын 
жоспарлағанда оның сол уақытта өте маңызды, мəнді жəне қажетті салаларына басымдық беру. 
Ал келесі кезеңдерде басымдыққа ие салалардың өзгеруі де уақыт еншісінде. Олай болса тұңғыш 
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Президент Н.Ə. Назарбаевтың саясаткер ретіндегі көрегенділігі де сонда, ол əрқашан сол кезең 
үшін ең маңызды бағыттар мен салаларға назар аударып, оларды басымдыққа ие векторлар 
ретінде көре білді. Сонымен даму құбылысы ретінде оның ішкі құрамдас бөліктерінің қарапайым 
арифметикалық жиынтығын емес, ал жүйенің эмердженттік қасиетіне сəйкес жалпы синтездік 
нəтижесін көре білу – бүгінгі кезеңнің басты міндеті. Сондықтан əрбір Жолдаудағы Қазақстанның 
даму перспективасының негізгі бағыттары интегративті түрде халқымыздың əл-ауқатын, тұрмыс 
деңгейін жақсартуға, еліміздегі тұрақтылық пен ынтымақты нығайтуға, жалпы адамзаттық жəне 
ұлттық құндылықтар негізіндегі зайырлы мемлекетті көркейтуге қызмет етуі тиіс жəне өткен 
тəжірибелерді ой таразысынан өткізсек, осы мақсаттарға қызмет етіп келеді [5]. Əлеуметтік 
прогрестің универсалдық критерийін (өлшемін) анықтаудың аса қиын, тіпті мүмкін еместігін 
жоғарыда сөз еттік. Алайда осы мəселеде технократиялық жəне гуманистік салалардың өкілдері 
арасында оны экономикалық жəне рухани өлшемдер арқылы анықтау кең орын алған. 
Экономикалық критерий қоғамның табиғаттан еркін болу деңгейімен сипатталады. Ал əлеуметтік 
кеңістікте өз орнына, статусына ие егеменді ел болу үшін де экономиканы дамытудың маңызы 
өте жоғары. Тарих түрлі дəуірлерде экономика саласында үлкен жетістіктерге жеткен 
мемлекеттердің ғана тарих сахнасында басты кейіпкер рөлінде ойнағанының куəсі. Сондықтан 
алғашқы Жолдауларда экономиканы дамыту мен экономикалық тұрақтылыққа жету өте өзекті 
мəселе болды. Қазіргі рационализм заманында Қазақстанда бəсекеге қабілетті экономиканың 
тұрақтылығын қамтамасыз ету, экспортты кеңейту, шикізат секторының нəтижелілігін арттыру, 
финанс жүйесін жетілдіру, еліміз үшін ыңғайлы жағдайларда Əлемдік сауда ұйымына мүше 
болу, өндірісті жəне жоғары технологиялар мен инновацияларды дамыту, электр энергетикасы 
ресурстарын жетілдіріп, атом энергетикасын қалыптастыру, шағын жəне орта бизнесті қолдау, 
халықаралық талаптарға сəйкес болған стандарттарды енгізу, мемлекетті индустриаландыру 
негіздерін қалыптастыру сияқты бағыттар мемлекетіміздің жəне оның əрбір азаматының ортақ 
мүддесі үшін қызмет етуі қажет. Осы орында экономиканы дамыту үшін ғылымның қолданбалы 
салаларын өндіріске енгізу қажеттігіне, ғылымды дамыту мəселесіне көңіл бөлінуі ғылыми 
жұртшылықтың көптен көкейіндегі мəселе. Сондықтан Жолдаулар Қазақстан тек қана шикізат 
базасы болумен шектеліп қалмастан, жаңа ғылым, өнеркəсіп негізінде дамуына көп көңіл бөлді. 
Бұл аталмыш мəселелер сатылы сабақтастықпен əрбір жыл қорытындыларында өз шешімін 
тапты. Əрине кемшін тұстар мен қиындықтар да жол алды. Қоғамда түрлі жекелеген ұнамсыз 
жағдайлар да болып жатты. Бірақ даму бұл қарама-қарсылықтардың күрес нəтижесі 
болғандықтан, уақыт осы саясат пен стратегияның нəтижелерін көрсете алды. Бүгінгі жаһандану 
заманында қоғам дамуының басты критерийі – жалпы адамзаттық құндылық – адам жəне оның 
бостандығы. Сондықтан əлеуметтік дамудың рухани критерийі адамдық бақыт деңгейі, бақыт 
принципімен (Эпикур, П.А. Сорокин, Э. Фромм жəне т.б.)[6] сипатталады. Əрине, бұл абстрактілі 
ұғым. Бірақ нақты қазақстандық даму жолын сараптап көрсек, білім берудің халықаралық 
стандарттарға сай жүйесін жетілдіру мəселесі, ғылымды өркендету, Қазақстандық патриотизмді 
дамыту, Қазақстан халқының ұлтаралық татулығы, конфессиялараралық толеранттық саясаты 
жəне тағы басқа мəселелер – оның рухани деңгейін жоғарылату жолындағы нақты міндеттер. 
Сондықтан соңғы Жолдаулар мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының 
ерекшелігі – оның рухани салаға басым назар аударуында. Егер бұрынғы реформалар мен 
өзгерістер экономикалық жəне саяси салаларға ғана басым назар аударған болса, қазіргі 
экономиканың басқа мемлекеттермен салыстырғанда біршама тұрақтылығы, экономиканың 
əлемдік дағдарысынан Елбасының көреген саясаты арқылы еліміздің салыстырмалы аз 
шығындармен шығу жағдайы реформалардың əлеуметтік бағытталуына мүмкіндік берді. Ал 
бүгінгі таңда даму жолындағы ендігі басты бағыттар – халықтың рухани дамуы, ұлт ретінде өз 
болмысымызды танып оны жаңғырту, əлемдік жаһандану жағдайында ұлттық болмыс-бітімімізді, 
мəдениетіміздің ұлттық мəнін сақтап қала отырып жаһандық мəдениеттің көшіне еркін, нық 
жəне сенімді ілесе алу. Жалпы алғанда басты мақсат –ұлттық, мемлекеттік мүдделер мен жеке 
азаматтың мүддесінің үйлесімді тоғысуы. Рухани жаңғыру дегеніміз тарихи тұрғыдан алғанда 
кертартпа, тоқыраушыл жəне догмалық дүниетаным мен ұстанымдарды сыншыл сараптап, 
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оларды сергітуге бағытталған жəне кез келген модернизациялық процестің бастауында тұратын, 
гуманитарлық жəне ұлттық жоба. Кезінде Батыс еуропа ұлты мұндай жаңғыруды Қайта өрлеу 
дəуірінен бастап антропоценристік көзқарасты паш етті жəне адамның өз алдына дербес 
гуманитарлық құндылық екендігі жайында жаңа құндылықтар кешенін жаратты. Осы орайда 
айта кетуіміз керек, италиандықтар өнерде ғана алға шығып қойған жоқ, ХV ғасырға тиесілі 
əлем ғалымдарының тең жартысы осы ұлт өкілдерінен еді. Бұл модернизациямен қатар «егіздің 
сыңарындай» дамитын басты феноменнің бірі – ғылым екендігіне де назар аудару қажет. Түптеп 
келгенде рухани жаңғыру – гуманитарлық идеядан бастау алып, сана болмысында тергеуден 
өтетін, содан кейін барып қана қоғам өмірінің өзге қабаттарына жан бітіріп, əлеуметтік өмірдің 
шындығына ұласатын ментальды құбылыс. Бір ғана адам образының сана сүзгісінен қайыра 
өтуі – еуропа ұлтын өнеркəсіптік төңкерістерге бастап, М.Вебердің тілімен айтқанда мəдени 
капитализмге алып келді. Сол себептенде Елбасы мақаласында көтеріліп отырған сұрақтар 
отандық гуманитарлық ғылым мен шығармашылық ойдың өзегіне айналып, ондағы адамның 
бейнесі қандай болмақ керектігі туралы идеялар мен көзқарастар жүйесі таным елегінен жүйелі 
түрде өтуі тиіс. «Ағымдағы қəзіргі заман» (белгілі социолог З.Бауман, Э.Гидденстің анықтамасы) 
[7] адамымен қатар, қазақстандық ерекшелікке негізделген адам образын қалыптастыру, ойдың 
тезінен өткізіп, тұлғасын сомдау, оның практикалық мүмкіндіктері мен құндылықтарын көрсету, 
бостандықтарын айқындау – түптеп келгенде болашақ ұрпақтың тағдырын анықтаумен пара-пар 
жауапкершілік мəселесі. Мұндай жауапкершілік барша қазақстандықтарды топтастыратын 
ортақ рухани құндылықсыз жүзеге асуы мүмкін де емес. Сондықтанда, Елбасы мақаласындағы 
қазақстандық «Рухани жаңғыру», ең аз дегенде өзара байланысты, бірін-бірі болжайтын мына 
басты төрт сұрақтың өзара байланысты жүйесін қамтиды. Біріншіден – барлық қоғам мен 
азаматтардың бірегей мықты жалпықазақстандық азаматтық қоғам орнату мұратына жетуіміз 
керек деген айнымас мақсат жолында жұмылуы жəне осы идеяны саналы сезінуі. Екіншіден, 
жалпықазақстандық азаматтық қоғамды ұлттық құндылықтар мен мемлекеттік тілге деген 
құрмет негізінде құру. Үшіншіден, жалпықазақстандық азаматтық қоғамды құруда 
интеллектуалды əлеуеті жоғары жас ұрпақты тəрбилеу жəне соған жағдай туғызу мəселелері. 
Төртіншіден, жалпықазақстандық азаматтық қоғамның «Мəңгілік ел» аталатын өркениеттік 
құбылысқа ұласуы үшін мемлекеттік тілде ұлт мүддесіне қызмет ететін төл философиялық 
жүйені қалыптастыру міндеті. Сонымен біз бүгінгі таңда мемлекетіміздің əлемдік қауымдастыққа 
еңсесін тік ұстап барып қосылғанын жəне осы қауымдастықта мəртебесінің күн санап өсіп келе 
жатқанын мақтан етеміз. Əлем өзгерісте. Өмір өзгеруде. Бүгінгі тарихи уақыт пен əлеуметтік 
кеңістік тек өзгергіштігімен ғана емес, ал динамизмімен, интенсивтігімен, қарама-
қайшылығымен, түрлі-түсті мозаикалығымен жəне толып жатқан басқа сипаттарымен де 
ерекшеленеді. Бүгінгі болмыстың шындығына сай болып, оны тану, бейнелеу, түсіну, тіпті оны 
өзгерту үшін мемлекетіміздің даму философиясы мен халқымыздың дүниетанымы осы күрделі 
дүниенің қадамына сəйкес икемді жəне қарқынды болуы керек. Əлемдегі бүгінгі Қазақстанның 
табыстарға жетуінің қайнар көзі – халқымыздың жаңаша пайымдауын, дүниеге жаңа 
көзқарастарын қалыптастыру. Ескі стереотиптерді, ескіше ойлау шаблондарын өзгертпей жаңа 
рухани дамыған Қазақстан құру мүмкін емес. Сондықтан жаңа қоршаған ақиқатқа, жаңа қоғамға 
лайықты Қазақстан халқын қалыптастыру, мемлекеттік бағдарламаларды халыққа жеткізу жəне 
талқылау – бүкіл зиялы қауымның борышы. 
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Аңдатпа. Автор өз мақаласында Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық қарым қатынастардың 
қалыптасуы мен дамуының 30 жылдық хронологиясына шолу жасайды. Қазақстан қоғамының 
полиэтникалық құрылымына талдау жасайды. Полиэтникалық қоғам құрылысының əртектілігіне назар 
аударады.

Қазақстан Республикасы тəуелсіздік алғанына 30 жылға жуықтады. Осы жылдарда мемлекетімізде 
саяси, экономикалық, əлеуметтік құрылымында оң өзгерістер орын алды. Мəдениет, білім мен ғылымда 
жетістіктер жетерлік. Осы оң өзгерістер мен жетістіктер елімізде өмір сүріп жатқан ұлттардың өзара 
татулығы мен келісіміне байланысты болып отыр. 

Мақалада полиэтникалық Қазақстандық қоғамның ынтымақтастықта өмір сүруінің құндылықтық 
бағасы беріледі. Автор өз мақаласында Қазақ халқының əртүрлі тағдырмен қазақ даласына қоныс 
аударған ұлттардың өмірі мен болашағына, тағдырына дұрыс қарауының негізі оның толеранттылығында 
жатқандығына назар аударылады. Саналуандылық жəне тұрақтылық пен келісімнің зор байлық болып 
табылатындыңына көңіл аударады.

Тірек сөздер: толеранттылық, келісім, тұрақтылық, Қазақстан халқы Ассамблеясы, ұлт, этнос.
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Abstract. In his article, the author examines the 30-year chronology of the formation and development of 
interethnic relations in the Republic of Kazakhstan. The polyethnic structure of the Kazakh society is analyzed. 
Focuses on the diversity of building a multi-ethnic society.

The Republic of Kazakhstan has been independent for almost 30 years. Over the years, positive changes 
have occurred in the political, economic and social structure of our country. There are many advances in culture, 
education and science. These positive changes and achievements are the result of mutual peace and harmony of 
the peoples living in our country.

The article provides a valuable assessment of the coexistence of a multi-ethnic Kazakh society. In his 
article, the author draws attention to the fact that the correct attitude of the Kazakh people to the life, future and 
fate of the peoples who moved to the Kazakh steppes with different destinies lies in their tolerance. Emphasizes 
that diversity, stability and harmony are great values.             

Key words: tolerance, solidarity, stability, Assembly of the People of Kazakhstan, nation, ethnos

Тəуелсіздікке қол жеткізгеннен бастап өзгерістерді бастан кешіре бастаған полиэтникалық 
Қазақстан үшін этносаралық қатынастар мəселесі өзекті. Тарихтан жəне күнделікті адамзат 
өмірінен білетініміздей, қатынастардың ішіндегі ең күрделісі, этносаралық қатынас болып 
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табылады, сондықтан оны реттеу қиындау. Сондықтан этносаралық қатынастарды зерттеу, 
саралау, талдау маңызды. 

Елімізде көп ұлттар өмір сүргенімен бір халықты құрайды. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2019 жылы 2 қыркүйекте Қазақстан «Сындарлы қоғамдағы диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» Қазақстан халқына президенттік қызметіндегі алғашқы 
Жолдауын арнады. Бұл Жолдауда ел басшысы: «Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып 
жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси жəне экономикалық жаңғыруларды 
толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын 
жұмыс емес. Біз Тəуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше ауқымды істер атқардық» [1], деп 
атап көрсетеді. Оның ішінде барлық жаңғырудың тірегі Рухани жаңғыруда екендігін еске салады. 
Рухани жаңғыру көзі елдегі тұрақтылық пен бірлікте екендігіне назар аударады. Ал тұрақтылық 
пен бірлік өз бастауын ұлттар мен діндердің арақатынасы мəдениетінен алатындығы белгілі.

Президент Тоқаев Жолдауда ұлтаралық келісімге байланысты былай деп айтып өтеді: 
«Əлеуметтік жəне этникалық топтардың арасындағы келісім – бүкіл еліміздің, мемлекетіміздің 
бірлескен еңбегінің нəтижесі. Осыған орай, саяси үдерістерді саралап, бірлігімізді нығайта түсу 
үшін нақты шараларды қабылдауымыз керек. Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт екендігін 
бекемдеп, этносаралық татулық пен дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруіміз керек» 
деп елдегі көпұлттылық жəне көп конфессияаралық келісім мен сенімнің қазақ халқының 
толеранттылығында жатқандығын тағы бір атап өтті. Қазақ халқының толеранттылығы мынада 
еді, мінезінің ашықтығы, дарқандығы, қонақжайлығы, намыстылығы, төзімділігі, шыдамды, 
сабырлығы яғни ұлт писхологиясында бөтен, жат, бөлектену элементтерінің кездеспеуі.

Бүгінгі тəуелсіздікке 30 жылға таяған Қазақстан 130 ұлттың өкілдері жəне мыңнан астам 
діни ағымдарды біріктіретін 18 конфессияға біріккен ел. Еліміз 22 этностың өкілдері саны 10 
мыңнан жоғары, саны 100 мыңнан асатын 9 этнос, саны млн. асатын орыс ұлтын біріктіріп отыр. 
Осы алуан түрлі ұлттың өкілдері қазақ даласына əртүрлі тағдырмен көшіп келіп қоныстанып 
отыр. 60 қа жуық ұлттың өкілдері ХХ ғасырдың 30-40 жылдары қазақ даласына тағдыр арқалап 
көшіп келгендігі яғни кеңестік депортациясына ұшырағандығы белгілі. Осы ұлттарды жатсынбай, 
бөтенсінбей қазақ халқы бауырына басып құшақ жая қарсы алды. Қазір біздің еліміздегі көп 
ұлттардың өмір сүруі жəне соншама саналуандылықтың өзі байлық болып саналады. Бұл сан 
алуан ұлт өкілдері тұратын Қазақстанның басқа елдерден ерекшелігі сол, мұнда адамдар бір-
бірімен соғыспайды, бейбіт өмір кешіп жатыр. Елбасы, тұңғыш президент Н.Ə. Назарбаев 
«бейбіт өмір мен прагматизм – ең үлкен құндылықтар. Ал қауіпсіздік пен тұрақтылық – жарық 
пен жылу. Бұлар болса, халықтың жүрегі орнында, ештеңеден қорықпайды» дегендей қазіргі 
жаһандану жағдайының формуласы бірлік пен тұрақтылықта жатыр. 30 жылдық дамуында 
Қазақстан өзіндік конфессияаралық жəне этносаралық келісім үлгісін қалыптастырып, əлем 
қауымдастығы мойындаған тұрақты мемлекетке айналып отыр. Қазақстандық ұлтаралық келісім 
үлгісінің нəтижелі жұмыс істеуі – түрлі конфессия жəне этнос өкілдерінің толеранттылығында 
да жатқандығын атап көрсетуіміз керек.

Еліміздің тəуелсіздік алған уақытынан бері қазақ халқы өзге ұлт өкілдерімен саяси тұрақты 
жəне ұлтаралық келісімде өмір сүруде. Бұл 30 жылға жуық уақыт аралығында этносаралық 
қарым-қатынастың Қазақстандық үлгісінің қалыптасқандығын көрсетеді. Еліміздің əрбір 
азаматымыздың ортақ Отандық сезімі, Қазақстандық патриотизімі, саяси тұрақтылық жəне 
ұлтаралық келісімі, ол бейбіт жəне тату өмір сүрудің нəтижесінде қалыптасатындығы сөзсіз. Ал, 
еліміздегі этносаралық қарым-қатынастың қазақстандық үлгісі елімізде саяси тұрақтылық пен 
бейбітшілігін сақталу жолында көптеген жұмыстар атқарып келеді. Қазақстанның көпэтностық 
ортадағы кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. Қазіргі уақытта ұлттар 
бірлігі жолында Қазақстан халқы Ассамблеясы біршама жұмыстар атқарып келеді. Ассамблеяның 
атқарар қызметі, республика халқының рухани жаңғыруы мен дамуына үлес қосатындығы анық.

Елбасы Н.Ə. Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы» кітабында: «Біз Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мысалында ұлттық қатынастардың бірегей құралын жасауымыз. Бүгінде дəл 
осындай беделді де өкілетті ұлттық саясаттың құралы əлемнің бірде-бір елінде жоқ» [2], - деп 
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атап өткен. Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы алғашқы ой 1992 жылы тəуелсіздіктің бір 
жылдық мерейтойында тұңғыш президент Н.Ə. Назарбаев көтерген болатын. 2020 жылы 1 
наурызда 20 жылдығы аталып өткен Қазақстан халқы Ассамблеясы 1995 жылы құрылып елімізде 
көп ұлттардың қатынастында сұқбаттасу платформасына айналды. ҚХА мемлекет пен қоғам, 
халық пен билік арасындағы маңызды институтқа баланады. Қазақстандық мəдениетаралық 
сұқбаттастықты дамыту мен нығайтуда, ұлттардың келісім мен татулығына қол жеткізуге 
мүмкіндік жасайтын əлемдік ұлттар, мемлекеттер тəжірбиесіндегі алғашқы платформа болып 
саналады. 

Еліміздегі ұлтаралық жəне конфессияаралық қатынастарды құқықтық реттелуінің қайнар 
көздеріне 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Қазақ КСР мемлекеттік егеменділігі туралы 
Декларация, 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігі туралы 
арнайы конституциялық заңының орны ерекше. Бұл құжаттарда: біріншіден, Қазақ халқының 
мемлекеттілікті құрушы тарихи рөлі анықталды, екіншіден, Қазақстандағы ұлттарға Қазақ 
халқымен тең құқылық дəрежесі берілді, үшіншіден, тəуелсіз Қазақстан республикасының 
байырғы қазақ жерінде құрылған, пайда болған, өмір сүрген мемлекеттердің Дешті Қыпшақ, 
Түрік қағанаты, Алтын Орда т.б кейінгі Қазақ хандығымен ұласа отырып тарихи əрі заңды 
жалғасы ретіндегі орны айшықталды. Яғни осындай Қазақ халқының өзін өзі анықтау құқығы, 
жəне ұлттардың тең құқықтылығы, мемлекеттіліктің тарихи негіздері көрсетілуі ұлттар 
қатынасында үлкен маңызға ие болды деп ойлаймыз.

Қазіргі уақытта этникалық қатынастарды реттеуде Конституцияның рөлі артып келеді. 
Конституция қоғам мен мемлекеттің, халық пен биліктің арасын байланыстыратын бірден бір 
əмбебап құжат болып табылады. Қазақстан халқының ұлтаралық қарым-қатынасының құқықтық 
реттелуінде 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Конституцияның орны ерекше. Конституция 
этностар арасындағы қарым-қатынастарды құқықтық тұрғыдан реттеп қана қоймай кепілдік 
беріп, ұлттық кемсітушіліктің кез келген түріне төзімсіздігін, ұлттық артықшылықты дəріптеуге 
қарсылығын құқықтық тұрғыдан бекітті. Кіріспесінде «Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген 
Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып......... » деп басталуы 
ұлттарды ұлттық ерекшеліктерге бөлмей керісінше, елімізде тұратын ұлттардың алуан түрлігіне 
қарамастан, біртұтас халық болып табылатындығын айқындап берді. Конституция – ұлттардың 
теңқұқылығын қамтамасыз ете отырып Ұлт сөзінің азаматтық-құқықтық үлгісін қалыптастырды. 
Қарым-қатынастардың жалпы тұтастығы, реттелуі мен қорғалуының құқықтық кепілдігін берді. 

Еліміздің полиэтникалық қоғамында 2010 жылы қабылданған «Ел Бірлігі» доктринасының 
алар орны зор. Тəуелсіздікке қол жеткізгеннен 2010 жылға дейінгі этностар саясатында 
негізгі басымдық ұлттардың өзара сенімі мен татулығына, диалогқа, келісімне қол жеткізуге 
бағытталса, ал қазіргі уақытта қоғамның барлық азаматтары мойындайтын ортақ қағидалар 
мен құндылықтарға негізделген ел бірлігіне қол жеткізуге беріледі. Осы бірлікке қол жеткізуде 
ұлтаралық қатынастардың болашағын белгілейтін құжаттың алар орны зор. Доктрина негізгі 
үш бағыттан «Бір ел-бір тағдыр», «Тегі басқа, теңдігі бір», «Ұлт рухы» тұрады. Бұл құжаттың 
маңыздылығы еліміздегі этносаралық қатынастардың ендігі реттелуі Қазақ халқымен тығыз 
байланыста болуы. Яғни Ел Бірлігіне қол жеткізу Қазақ халқының маңайына топтасуы арқылы 
қол жеткізуге болатындығы көрсетіліп отыр. Қазақ тілінің бүкіл ұлт өкілдерінің басын қосудағы 
тарихи рөлі анықталды. Қазақ тілін білу ендігі ұлт өкілдері үшін парыз жəне міндеті деп жазылуы 
маңызды деп санаймыз. Тəуелсіздік пен тұрақтылық, осы доктринаның өзегін құрай отырып ұлт 
бірлігіне қол жеткізу болып келеді.

Қазақстан Республикасындағы этносаралық қарым-қатынастардың құқықтық-азаматтық 
реттелуі мынадай бес ұстанымға негізделеді:

1) Этностық, діни, мəдени, тілдік саналуандылық байлық болып табылады;
2) Қазақстан этностарының мəдениеті мен тілдерін дамытуы үшін мемлекет мақсатты 

түрде барлық жағдайды жасайды;
3) Кез келген ұлттың басты құндылықтары толеранттылық пен жауапкершілік болып 

табылады;
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4) Қоғамдағы біріктіруші рөлі – Қазақ халқына тиесілі;
5) Қазақстан халқының бірлігі [3]. 
Жалпы алғанда, Республикамыздағы этносаясат мынадай қағидаларға: адам құқықтары 

мен ұлт құқықтарының үйлесім табуы, ұлттар арасындағы ізгілік, ұлтаралық келісім мен 
ынтымақтастық, өзара көмек пен қолдау, қоғамның бірлігі мен тұрақтылығы, ұлттық 
құндылықтардың айбындылығын сақтау, елдегі барлық этностардың теңдігі мен тұтастығына 
сүйенеді. Еліміздегі жүргізіліп келе жатқан осы ұлт саясаты өзінің бағдары бойынша 
демократиялық, зайырлылық жəне келісімдік, прогрессивті, жасампаздық сипатымен 
ерекшеленеді. Рухани келісім мен конфессия жəне этносаралық татулық – кез келген қоғамның 
ішкі бірлігінің кепілі. Сондықтан еліміздегі ұлттардың бірлігі қоғам өміріндегі əлеуметтік, 
саяси, экономикалық, рухани дағдарыстарды алдын алу мен еңсеруде маңызды рөл атқарған 
факторлардің бірі бола алады деп санаймыз.
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ФИЛОСОФИЯ ВЛАСТИ - АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ НЕНАСИЛИЯ

Сулеймен Д.Б.
докторант пооп "Политическая философия", 1 курс

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация. Современная философия может ответить на этот вопрос, если она предлагает лишь 
ряд объяснений о власти, которые подразумевают насилие. Анализ, показывающий, что насилие не 
может быть легитимным подпиткой еще более глубокого беспокойства. Представляется, что моральный 
субъект остается перед двумя (довольно неудовлетворительными) вариантами выбора: либо добиваться 
власти насильственными методами, либо отказаться от насилия и остаться бессильным. Для некоторых 
такая ситуация будет глубоко противоречить интуиции, требующей альтернативного решения. В то 
время как переход от насильственных действий к ненасильственные действия могут не устраивать 
некоторых, прогресс должен, по крайней мере, отражать выбор; и современная философия сталкивается 
с необходимостью обеспечения концептуальных основ для поддержки растущего числа людей, групп 
и наций, проходящих через этот важный переходный период. В этой аннотации делается попытка 
ответить на вопрос: «Разумно ли, чтобы эпистемологические основы власти отражали только насилие?» 
Заключение - нет. 

Ключевые слова: Насилие, ненасилие, философия власти, власть, легитимность, свобода, 
философия слияния

THE PHILOSOPHY OF POWER-AN ARGUMENT FOR NONVIOLENCE

Suleimenov D.B.
Doctoral-student, вв "Political philosophy", 1st year

Al-Farabi Kazakh National University

Abstract. Modern philosophy can answer this question if it offers only a series of explanations about power 
that involve violence. Analysis showing that violence cannot be legitimately fueled by an even deeper concern. 
It seems that the moral subject is left with two (rather unsatisfactory) choices: either to seek power by violent 
means, or to renounce violence and remain powerless. For some, this situation will be deeply counterintuitive, 
requiring an alternative solution. While the transition from violent to nonviolent action may not suit some, 
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progress must at least reflect choice; and modern philosophy is faced with the need to provide a conceptual 
framework to support the growing number of people, groups, and nations going through this important transition 
period. This annotation attempts to answer the question: “Is it reasonable for the epistemological foundations of 
power to reflect only violence?” Conclusion-no.

Key words: Violence, nonviolence, philosophy of power, power, legitimacy, freedom, philosophy of fusion

Те, кто просматривает произведение о власти, скорее всего, заметят, что литература в целом 
(но ни в коем случае не аккуратно) делится на три категории: Первая - довольно широкая категория 
- включает в себя те анализы, в которых при общем освещении осмысленной жизни обсуждается 
целый ряд таких вопросов, как свобода, справедливость, социальное взаимодействие, изменения, 
роль государства, структуры контроля и легитимации, и это лишь некоторые из них. Мыслители 
от Платона до Маркса дают полезную информацию для тех, кто интересуется властью. В первую 
категорию работ войдет «первая десятка» в хит-параде общественно-политической философии 
любого социального или политического философа. Труды второй категории отделяют власть 
как самостоятельную сферу интересов, а комментарии к ним стремительно растут в течение 
последних пятидесяти лет. В эту группу я включаю работы де Жувенеля (1945), Фуко (1979), 
Арендта (1958), Люкеса (1974), Манна (1986), Айраксинена (1988), Моррисса (1988), Вронга 
(1979) и Вартенберга (1990) (эта выборка ни в коей мере не является исчерпывающей с точки 
зрения влиятельных вкладов в работы о власти, а скорее, типичной выборкой взглядов, которые 
сформировали пейзаж). В то время как в этой статье будет сделана мимолетная ссылка на работу 
о власти тех писателей, которые входят в первую категорию, это выходит за рамки этой статьи, 
чтобы сделать справедливым их общий вклад в философию. Точно так же вторая категория будет 
оставлена тем, у кого есть пристрастие к подобным произведениям. Есть интересные дискуссии 
о власти, которые также выходят за рамки данной работы, в том числе и такие авторы, как Джудит 
Батлер (1997) «Психическая жизнь власти», обсуждающая связь власти с субъективностью, 
языком, классом и полом. 

Эта статья будет сконцентрирована, прежде всего, на второй категории работ по 
энергетике [по моей оценке, наиболее влиятельной за последние пятьдесят лет]. Анализ покажет 
конкурирующие отчеты об анатомии власти, и хотя интересы избранных философов могут 
показаться на поверхности совершенно разными, я продемонстрирую, как все они внесли свой 
вклад в проблему, которая является моей главной заботой - последствия насилия во всех теориях. 
Я начну с Бертрана де Жувенеля, который своим историческим анализом доказывает, что власть 
явно опирается на насилие; где, посредством актов переворота или революции, единственное 
значимое изменение в расширении власти заключается в том, что кто-то другой берет бразды 
правления в свои руки. Я представлю Мишеля Фуко в качестве встречного примера, который 
утверждает, что бразды правления отсутствуют и что власть опирается на насилие, которое 
является коварным и неявным. Он настаивает на истории по совершенно другой причине: он 
идет на раскопки (и археологическая метафора намерена), чтобы раскопать различные отправные 
точки, которые, приводя к механизмам управления, производят и увековечивают «истины», 
которые, как он утверждает, мы с готовностью принимаем без сомнений. Тимо Аираксинен 
также разделяет интерес к структурам контроля посредством принуждения и природу власти, 
опирающейся на неявное насилие, но он сосредоточен на вопросе о том, может ли власть быть 
законной или нет. В эту разнообразную группу также войдут Люкес, Манн, Моррисс, Неверный, 
Вартенберг, Маккензи, Мурвар и Битэм. 

Имея этот анализ в руках, я буду утверждать, что насилие никогда не может быть 
легитимным, равно как и не может быть легитиматором власти. Это создает серьезную проблему 
для любого взгляда на власть, прямо или косвенно опирающегося на насилие. Философский 
дискурс о власти неудовлетворителен, когда моральный субъект остается с двумя неудачными 
выборами: Применять власть с помощью насилия или отвергать насилие и оставаться 
бессильным. Поскольку в современной литературе о власти отсутствует альтернативный 
претендент, я буду основываться на аргументах из этой главы, чтобы показать, как учет власти, 
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основанный на ненасилии, может заполнить эту роль. Для того, чтобы распаковать первую 
часть моей озабоченности современной литературой о власти, касающейся насилия, я начну 
с Бертрана де Жувенеля и его влиятельного труда «Власть: ее природа и история ее роста». 
Здесь де Жувенел «исследует причины, по которым и каким образом власть растет в обществе». 
Он фокусируется на «экспансионизм власти в руках людей великих», называемый во всех les 
dirigeants. В основе власти, утверждает он, лежит сила. Сила связана с насилием, и в конечном 
итоге она привлекает эгоистическую сторону людей. В первой части работы рассматриваются 
четыре концепции власти. Две из них, теории суверенитета, объясняют и оправдывают власть 
правом, вытекающим из действий суверена - либо Бога, либо народа - и вытекающим из этого 
происхождения. Две другие, к которым он прикрепил ярлык органических теорий, объясняют 
и оправдывают осуществление власти своей функцией или целью, которая заключается в 
обеспечении нравственной и материальной сплоченности общества: «Как бы то ни было, нет ни 
одной из них, из которой не могло бы быть обоснования абсолютной формы власти, и в какое-то 
время или в какой-то другой форме оно не могло быть выведено» [1]. На следующих страницах 
я, в свою очередь, проанализирую эти теории. 

Де Жувенел предвосхищает Фуко в своем анализе командования и государственного 
аппарата. Он объявляет, что «зрелище, представленное современным обществом, - это зрелище 
огромного государственного аппарата - настоящего комплекса морального и материального 
контроля, которым обусловлены индивидуальные действия и вокруг которого формируется 
частная жизнь». Этот аппарат растет с ростом социальных потребностей, в то время как его 
болезни заражают как жизнь общества, так и жизнь отдельных людей» [1]. Он выступает против 
поспешного суждения, что, следовательно, власть сливается с нацией и представляет волю 
народа. Но он понимает, с какой легкостью они могут сбиться с толку: Когда мы рассматриваем 
сумму услуг, которые он нам оказывает, голая мысль о его исчезновении приводит нас в такое 
ужасное состояние, что аппарат, находящийся в таком тесном общении с обществом, естественно, 
кажется нам созданным для него [обеспечивающим нормативную функцию в фукотском смысле]. 
Де Жувенел утверждает, что «у него есть своя собственная жизнь - он может жить так, как 
он показал, как приказал, и ничего больше» [1]. Приближаясь к середине своего проекта, Де 
Жувенел берет власть в том, что он называет этим чистым состоянием - командой, которая живет 
ради нее и ее плодов - в качестве основной концепции, из которой он исходит, чтобы объяснить 
характеристики, разработанные властью в ходе ее исторического существования. 

Де Жувенел утверждает, что власть не может претендовать на легитимность, маскируясь 
под «волю народа», потому что она преследует не только цель, но и выгодную эксплуатацию 
завоеванных и покорных подданных (присвоение их для использования в армии на службе 
растущей экспансии власти). Он шествует перед нами таких хищных завоевателей, как Кловис 
и Вильгельм Нормандский, демонстрирует сходство с национальной монархией и приходит к 
выводу, что каждая смена режима и, в меньшей степени, каждая смена правительства - это, 
как бы, воспроизводство (в более или менее уменьшенном масштабе) варварского нашествия 
[1, с.45] Новички скитаются по дому власти с чувством любопытства, гордости и жадности. 
Кредит, которым они тогда впервые наслаждаются, позволяет им в полной мере использовать 
грозную технику и даже добавлять к ней свои собственные средства управления. Со временем, 
еще одна фракция будет, пообещав лучше использовать его, заставить свой путь, в свою очередь, 
в город командования, которые он найдет уже украшены своими предшественниками. Так что 
надежда, всегда обновляется, отстранения от власти, все его следы эгоизма приводит только в 
кузнице всегда более широкие средства принуждения к следующему эгоизму. 

Де Жувенел видит во власти эгоистическое стремление немногих контролировать и 
доминировать над остальными, проецируя при этом волю к служению обществу. Эта странная 
двойственность, которую он отмечает, является вымыслом [1,с.19], в котором «воля служить 
обществу» является не более чем дымовой завесой, в которую окутана власть. Это обеспечивает 
рост власти, которому нет предела, рост, которому способствует все более альтруистическая 
риторика-либертизм, воля народа, благо общества - хотя мотив - пружина всегда является 
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желанием доминировать. Он отмечает, что с двенадцатого по восемнадцатый век государственная 
власть постоянно росла под суверенным владычеством; те, кто возражал, был взволнован, 
утверждал de Jouvenel, что «непрестанный протест и насильственная реакция» [4, с.9]. На 
этом этапе мы должны сделать паузу и заметить несколько озадачивающий аспект анализа де 
Жувенеля: Дискуссия вращается вокруг осуществления власти как актов насилия и угнетения, 
и это представляется беспроблемным до тех пор, пока способ ее организации может быть 
четко признан и противопоставлен [осуществление власти посредством насилия в этой связи 
представляется законным до тех пор, пока кто-то осознает, что замышляет угнетатели, и имеет 
что-то сказать по этому поводу - моральная перспектива, которая очень тревожит]. Вопрос, 
который де Жувенел считает неприемлемым, в следующем разделе своего анализа: Деятельность 
власти становится все более расплывчатой, ее рост ускоряется и приводит к соответствующему 
продлению войны. Власть идет под именем свободы и общей воли народа, который больше не 
понимает процесса, не протестует и не реагирует (там же). Дымовая завеса, утверждает он, 
прошла успешно. Осуществление власти ведется за социально приемлемой завесой. Власть 
сталкивается с сопротивлением всех конкретных социальных интересов, с которыми она должна 
иметь социальные отношения. Но пусть она называет себя альтруисткой и выдает себя за 
исполнителя идеала, и она «приобретет такое возвышение над каждым конкретным интересом, 
которое позволит ей жертвовать ими для выполнения своей миссии и преодолевать каждое 
препятствие на пути к своему триумфальному шествию» [1, с.135]/ Читатель остается слегка 
озадаченным: Де Жувенел, обнаружив нечто интересное в современном творчестве власти, не 
в состоянии продвинуть анализ. Он замечает, что власть, по-видимому, коварна, управляема, 
замаскирована под дымовую завесу, которая каким-то образом отдаляет и сбивает с толку тех, 
кто находится под ее контролем, до такой степени, что они не замечают ни ее эффектов, ни ее 
механизмов управления. Этот важный аспект власти будет вскоре развиваться в работе Мишеля 
Фуко, в то время как анализ де Жувенеля идет по этому пути, никогда не развиваясь дальше. 
Вместо этого, он тратит больше времени на распаковку того, что станет его предпочтительным 
фокусом в его проекте: анализ революции. 

Политические революции, будучи насильственными кризисами в карьере учреждений, 
привлекают пристальное внимание историков. Внезапный всплеск скрытых страстей, взрыв и 
зажигательная пропаганда принципов, работавших под землей, ракетное возвышение значимости 
новых людей, игра персонажей в жестоких и жестоких действиях, чудовищные вспышки толпы, 
в которых вскоре уже не видно серьезных лиц людей по поводу их бизнеса, а лишь ужасающий 
вид ненависти и жестокости к животным - все это действительно должно воспламенить писателя 
и дать умиротворяющему читателю вздрогнуть у его костра! [1, с.215]. Де Жувенел утверждает, 
что, хотя революции и являются наиболее изученными периодами истории, они наименее 
понятны. Реакция против деспотичных сил, по его мнению, довольно тщетна: «Он (угнетенный 
агент) принимает на себя натиск волны, которая находится у него под глазами», что требует от 
него способности мыслить. Он держится за крик «Свобода», который поднимается в начале 
каждой революции; он не понимает, что еще никогда не было революции, которая не привела 
бы к увеличению веса власти». (Там же.) Де Жувенел умоляет нас отвлечься от захватывающего 
зрелища извержения и заметить, как выглядел поток до того, как он достиг этих порогов, и 
как он снова появляется, когда события возвращаются в равномерный ритм. До порогов было 
господство Карла I, Людовика XVI, Николая Г. После них - Кромвеля, Наполеона, Сталина. 
Таковы мастера, которым подчиняются народы, восставшие против «тирании» Стюарта, Бурбона 
или Романова. 

Де Жувенел считает этот феномен поразительным; он утверждает, что обычное толкование 
этого феномена неверно истолковано: Заключение о том, что Кромвель и Сталин не являются 
случайным следствием, не являются случайными событиями революционного шторма. Скорее, 
они являются его предопределенной целью, на которую неизбежно был направлен весь этот 
шторм. Цикл начался с падения неадекватной власти и завершился лишь консолидацией более 
абсолютной власти... Таким образом [1, с.218] мы видим, что истинная историческая функция 
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революций заключается в обновлении и укреплении власти... Восстал ли народ против Людовика 
XIV? Нет, но против добродушного Людовика XVI, у которого не хватило даже смелости 
позволить своей швейцарской гвардии открыть огонь. Против Петра Великого? Нет, но против 
слабака Николая II, который даже не осмелился отомстить за своего возлюбленного Распутина. 
Против старого Синей Бороды Генриха VIII? Нет, но против Карла I, который после нескольких 
удачных попыток управления, смирился с тем, что жил в малом и не представлял никакой 
опасности для кого-либо. Эти короли умерли не из-за их тирании, утверждает де Жувенел, но 
из-за их слабости. Де Жувенел считает, что тираны, которые осуществляют власть с помощью 
насилия, кажутся сильнее и защищают трофей власти до тех пор, пока он не будет передан 
следующему угнетателю, в то время как лидеры, которые решают не осуществлять власть 
таким образом, неизменно терпят неудачу (и мерой неудачи обычно является ранняя смерть 
по счету де Жувенала) и, по его мнению, являются более слабыми. До сих пор работа была 
информативной и проницательной, но мы не можем двигаться дальше, не обратив внимания, 
по крайней мере, на то, как он выбирает исторические примеры для нашего рассмотрения. В 
его конкретном подборе примеров парадигмы не уделяется внимания контрпримерам (таким 
как Американская революция и Австралийская федерация государств или, как мы увидим в 
главе 5, более современный контекст свержения апартеида в Южно-Африканской Республике). 
Эти примеры оставляют де Жувенеля менее правдоподобным и делают его выводы странными: 
«Народы возводят леса не как моральное наказание за деспотизм, а как биологическое наказание 
за слабость... Народы никогда не восстают против власти, которая выдавливает из них жизнь и 
шлифует их под ногами». Дикости такой власти опасаются, и даже случается, что люди находят 
нечто восхитительное в ее бичевании великих» [1]. По словам де Жувенеля, слабость или 
мягкость отвратительны; сила и тирания возвышены. Вот почему, по его мнению, люди никогда 
не восстают против силы, которая выдавливает из них жизнь.

Де Жувенель приходит к выводу, что нация может получить от революции новую силу, 
так как очарованная Людовиком XVI Франция получила от революции энергию для победы 
на своих естественных границах, а в России, которая в 1917 году встретила поражение, 
получила от нее волю к завоеванию в 1942 году; но «пусть нация никогда не ждет свободы 
от революции». В конечном счете, революции делаются не для человека, а для власти» [1, 
с.235]. Де Жувенел отмечает, что, хотя рост власти неравномерен по темпам и включает в 
себя некоторые отступления, в целом он является одним из непрерывных продвижений... о 
чем свидетельствует колоссальный рост ее инструментов, ее доходов, ее вооруженных сил, 
ее полицейских сил и ее способности принимать законы. Иногда мы видим, как старая власть 
изгнана. Но, согласно де Жувенелю, ни за какой революцией не последовало расчленение 
власти; далекое от нее. В каждом потрясении погибает именно та социальная власть, которая 
препятствовала ее продвижению. Он отмечает, что и духовная власть, которая когда-то 
ограничивала политическую власть и давала ей правила поведения, переживала большой 
упадок. Но комплекс прав и полномочий, который она составляла, не развалился, а только 
перешел в другие руки. Он отмечает, что то, что называется приходом демократии, на самом деле 
является передачей устоявшейся власти новым владельцам; завоевание Города Командования 
новыми арендаторами и новая власть, как и старая, называет себя «выражением общества», и 
поэтому вызывает меньше недоверия, чем старая. 

Я начал эту статью с беспокойства по поводу положения власти в современном философском 
дискурсе, и с точки зрения того, что следующий вопрос, хотя и привлекающий всеобщий интерес, 
просто неправильный: «Какое определение является наиболее точным описанием власти»? Хотя 
этот вопрос подпитывает дискуссию, которая достаточно интересна, он игнорирует и затопляет 
более важные вопросы, связанные с властью. Когда единственным философски интересным 
моментом, который можно сказать о власти, является то, что она является составным элементом 
отношений, основанных на силе, принуждении, влиянии и контроле, результатом является 
конкурирующий счет анатомии власти, где власть либо: - принадлежит немногим, обычно 
работающим на пике иерархических государственных структур, оставляя большинство как 
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беспомощные жертвы (Аираксинен); либо, явно опирается на насилие (посредством переворота 
или революции), при этом единственным значимым изменением в расширении власти является 
то, что кто-то другой захватывает бразды правления (Де Жувенел) или, наоборот, не имеет 
бразды правления, а опирается на насилие, которое является коварным и неявным в тех случаях, 
когда принудительное осуществление власти регулируется и поддерживается социальным 
контролем или, что наиболее эффективно, даже самим агентом (Foucault) или господством 
одного агента над «средой действия» другого агента. (Вартенберг) Такой анализ отвлекает 
читателя от рассмотрения многих упражнений на власть, но действует как идеологическое 
маскировочное устройство, заслоняющее более интересный и важный с этической точки зрения 
вопрос: «Разумно ли, чтобы эпистемологические основы власти отражали только насилие?». 
Становится очевидным, что современные философы, педагоги, юристы, психологи и другие 
заинтересованные лица предлагают анализ властных отношений, которые воспринимают как 
должное достоверность того, что они описывают. Не ставя под сомнение законность насилия, 
с одной стороны, и игнорируя ответственность угнетателя за свои действия, с другой стороны, 
они дают ряд ослабленных представлений о власти, которые откладывают рассмотрение важных 
с философской точки зрения вопросов. 

Задача этой статьи состоит в том, чтобы показать, каким образом теоретические рамки 
действий по осуществлению власти через ненасилие могут быть полезными для современного 
нравственного деятеля и оказание помощи в предоставлении концептуальных лесов для 
поддержки отдельных лиц или более широких групп в обществе при переходе от действий с 
применением насилия к действиям, направленным против насилия. В статье рассматривались 
влиятельные взгляды на власть и проблемы законности и приводились доводы в пользу ненасилия 
в качестве надлежащей темы для философских дискуссий. Я обратил особое внимание на 
требование объединить философию - подход, который объединяет как западные, так и незападные 
философские взгляды, - с целью создания новой теоретической структуры. Эта новая структура 
опирается на идеи Фуко, Аираксинена, Хабермаса и Арендта, а также на идеи таких социально 
активных буддистов, как Далай-лама, С. Ринпоче, Нахт-Хань и активистов движения за ненасилие, 
таких как король и Ганди. Результатом является теоретическая основа, которая: (I) раскрывает 
действие как многослойное (намерения, речь и физическое действие) - улучшение текущего 
однослойного подхода к насильственному действию как физической силе. (II) демонстрирует, 
что некоторые действия являются репрезентативными и переписывают верования о мире. Анализ 
показывает, что при насильственных действиях убеждения являются ложными, а последующие 
действия - морально неверными. Но эти действия не просто репрезентативны - они играют роль 
в легитимизации властных структур, основанных на насилии дает морально приемлемый отчет 
об осуществлении власти, осуществляя изменения через ненасильственные действия. В этом 
отчете описываются совершенно иные моральные рамки, нежели те, которые сосредоточены на 
осуществлении власти с помощью насильственных действий. 

Ненасилие может принести проблемы существующей системе власти. В условиях 
либеральной демократии, где свобода слова и противостояние противоположных взглядов 
защищены, потенциал страданий значительно снижается. Страдания могут выражаться в том, 
что человеку приходится терпеть насильственные высказывания. Но мы должны помнить, что тот 
самый аспект, который делает ненасильственные действия успешными, - это бескомпромиссное 
упорство на правду. Ненасилие противостоит насилию, и полному эффекту насильственного 
действия. В рамках более принудительных режимов цена настойчивости в отношении правды, 
которую несут, скажем, узники совести, может быть физическим нападением или даже смертью. 
Таким образом, очевидно, что власть через ненасилие заключается не в том, чтобы избежать 
вреда и оторваться от социальных рамок, а в том, чтобы проявить сострадание и эффективно 
взаимодействовать с другими субъектами: «Сострадательный диалог - это суть ненасильственных 
действий (ахимса). Ахимса начинается с терпимости и любящей доброты, которые выражаются 
в нежной, сострадательной, умной речи» [2, с.25] Затем она движется в поле действия, чтобы 
создать моральное и социальное давление на людей, чтобы они изменились. 
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Общество может осуществить переход от насилия к ненасилию, изменив свое психическое 
отношение. Анализ, представленный философией синтеза, показывает, как разум человека 
является отправной точкой для насильственных или ненасильственных действий. Посредством 
согласованных усилий человек может попытаться уменьшить чувства гнева, ненависти и 
жадности. Более спокойный ум станет более плодородной почвой для признания наличия ложных 
убеждений (ложного нравственного различия между собой и другими), и медленно, узнав себя 
не как агента в изоляции, а как агента по отношению к себе, поймет требование к чувству 
взаимной ответственности. Это то, что Сулак Сиваракса называет «самосознанием и социальным 
осознанием в равной степени». [2,с.47] Мартин Лютер Кинг-младший придает большое значение 
этому взгляду на взаимозависимость; взгляду на «Жизнь как зеркало, в котором мы видим только 
себя, или как окно, через которое мы видим других себя». Становится все труднее уклониться 
от зеркала, которое заставляет нас смотреть и через которое мы видим себя как агентов 
нравственного сообщества. Повышение осведомленности об этом факте в настоящее время почти 
ежедневно обеспечивается такими общественными форумами, как Южноафриканская комиссия 
по установлению истины и примирению, и современными приложениями ненасилия, такими, 
как сатьяграха С. Ринпоче. Томас Вартенберг (1990) в «Формах власти» дает анализ, который 
стремится выйти за рамки принуждения, но он не заходит достаточно далеко. Он дает нам отчет о 
власти как о социальном феномене, который существует в разных форм с разным использованием. 
Именно осуществление власти является «динамическим» и «взаимным», но все же основано 
на доминировании: Я показал, что трансфонативное использование силы - это критическое 
использование силы в обществе, а также трудное и проблематичное. Хотя оно может принести 
потенциальную пользу агенту, над которым оно осуществляется, оно также имеет потенциал 
доминирования над ним. В результате, трансфоннативное использование силы может занять свое 
место наряду с доминирующим использованием силы как фундаментальным явлением, которое 
социальная теория должна признать [3, с.221]. Доминирование - это насилие. Определяющим 
отличием этого проекта является то, каким образом он предоставляет моральному агенту выбор в 
отношении доступа и использования власти вне спектра насилия. Логика ненасилия стремится к 
власти в дисциплинированных рамках, которые рассматривают насилие как вредное и неизбежно 
близорукое. «Истинное ненасилие - это нечто большее, чем отсутствие насилия. Это постоянное 
и решительное применение миролюбивой силы к преступлениям против общества - в данном 
случае мирового сообщества» [4, с.184]. Цель этой статьи заключалась в том, чтобы показать, что 
доступ к этой власти доступен любому человеку. В рамках этой статьи предполагается описать 
границы нынешнего понимания власти через насилие и сместить акцент в сторону взгляда 
за его пределы. Здесь мы находим контекст для индивидуальных действий, для эффективных 
изменений и осмысленной жизни; поскольку философия заставляет нас познавать самих 
себя, ненасилие противостоит другим, чтобы познать себя как наших сограждан. Философия 
слияния заслуживает серьезного отношения. Эта статья направлена на то, чтобы обеспечить 
взаимодействие с современными условиями и их мелиорацию, скорее, ощущение философии 
как живого человеческого опыта, а не как святой веры или простого интеллектуального согласия. 
Он также направлен на то, чтобы продемонстрировать на примере, как можно воспринимать 
унаследованные категории отчуждения (осмысление незападных философов) и превратить их в 
критические категории включения. И именно это может в конечном итоге начать влиять на нашу 
концепцию глобальной философии - мы не можем, с одной стороны, приветствовать интеграцию 
на аренах справедливости и равенства, а с другой - отрицать это в нашей философской практике. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Интернет ресурстарын 7 сынып оқушыларының дағдыларын ескере 
отырып олардың индивидуалдық ерекшеліктерін анықтау қарастырылған. Бұдан оқытушының шетел 
тілі сабағындағы орнын жоққа шығару деген түсінік туындамауы керек. Керісінше, оқытушы тіл 
үйренушілердің жеке тұлға ретінде өз тапсырмаларын орындап, жұмыс қортындысын белгілейтін 
əлеуметтік-психологиялық жағдай туындата алатын, олардың жүмысына бағыт-бағдар беретін бірден-
бір субъект екені ерекш е қарастырылған.

Түйін: интернет, индивидуалдық, технология, компьютерлік
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Қазіргі уақытта жаңа білім жүйесі ғаламтордың пайда болуының арқасында дамығанын 
барлығы мойындайды. Көптеген əдіскерлер видеофильм, электрондық пошта (e - mail), 
мультимедиялық презентация, анимациялық суреттер жəне тағы басқалардың көмегімен 
ағылшын тілінде монолог жəне диалог түрінде сөйлеу қабілетін дамытатын жаттығуларды 
құрастырумен айналысып жатыр. Ал шекарадан аспай-ақ, сол елдің елінде сөйлей алу қабілетіне 
ие болу əрине қиын. Сол себепті, мұғалімнің жауапты тапсырмасының бірі шет тілі сабағында 
жаңа технологиялардың көптеген амалдарын колдана отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын 
құру болып табылады.

Жаңа жағдайларда оқытушы дəстүрлі оқу құралдарын ғана емес, сонымен бірге ақпараттық 
коммуникациялық технологияларды пайдалануы қажет. Бүкіл əлемдік желі, электрондық білім 
беру ресурстары өз оқушыларының, сонымен қатар өзінің білімін кеңейткісі келетін оқытушы - 
пəн мұғалімі үшін жақсы көмекші бола алады.

Мұғалім компьютер үйренушілердің бетімен жұмысын ұйымдасыратын жəне тілдік жəне 
сөйлеу материалымен жаттықтыру жұмысы процесінде басқаратын кұрал болып табылады. Бұл 
қолданылатын жаттығулар мен əдістемелік тəсілдер сипатын анықтайды.

7 сынып оқушылары үшін мұның барлығы өте маңызды болып табылады. Олардың деңгейі 
бастауыш сыныптарынан жоғары болғандықтан, оларға сабақ өту барысында бір ғана емес, 
бірнеше интернеттік материалдар, компьюерлік программмаларды қолдануға болады [1].

Қашықтықтан оқыту ұғымын кең мағынада алсақ бұл тыңдаушылар мен оқытушылардың 
бір - біріне кеңістікте алыстатылған оқу формасы деп айтуға болады. Ал, түсінікті тілмен 
айтқанда қашықтықтан оқу ұғымы тыңдаушылар мен оқытушылар арасындағы өзара белсенді 
əрі тез ақпаратпен алмасуын қарастыратын, жоғарғы дəрежедегі қазіргі жаңа ақпараттық 
технологияларды пайдаланатын белгілі бір тақырыптар, оқу пəндері бойынша ұйымдастырылатын 
оқу процесі.

Қазіргі дамыған заманда қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың əр түрлі технологиялары 
бар: кейс технологиясы (ағылшынша саѕе - портфель) оқытуда жасалынған əдістемелік 
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материалдармен жүзеге асырылады. Оқушылар керекті оқу құралдарын, курс бойынша 
басшылық, аудиокасеталар, видеокасеталар, мұғалімнің компьютерлік бағдарламалары, CD - 
ROM - дағы материалдар жəне т.б. қамтыған оқу əдістемелік материалдардың жинағын алады; 

• телевизиялық технология тікелей эфирде лекция оқумен өткізіледі; 
• мультимедия технологиясы бағдарламаны оқытатын электронды оқулықтар жасайды;
• интернет технологиясы арқылы презентациялар түрінде лекциялар мен сабақтар 

өткізіледі.
Шет тілін үйрету уақытында компьютер технологияларын қолдану сабақты қызыққты 

жолмен өткізуге көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видео-көріністер, презентациялар 
жəне т.б. əртүрлі дыбыстар арқылы көрсетіледі. Компьютер мониторындағы көріністер 
оқушының іс-қимылы-ның арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық жəне оқушының бар 
ойын өзіне бағыттайды, сонымен бірге, оқу процесінде оқушының сабаққа деген белсенділігі 
оянады. Соның нəтижесінде, оқушы ақпаратты оңай əрі тез қабылдайды жəне оқушының ынтасы 
мен қызығушылығы жоғарылайды.

ХІ ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған. Компьютер адам іс-
əрекетінің барлық салаларында қолданылады. Дүниежүзілі қоғамдастықта қоғамдық өмірдің 
барлық саласын глобальді ақша процессі дамытылуда. Экономикалық жағдай, адам өмірінің 
қауіпсіздік жəне мемлекеттің дүниежүзілік қоғамдастықтағы рөлі ақпараттық-технологиялық 
дамудың жəне оның даму қарқынының даму дəрежесіне байланысты. Бірақ экономикалық 
дамыған елдерде жəне көптеген дамушы елдерде білім беру жүйесін ақпараттандырудың 
қарқынды процессі жүріп жатыр. Жалпы білімді жоғарылату жолдары жасалып жатыр жəне 
оқыту процессіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге көп каражат болінуде [2]. 

Білім берудегі аса жаңа ақпараттық, технологиялар алдыңғы қатарлы университеттер мен 
институттарды ғылыми жəне білім беру əдістерін белсендірек пайдалануға қашықтан оқыту 
курстарын кұруға ең үздік оқытушыларды тартуға, үйренушілер аудиториясын кеңейтуге 
қолайлы жағдай туғазады. Бір сөзбен айтқанда мүмкіндігі көбірек.

Компьютерлік оқыту саласындағы бай тəжірибеге карамастан, көптеген шет тіл үйрететін 
мұғалімдер компьютерлік оқыту құралдарын пайдалану мүмкіндігіне алаңдаушылықпен қарайды. 
Осы орайда сіздерге оқытушыларға қашықтыұтан оқытуының пайдасы жайлы айтылады.

Оқытудың басқа құралдарымен салыстырғанда, дидактикалық артықшылықтары да бар 
айтуға болады. Яғни, олар: полифункционалдылық, ннтерактивтілік, диалогтық өзара əрекеттестік, 
жұмыстың ұйымдастырушылық нысандарының мүмкін режимдерінің алуандылығы. Оқыту 
құралы ретінде компьютер артықшылықтарды іске асыруға қабілетті. Сонымен қатар оқыту 
процесінде компьютерді пайдалану техникалық құрылғыларға қойылатын бірнеше талаптармен 
жасалған, жəне белгілі бір қағидаларға сəйкес келуі қажет [3]. Компьютерлік лингводидактикада 
қолданудың келесі шарттары релевантты болып есептелінеді. 

• келісімділік 
• қажеттілік; 
• ақпаратылық; 
• сенімділік 
Келісімділік кағидасы: 
Оқыту мазмұнына, мақсаттары мен кезеңдеріне пайдаланушылардың жастық 

ерекшеліктеріне, сондай-ақ қолданылатын оқыту əдістемесіне байланыс пайдалану жағдайларын 
нақты анықтауды ұйғарады. 

Қажеттілік қағидасы: 
Егер қандай да бір параметр бойынша оқу процесінің тиімділігін арттыруға, атап айтқанда: 

материалды меңгеру жылдамдығын жеделдетуге, сөйлеу қызметін белсендіруге, көбірек ұтымды 
тəсілмен оқу мақсатына жетуге, оқытушының немесе оқушының жұмысын жеңілдетуге, оқу 
уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Ақпараттылық қағидасы: ДК пайдаланушыға аса қысқа уақыт ішінде көп ақпарат алуға 
мүмкіндік беретіндіктен, оқу процесін анықтамалық ақпараттық қамтамасыз ету құралы 
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ретінде компьютердің артықшылықтарын ашады. Оның үстіне, компьютер шет тілін оқытудың 
ақпараттық-сөйлеу сипатына бəрінен көбірек сəйкес келеді.

Сенімділік қағидасы: Оқыту үшін əрбір компьютерлік бағдарламасын тəжірибелік тексеруді 
жүргізу қажеттілігіне, сондай-ақ дидактиканы қолданумен сабаққа ұйымдастырушылық 
дайындық кезеңінің барын корсетеді. 

Қашықтықтан оқыту жүйесінде білім алушының белсенділігі оқушылар тобына қажетті 
білімді, іскерлік, дағдыны жедел жеткізуге жəне шығармашыл, өзін-өзі басқара алатын жеке 
тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін арналған. Сол себепті, студент пен оқу тобы белсенділігі 
ағылшын тілін компьютер арқылы жылдам үйренуге, өзіне қажет қатысымдық іскерлік пен 
дағдыны қалыптастыруға, жеке тұлғаға қажет қасиеттерді қабылдауға, белсенді саналы жұмыс 
жасауға мүмкіндік береді.

Қашықтықтан оқыту жүйесінде оқу əрекетінің белсенділігі түрлі жолдармен, əсіресе оқу 
материалдарын арнайы ұйымдастыру, оның бір жерге ұтымды жиналуы мен бөлінуі, оқытудың 
ерекше ұтымды формалар жəне əдіс-тəсілдері, сондай-ақ оқытушы мен студенттің жағдай 
мүмкіншіліктерін ұтымды пайдалану жəне оны тəжірибеде дұрыс қолдану арқылы іске асады.

Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, қашықтықтан оқыту ерекшеліктерін зерттей келе, 
төмендегідей оқытудың бес түрін көрсетуге болады:

1) «Мектеп-Интернет». Оқушы мен мұалім мектепте жұмыс істейді жəне бірлесе отырып, 
қажетті материалдарды тауып, оны талдайды.

2) «Мектеп-Интернет-Мектеп». Оқытудың бұл түрі бірнеше мектеп оқушылары мен 
мұғалімдерін қамтиді. Арнайы оқыту білім беру жобалары бойынша жүзеге асып, соның 
нəтижесінде арнаы зерттеу тақырыптары бөлініп шығады. Білім беру нəтижесі арта бастайды, 
өйткеніі оқытудың бұл түрінде оқушылардың шығармашылығы рөл ойнайды. Қашықтықтан 
оқытудың бұл түрінде электрондық пошта жеткілікті.

3) «Оқушы-Интернет-Мұғалім». Қашықтықтан оқытудың бұл түрінде оқушы мектепте 
де білім ала алады əрі онлайн түрде өз мұғалімдерімен бірге қашықтықтан оқытатын оқушысы 
да бола алады. Сабақ электрондық пошта, чат, веб-ресурстар көмегімен өткізіледі. Сабақ 
формасы: дистанциялық курс, семинар, консультация. Оқытудың мақсаты оқытушы ұстанған 
бағыты мен бағдарламасына байланысты. Қашықтықтан оқытатын мұғалім өз оқушыларымен 
де, басқа қаладағылармен де оқу жұмысын жүргізе алады. Əсіресе, оқытудың мұндай түрі білікті 
мамандар жетіспейтін шалғай жердегі ауыл-аймақтар үшін өте тиімді.

4) «Оқытушы-Интернет-Орталық». Білім берудің бұл тəсілі білім берудегі жедел оқытумен 
байланысты. Телебайланыс технологияның мақсаты -оқушының жеке бағытына яғни жеке өзіне 
арналған оқыту формасын, деңгейін ескеру арқылы оқыту жұмысын ұйымдастыру. Көп жағдайда 
мектепте мұндай мүмкіндік бола бермейді, сондықтан оқушы тікелей орталықпен байланыса 
алады. Яғни, оқушы шығармашылық дарынын дамытып, жеке мүмкіндіктерін тексеріп, игере 
алады.

5) «Оқушы-Интернет-Оқушы». Оқушы қашықтықтан оқытуды өз мектебімен бірге бір 
уақытта бірнеше білім ордасымен байланысып, білім ала алады [4]. 

Қашықтықтан оқытудың түрлерін зерттей келе, оқытудың бұл формасы таңдаулы бағыт 
деп есептеуге болады. Оқушы өз мүмкіндігіне, біліктілігіне, қызығушылығына, жағдайларға 
байланысты қашықтықта оқыту формасын өзі немесе мұғалімі таңдай алады.

Қашықтықтан оқыту үрдісінде кеңінен қолданылатын оқытуға арналған программалық 
құрал –компьютерлік оқыту жүйесі. Ол төмендегі əрекеттерге мүмкіндік береді:

• тілді меңгеру үрдісін жекешелендіру;
• тілді меңгеру деңгейін өзін-өзі бақылаумен қамтамасыз ету;
• компьютерде жұмыс істеу арқылы тілді үйрену уақытын үнемдеу;
• ойын элементтерін пайдалану арқылы тіл үйренуге қызығушылықтарын арттыру;
• əр түрлі материалдар арқылы танымдық мəдениетін қалыптастыру
Интернет желісі студенттердің тілді үйренуіне онды əсерін тигізеді. Өйткені, білім 

алушыларға ақпарат көзі өте тез жеткізіледі, оның үстіне олар бұл интернет сымы арқылы жан-
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жақты қосымша мəлімет те ала алады. Бұл тұрғыда Билл Гейтстің пікіріне сүйенсек: «Оқытушылар 
мен оқушыларға жеке компьютердің кез келген интеллектуалды еңбек адамдарынан қарағанда, 
берері анағұрлым мол [5]. Мен өмірдің өз стилі қалыптасып келе жатқанын айтқанымдай, студент 
немесе оқушы таза интеллектуалдық еңбек өкілдері, себебі оқыту толығымен білімді басқаға 
жеткізуден тұрады. Оқытушы Internet-ті əріптестерімен араласу үшін жəне өз қамқорлығындағы 
оқушы-студентке пəнді оқыдудың мүлдем жаңа тəсілдерін ашу үшін де қолдана алады. Жеке 
компьютер білім алу мен білім беру саласындағы өзара оқыту, сыни ойлауды дамытуға, өмір 
бойы білімділік деңгейін жоғарылатып отыруға деген көзқарас қалыптастыруда катализатор 
болып табылады»

Əр елде, əр қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы шығармашылық 
бірігу жəне жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда оқушылар өздерінің жұмысын 
желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе басқа шығармалардың авторлары болады. 
Өзінің жұмыстарын жақсы, қызықты етіп көрсету үшін олар гипермəтіндермен, графикамен, 
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мəдениет арасында байланыс орната 
алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мəдениетін жақсы білу керек. Сонда мəдениеті, 
білімдері, діні бөлек оқушылармен емін-еркін ақпарат алмаса алады. Басқа елмен байланысу 
үшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау керек. Ол үшін əр түрлі тренинг өткізу 
керек. Бұл тренингте басқа елдердің мəдениетімен, олардың арсындағы айырмашылықтарды 
таныстыру бағытымен өтеді. Оларда мезгіл уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық 
болады. Осы жерде электрондық конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға 
болады. Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де ұтымды екенін қазіргі уақытта 
барлығы мойындайды. Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы жаққа қарай 
қалыптасып келеді. Əсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының ұтымды 
болуын қарастырады.

Қашықтан оқытудың міндетін түсіну үшін оқушылардың арасында мониторингтік 
сараптамасы жүргізілу керек. Сонда мониторинг нəтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу 
процесіне жағымды əсер етеді.

Интернет негізінде қашықтықтан оқыту барысында мұғалімдер мен білім алушылар бір 
- бірімен əртүрлі телекоммуникациялық құралдар арқылы əрекет жасайды. Электронды пошта 
оларға білім беру орталығының негізгі қиындықтары бойынша конфиденциалды хат жазысуға 
көмек береді. Электронды пошта арқылы ақпаратты өте тез жылдамдықпен жіберу мүмкіндігінің 
арқасында оқушыға көмек дер кезінде, керек ақпаратты алғаннан соң бірден көрсетіледі. 
Интернет көмегімен оқушылармен FEEDBACK орнатып қана қоймай, олардың оқу қызметін 
бақылап əрі бағалауға болады.

Қашықтықтан оқыту кезінде оқытушы мен оқушы интернет ресурстарының бірі болып 
табылатын электрондық пошта арқылы тест, бақылау тапсырмалары, бағалау парақтарымен алмаса 
алады, оқушылар көрнекі материалдарын бір - бірімен алмастыра алады. Оқушы жұмыстарын 
ұстаздар мен басқа білім алушыларға ұсына алады. Бұл процессті білім беруші ұстаз басқарып 
отырады, электрондық конференция түрінде, сонымен қатар ICQ чат немесе видеоконференция 
арқылы сұрақтар береді, ол бір оқушыға, тіпті аралық топқа тікелей бірден сұрақ қоюға мүмкіншілігі 
бар. Педагог сабғындағы тақырып бойынша пікірталасты бастап, оқу міндеттеріне сəйкес түрлі 
телеконференциялар арқылы пікірталасты басқарып отырады. Пікірталас веб-формула, e - mail 
конференция, чат пікірталас түрінде өтуі мүмкін. Оқушы жеке немесе электрондық хат арқылы 
сұрақтар қоя алады, басқа оқушымен байланысқа түсіп, сұрақтарды бере алады. Ал осы ретте 
педагог процессті реттеп, өзінің сабақ жайлы түсіндірмелерін енгізе алады.

Оқыту үдерісінде жиі қолданылатын интернет ресурсының бірі, электрондық оқулықтың 
тиімділігі: 

- қашықтықтан оқытудағы білім алу мүмкіндіктерін жетілдіріп , барлық білім алатын 
үйренушілерге ұсына алады; 

- мұғалімнің ғылыми əдістемелік мүмкіндігін дамытып , оның сабақ үстіндегі еңбегін 
жеңілдетеді; 
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- сынақтарға жəне əр пəннен емтихандарға дайындалуға көмектеседі.
Білім алушылар үшін электрондық оқулық мектепте оқыған жылдардың барлығында да 

өздері толықтыра алатын жəне нəтижелік емтиханға дайындалуға көмектесетін мəліметтер қоры 
болып келетін керекті, күрделі де көпсатылы жүйе. 

Қорытындылай келе біздің білгеніміз электронды оқулықтарды электрондық анықтама 
ретінде, электрондық есепретiнде, иллюстративтік материал ретінде, оқулық ретінде 
пайдалануға болады. Электрондық оқулықтармен жұмыс негізгі үш деңгейде атқарылады: оқу, 
оқыту, бақылау жəне тексеру. Электрондық оқулықтар оқушылардың өз бетінше жұмысын 
жəне олардың жоғарғы танымдық белсенділігін арттырады, олардың терең де тиянақты білім 
сапаларын көтереді. Сонымен бірге барлық оқу процесінің алға қойған мақсатынан бастап, қол 
жеткен нəтижесіне дейінгі аралықты қамтиды, оқушыларға үлкен ақпараттық білім кеңістігіне 
жол көрсетеді.
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году авторы, как и их первые последователи, предполагали использование модели для преподавания 
естественных наук, но сейчас модель все чаще подвергается адаптации и используется в контексте 
преподавания иностранных языков. 

Ключевые слова: перевернутый класс, самостоятельная работа студентов, перевернутое обучение, 
смешанное обучение, преподаватель-фасилитатор.

The teacher’s role in the education process
In order to improve the quality of education and, in particular, the efficiency of the Student 

Independent Work (SIW), many universities consider various types of interaction between 
the teachers and students and identify their new and more advanced forms. Nowadays these 
relationships have come out of their usual comprehension. The new personality-oriented concept 
of education implies the transfer of the “center” of education from the teacher to the student, 
subject-subject relations. At the same time, this model involves the independent acquisition of 
knowledge and the organization  of the entire process, taking into account the interests and needs 
of students. Education from the monologue form goes into the dialogue form. The teacher instead 
of traditional lectures prefers mutual discussion of topics. Due to the fact that student-centered 
learning is one of the principles of modern education, the comprehensive development of the 
student’s personality, student’s independence and the formation of this independence is one of the 
main objectives of education today.

As a rule, the teacher is responsible for preparing for the lesson. The teacher organizes the 
learning process, prepares learning material, assesses the work of students, and plans the next lesson. 
However, modern education has changed the requirements for the organization of the educational 
process. The teacher shares responsibility with the students, i.e. builds the educational process in 
such a way that all students can take an active part in it, be the leaders of this process, manage 
it. Involving students in the educational process, preparing assignments with regard to interests and 
the needs of students increase the responsibility of the teacher, require to have deeper knowledge, 
continuous improvement of teacher’s skills. Therefore, the modern teacher should have deep and 
varied knowledge, use information from various sources, constantly develop competencies, improve 
their professionalism. At the same time, the teacher should develop the internal potential of students, 
form the learning motivation, use various techniques, methods and technologies. Only in this way the 
teacher will become an observer of this process and, as an expert, will be able to correctly guide the 
activities of students.

The teacher-facilitator increases the effectiveness of the learning process by building 
a dialogue between the participants of education process and relationships based on mutual 
understanding, creates favorable conditions for the adoption of all points of view. The main aim 
is the development of the student’s personality. The objective is to be a guide to the process, to 
guide students. The teacher-facilitator should create an appropriate psychological climate to help 
and support students. The facilitator establishes relationships in the course of independent work 
based on the principle “teacher-student”, “student-student”, attracts them to the organization and 
management of the process, makes the extensive usage of interactive methods, organizes their 
creative activities, participates in discussions, forms and develops the ability to discuss, to reason, 
to identify several ways of the same problem. The purpose of the teacher-facilitator is the full 
development of the student’s personality. Such activities make high demands on the personal 
qualities and education of the teacher.

Students today want to participate in their learning and therefore tend to be resistant to lecture as 
the primary method for teaching. They prefer conversations rather than lectures. Learners have little 
patience with sitting still, passively receiving information, and would much rather be actively involved 
in their learning [1]. 

The problem of the educational value, as well as ways and means to achieve it, are relevant during 
the period of the transition of society to new technological structures. Currently there is an active 
search for approaches aimed at using the formative potential of alternative practices in education. Some 
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new educational technologies are based on the use of proven techniques, methods and tools, among 
which are not only instructive and educational texts of various formats, orientations and contents, but 
visualization tools are also useful for educational purposes that appeared under the influence of the 
transition from book culture to the visual - comics, graphic guides, caricatures and other visual units 
of information. 

In foreign methodological systems, the model of organization of the educational process, or 
the “Flipped classroom” model, has become common. The University of Cambridge’s dictionary 
provides the following information on this terminology: a teaching method in which students first 
learn about a new subject at home, especially online, and then have discussions on it in class [2]. The 
method of flip teaching is that students’ first study the topics themselves, usually with the help of video 
tutorials prepared by the teacher, and in the classroom, the gained knowledge is applied and practiced. 
Nowadays a number of authors have proposed technology for developing resources and using them in 
the “Flipped classroom” model, both at schools and in universities.

The “Flipped classroom” model has a short history. The development of it began in 1993 after 
the publication of A. King, in which the technology of inversion of the educational space was proposed 
to enhance a cognitive activity outside the school. This idea was developed in the works of E. Mazur, 
who made a significant contribution to the development of the concept of peer learning [3]. The author 
obtained good results, which showed that the mutual learning of students is more effective than the 
influence of the “embedding” learning paradigm that the teacher realizes. The inversion moments, 
what proposed by E. Mazur, consisted in the use of information technologies and specially selected 
software that allows you to make records explaining the new lecture material at home by the teacher, 
to repeatedly play these records at a pace that convenient for students. The same idea was used in 
2007 by Jonathan Bergmann and Aaron Sam’s, chemistry teachers from Woodland Park High School 
(Washington), who recorded their lectures for students who missed classes [4]. The fact that students 
enthusiastically embraced the self-study approach of studying audio texts of lectures at a convenient 
time for them gave impetus to the further development and experimental testing of this idea in terms 
of finding ways to optimally deliver educational content.

The essence of this model of blended learning is to attract students to the real activity in the 
classroom, and not to the boring recording of lectures from the teacher. To do this, we need to change 
the content of homework and the classwork. Instead of doing a dozen examples or solving another 
dozens of tasks, when it is rarely possible to get advice here and now, and it is easier to write off in the 
morning at school, the students are given access to electronic resources. It is mainly an instructional 
topic video made by the teacher or found on the Internet. At the lesson the teacher organizes joint 
activities on the studied topic: solving problems, creating mini-projects, drawing up algorithms, 
conducting experiments.

According to the concept of which independent development of basic educational material is 
carried out at home based on the use of audiovisual didactic tools, and the practical consolidation of 
new knowledge and skills in the classroom under the guidance of a teacher, the “Flipped classroom” 
is supported by many people. This model allows to study theoretical material at a convenient time at 
home, using an individual pace. At the classroom students practice the necessary skills, promptly make 
adjustments, discuss the difficulties encountered in the process of independent work. The advantages 
and disadvantages of this approach that assessed by teachers and students, are the subject of a study by 
a significant group of researchers, who share these positions [5].

Thus the “Flipped classroom” is one of the forms of blended learning, which allows you to “flip” 
a regular class as follows. Instead of homework, students watch short video lectures on the network 
— they independently complete theoretical material — and all classroom time is used to carry out 
practical tasks together. The pioneers of the “flipped” lessons are Jonathan Bergman and Aaron Sam’s 
- they came up with the term and tried this method for the first time.

Analyzing the pedagogical and social effects which resulted from the implementation of the 
“Flipped classroom” model, teachers and researchers emphasize the fact that students can form 
not only professional competencies based on deep independent study of educational material, 
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but also communication skills, teamwork, self-reflection, the ability to plan their own cognitive 
activity, to participate in discussions, operating with independently acquired knowledge, as 
well as a critical thinking. The model allows to individualize the learning as much as possible 
without disturbing the formation of the experience of group and project work on the subject that 
the student interests.

In general, teachers and researchers believe that the “Flipped classroom” model has certain 
limitations and disadvantages. These include the socio-economic conditions of some students. Not all 
students have computers with sufficient productive capacity. There may be contradictions associated 
with the rhythm of family life, because student may attempt to access video and audio materials at the 
wrong time [6].

The “Flipped classroom” model can provoke a computer addiction. In addition, the teaching 
staff’s labor costs that associated with the preparation of educational content, as well as the financial 
burden on the university, which is required to provide the necessary equipment for the preparation of 
didactic materials, their delivery to students, and a system of ongoing feedback with students who wish 
to receive an advice at any time of the day or night, as far as satisfying one’s needs for the explanation 
of a particular position, are significantly increased. Many people point out to a radical restructuring 
of the relationship between teachers and students, who take a more formal, extra-personal form of 
communication, including during the preparation of group projects. Thus, the “Flipped classroom” 
model significantly affects the implementation of project learning, the relations between students and 
teachers, and the results of its use to enhance independent work. The difficulties arising from the 
implementation of the “Flipped classroom” model do not interfere with the further development of this 
model. There are several forms of its implementation:

1.Flipped classroom with Peer instruction, within the framework of which the effectiveness 
of its use in learning in such areas as technology, engineering and mathematics has been proved. 
Communication between students is an important factor in mutual learning and helps to establish 
interpersonal communication; Flipped mastery learning, flipped mastery - the organization of 
educational content is carried out on the basis of a specific purpose of learning in the logic of building 
a thematic block. Upon completion of each block, the knowledge that can be objectified by students in 
the form of a project, a model, a drawing, etc., is evaluated. 

2. Flipped classroom with gamification - learning is accompanied by the use of game mechanisms 
in situations not directly related to games, which stimulates the cognitive activity of students of various 
typological groups.

3. Flipped classroom with cooperative learning involves a combination of independent home 
study of educational material which prepared by teachers for theoretical development and special 
tasks of a high level of complexity that require cooperation (consultation) with other students. Flipped 
Classroom with challenge-based learning involves extensive cooperation of students in solving 
complex interdisciplinary problems of a theoretical, methodological and practical nature, which have 
a global scale. 

Thus the “Flipped classroom” model was developed as an effective technology, which the 
theorists actively develop and highly value pedagogical practice. It implements the idea of   increasing 
independence, activity in mastering the content of education, develops competence in the field of 
professional communication. Independent mastering of basic educational material is carried out at home 
based on the usage of specially designed audiovisual didactic tools, and the practical consolidation of 
new knowledge and skills is carried out in the classroom under the guidance of a teacher. 

In our opinion, the aim that stated in the introduction of the work — a theoretical study of issues 
related to the possibilities of using the “Flipped classroom” model in schools and the development of 
a set of tasks using this model for classroom — it all has been achieved to a significant extent, and the 
tasks have been solved. In this work we described the theoretical and methodological foundations of 
the “Flipped classroom” model and its potential. We identified the positive and negative aspects of the 
model, and also made recommendations on the transition to it, including possible sources of educational 
materials, software that helps to organize the class from the technical side, as well as examples of tasks 
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accompanying the video. The result of a theoretical study, was the practical development of twelve 
lessons for learning the grammatical aspect of the English language [7].

In the process of the pedagogical experiment using the introduction of the “Flipped classroom” 
model in English lessons, several basic stages of the lesson were selected, which varied depending 
on the material presented in the “New Headway Intermediate 4th Edition” educational and methodical 
complex. At the beginning of the lesson, a small test was conducted to examine the group’s learning 
self-studied material. Tasks for tests were selected taking into account the level of knowledge and 
vocabulary of students. Then there were the exercises given in the textbook or workbook according 
to the proposed grammatical material, to reinforce the learned material. After that the lesson was 
conducted in the traditional form by the textbook, with the study of new words that given in the 
lesson, reading texts with the involvement of the knowledge gained at home and work with listening. 
The grammar block was studied by students as a homework. There was enough time to free up the 
classwork time for such exercises, which the teacher rarely managed to use in the traditional conditions 
of the lesson.

At the end of the experiment, the corresponding results that show the performance of this model, 
were obtained, even if this model was partially applied in practice. By keeping a students’ grades table 
for the tests, it was concluded that there was no big change, because the number of lessons on this model 
was not enough for global changes. As a rule, those students who studied well, continued to study at the 
same level, and those students who did not study at all, did not begin to change their learning behavior. 
Based on the questionnaire of the students in the class, it can be said that the majority liked such an 
organization of work, and judging by their responses, the material offered to them for independent 
study became more comprehensible to them and turned out to be better learned than in the conditions 
when the teacher teach them ready knowledge in the lesson. However, it can be said that the “Flipped 
classroom” model will be successfully implemented only by experienced teachers than beginners, who 
are well aware of their classes, students’ abilities and capabilities, who should be mentally prepared for 
changing traditional education.

It can be assumed that before this experiment the students were not familiar with this model 
of self-education and, quite possibly, in the future they will show greater interest in this model when 
they need to learn something themselves. This concerns not only learning a foreign language, but also 
independent learning in any other areas.
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Аңдатпа. Бұл мақалада қарастырылған мəселе. XX жəне XI ғасырлар тоғысында Қазақстан өзінің 
саяси дамуының сапалық жаңа кезеңіне өтті. Кеңес Одағы күйрегеннен кейін Қазақстанның ұлттық 
қауіпсіздігіне жаңа қатерлер мен сын-қатерлердің туындауына себеп болатын жаһандану мен аймақтану 
процестері жинақталып жатыр. Терроризм - қазіргі кезде Қазақстандағы қоғамдық қауіпсіздікке ең үлкен 
қатер. Бұл жайт қазіргі терроризм əлеуетінің, оның қатерлері мен амбицияларының едəуір сандық жəне 
сапалық өсуіне байланысты. Нақты қауіп террористерді жаппай қырып-жоятын қару ретінде пайдалану 
мүмкіндігінің апатты салдарларында жатыр.

Тірек сөздер: Түркия, Пəкістан, Сауд Арабиясы, Египет, «Рим-Тель-Авив», АҚШ, КСРО, ҚƏФ 
(Қызыл Əскер Фракциясы).

TERRORISM AS A POLITICAL PHENOMENON IN MODERN KAZAKHSTAN

Orazhanova N.K. 
English teacher 44 secondary school 

Ablai Khan KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan 
e-mail: nazorazkhanova@gmail.com

Abstract. The article considers at the turn of the 20th - 21st centuries, Kazakhstan entered a qualitatively 
new stage of its political development. After the collapse of the USSR , globalization and regionalization 
processes are gaining momentum, which lead to the emergence of new threats and challenges to Kazakh national 
security. One of the most serious threats to Kazakh’s security is currently terrorism. This is due to the significant 
quantitative and qualitative growth of the potential of modern terrorism, its threats and ambitions. The danger 
of catastrophic consequences resulting from the possibility of terrorists using weapons of mass destruction has 
become real. 
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Халықаралық терроризм ауқымы, келтірген залалдары мен жиілігі бойынша адамзаттың 
үлкен проблемаларының біріне айналды. Соңғы жылдары елімізде орын алған террористік 
жағдайлар - Қазақ елі тарихында, өкінішке орай, өзіндік бір межелі кезең ретінде қалатын болды. 
Əрине, бұған дейін де ел тарихында экстремизм мен терроризммен бетпе-бет келген сəттер  
болды. Алайда, соңғы жылдары орын алған оқиға ел ішін дүрліктіріп қана қоймай, шет елдің де 
назарын өзіне аударды. Өзінің тұрақты əрі бейбіт жағдайы арқылы танылған Қазақстан үшін бұл 
оқиғалар қалай болғанда да күтпеген жағдай болған еді. Сондықтан болар, көпшілік қауымның 
біразының назарын тапа-тал түсте əскери бөлім мен полицияға шабуыл жасаған радикалдардың 
əрекеті қайран қалдырса, енді біразы осындай шабуылдардың жиілеп кеткеніне алаңдаулы. 

Терроризм, ол қазіргі заманның ең қауіпті жəне қиын болжанатын құбылыстарының 
қатарына жатады. Саяси астары бар бұл қылмыстың түрі интернет желісінде де кең етек алып 
келеді. Бұл халықаралық сая саттың бір бөлігі, сол себепті сырттан келетін қолдау арқылы іске 
асады. Экстремизм мен терроризм бүгінгі күні қоғамның өте қауіпті проблемасына айналып, 
мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіруде: адамдарды кепілдікке алу, 
ұрлау, мемлекеттік ұйымдар мен қоғамдық орындарда жарылыстар, стратегиялық нысандарға 
шабуылдар жасау сияқты əрекеттер ел тыныштығына нұқсан келтіріп, халық арасында үрей 
туғызады. Сондықтан да терроризм мен экстремизмге қарсы күрес пен жасалып жатқан шаралар 
мемлекеттік көлемдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең басты мəселелерінің бірі болып 
табылады. 
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ХXI ғасырда Қазақстан Республикасында терроризм туралы түсінік қалыптаса бастады. 
Қазақстан аумағында экстремистік жəне террористік ұйымдардың қызметінде хронологиялық 
тұрғыдан үш кезеңді бөліп көрсетуге болады.                                        

- Бірінші кезең - 1991-2000, негізінен радикалды идеялардың импорты байқалған. Осы 
кезеңде ҚР аумағына Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты жоғары тТеррористік 
тəуекелдері бар көрші елдерден шетелдік экстремистік ұйымдар өкілдерінің белсенді енуі орын 
алды. 

- Екінші кезең 2000 жылдан 2011 жылға дейін созылып, радикалды құрылымдардың 
қызметінде «қазақстандық мазмұн» пайда болды. Белгілі бір дəрежеде бұл 90-шы жылдары 
Түркия, Пəкістан, Сауд Арабиясына, Египет жəне т.б. діни білім алу үшін елден кеткен жастардың 
отанына оралуына байланысты болды.

- Үшінші кезең 2011 жылы басталды жəне əлі күнге дейін жалғасуда. Оның өзіндік 
ерекшелігі - жергілікті радикалды топтардың белсенділігі. Тек Қазақстан азаматтары қатысқан 
2011-2012 жылғы терактілер елде жекелеген наразылық топтарының үлкен радикалдау жағына 
қарай өзгеруінің аяқталғанын айтады. 

Бүгінгі таңда əлемдік ғылымда «терроризм» ұғымының екі арнайы тəсілі бар: 
Биологиялық тəсіл – бұл құбылыс адамның «зорлықшылдыққа» табиғатынан бейімділігі, 

басқалардың мүдделеріне қауіп төндіруге «табиғи» ұмтылумен жəне өз мақсаттарына қол 
жеткізу үшін кез-келген қол жетімді құралдарды пайдалану. Бұл тұжырымдаманың жақтастары 
«барлығына қарсы соғыс» жағдайында өмір сүретін адамның лаңкестік іс-əрекетінің себептерін 
көреді. 

Əлеуметтік тəсіл - адам табиғаты жауыз немесе мейірімді болып бөлінбейді, бірақ 
оның қоғамдағы мінез-құлқының бағытын анықтайтын жағдайлар əсер етеді. Аталған амал 
терроризмді анықтайтын белгілі бір əлеуметтік факторлардың рөлі мен əсер ету тетіктерін 
бағалаудың алуан түрлілігімен сипатталса да, оның пайда болуының əлеуметтік себептерінің 
анықтаушы мағынасынан туындайды. Əлеуметтік тəсіл адам табиғатын түсіндірудің жəне 
терроризм ұғымдарын тұжырымдаудың əртүрлі нұсқалары арасында басым болып келеді.  

«Экстремизм» мен «Терроризм» ұғымына, оның шығу тарихына келетін болсақ 
төмендегідей мəліметтер алуға болады. «Терроризм» сөзінің өзі латынның «terror» деген сөзінен 
шыққан, қазақша аудармасы «қорқыныш, үрей», «сұмдық» («terroris» - сұмдыққа сендіретін 
тұлға).

«Терроризм» түсінігін анықтау субъектіге қатысты факторды да қиындатады: кейбір 
мемлекеттердің өзінің, өз халқының əлемнен жасырын террористік əрекетпен байланыстарына 
кедергі келтіретін қалыптасқан жағдайлары бар. Діни, мəдени көзқарастардың əртүрлілігінен, 
сонымен қатар қалыптасқан этникалық нормаларға сəйкес терактіні батылдық деп түсінсе, енді 
бірі қылмыс деп қарайды. Бұл терроризмге қатынастың əртүрлілігінен белгілі, айқын анықтама 
қалыптаспағанын дəлелдейді.

Терроризм халықаралық қылмыстардың ішіндегі көптеген мемлекет мүдделерін қозғайтын 
мəселе, ең бастысы терроризмге біркелкі қарау, онымен күресте халықаралық-құқықтық түсінік 
қалыптастырып, үйлесімді баға беру маңызды. Терроризм анықтамасын іздеу, оның ерекше 
жақтарын іздеу болып табылады. Бұл зұлымдықтың пайда болу ерекшелігін жəне онымен 
күрестің тиімді жолдарын қарастыру, саяси, халықаралық, құқықтық мəселені шешуге атсалысу, 
терроризммен күресу үшін біртұтас жүйе қалыптастыру əлемдік саясаттың жəне адамзаттың 
борышы.

Дүниежүзінің түкпір-түкпірінен күнделікті хабардан білетініміздей, террористік актінің 
қатыгездігінен мыңдаған адамның өмірін алып, мүгедек жасайтын, зардап шеккен бейбіт 
халықта сан жоқ. Адам көп жиналатын орындарда: мектеп, кафе, магазин, метро, балабақша, 
театрларда, əкімшілік ғимараттарында, ұшақтарда, қоғамдық көліктерде болатын террористік 
актілер əлемдік жаңа тəртіпке басқа көзбен қарауға мəжбүрледі. 

Адам өмірінің құны, жақын адамдарын жоғалтқан адамның қайғы-қасіреті барлық 
континентте бірдей қабылданады. Өлімнің қайғысы жас-кəріге қарамайды. 
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Қазіргі таңда қауіпсіз əлем түсінігі жоқ. Ірі мемлекеттер астаналары, қалалар қауіпті 
ошақтарға айналуда. Əрине, бұған өзіне лайықты дер кезінде тойтарыс алмаған тек «терроризм» 
ғана кінəлі. 

1968 жылы 22 шілдеед Палестина Азат Халық майданы мүшесі үш қарулы палестиналық 
азаматтары «Рим-Тель-Авив» бағытындағы пассажирлік авиалайнерді басып алды. АҚШ 
(Вашингтон, Колумбия федаралды округы) терроризм жөніндегі зерттеу орталығы директорының 
пікірінше, «ұшақты басып алу халықаралық терроризмнің дəуірі басталғанын» байқатты [1].

Əрине, адамзат тарихында ұшақты ең алғаш басып алу оқиғасы емес, алайда осы 
террактының айырмашылығы біртұтас мемлекеттің саясатын өзгертуге жəне əлемдік 
қоғамдастықтың назарын аудартуға тұрарлық оқиға болды.

Қазіргі таңда неге терроризм адамзат өміріне қауіп төндіретін қатерге айналды? Бұл 
сұрақтың мəнін осы дəуірден іздеу керек.

Біріншіден, жаһандану дəуірінде ұлттық шекаралар тауар айналымы, ақпарат, адам, капитал 
үшін өздерінің есіктерін айқара ашты (оның ішінде есірткі саудасы, жұқпалы аурулардың еріктен 
тыс тарауы т.б.). Өткен дəуірде адамдардың əлеуметтік өмірі, қақтығыстар - ішкі биліктің 
əлсіздігі деп қаралған. 

Жағдайдың осылай өзгеруі бір мемлекеттің бай, екіншісінің кедей болуына да байланысты. 
Табыстың жəне өмір сүру деңгейінде əрқашанда айырмашылық болған. Бірақ қазіргі 
замандағыдай жиі əрі ашық түрде көрсетіліп, көз тартатындай болған емес. Бүгінгі таңда ел 
арасында басекелестік туындап, тұрғындар арасында қандай жолмен болса да жақсы өмірге 
ұмтылу байқалады.

Екіншіден, «қырғи қабақ соғыстың» аяқталуы мен Кеңес Одағының ыдырауы халықаралық 
қатынастарда жаңа саяси жағдайдың орын алуына алып келді. Халықаралық аренада жаңа 
субъектілер, қылмыстық автономды ұйымдар жəне террористік ұйымдар пайда бола бастады. 
Халықаралық қатынастардың жаңа субъектілеріне топ мүдделері үшін заманауи ақпараттық 
технологиялар да дамыды. 

Бірқатар ғалымдардың пікрінше терроризмнің қарқынды дамуына əлемдік тəртіптің 
өтпелі кезеңі əсер етті. Терроризм қандай формада пайда болуына қарамастан алған аумағы 
теңдесі жоқ, əлеуметтік-саяси жəне моральдық мəселеге айналды. ХХІ ғасырда мемлекеттер мен 
азаматтар өміріне қауіп төндіріп, орны толмас саяси, экономикалық, моралдық шығын келтіруде. 
Терроризм халықаралық, жаһандық мəселеге ие болды. 

Қазір ХХ ғасырдың 80-90 жылдары терроризм құбылысқа айналды. Қазіргі таңда 
бүкіл əлемде терроризмнің жаһандануы, интернационализациялануы орын алуда. Заманауи 
терроризм психологиялық ауытқуы бар адам ұрлайтын, ұшақ басып алатын жалғыз адам əрекеті 
ғана емес. Қазір өте күшті, көлеміне сай жабдықталған ұйымдар бар. Мысалы, Ауғанстан, 
Тəжікстан, Косова, Шешенстан, Ливан үлкен қарулы қақтығыстарда террористер қатысатын 
жағдайға жеткен. Соңғы жылдары халықаралық терроризмнің мақсаты, формасы өзгерген. 60-
70 жылдары Еуропада террористердің əрекетін болжауға болатын жəне террористер кез-келген 
жерде əрекет етпейтін. Лаңкестікті ұйымдастыратын террористер терактыні көңілдерінен 
шықпайтын əлеуметтік топқа немесе т.б. топтарға бағыттайтын. Олар мемлекет шенеуніктеріне, 
жоғарғы жəне атқарушы билікке, кəсіпкерлер, көшбасшылар мен террористерге қарсы саяси 
топтар мен партияларға, шетел азаматтарына бағыттауы мүмкін еді. Мысалы, ХХІ ғасырда 
С.Г.  Нечаев «Катехизис революционері» еңбегінде жоюға тиіс тізім құрастырылатынын, ол 
хан отбасынан басталып, жоғары лауазымды шенеуніктерге дейін жалғаса беретіндігін атап 
көрсетеді [2].

Бүгінде жағдай күрт өзгерді. Қазіргі террористер белгілі бір саяси мақсатқа жету үшін 
террористік акт жасамайды. Оның мақсаты – қоғамды, халықтың көп бөлігін жою болып 
табылады. Террористік субъектілер моральдық шектеусіз құрбандарды таңдап жатпай, барынша 
көп шығынға ұшыратуға тырысады. Бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттары неғұрлым 
үрейлі болса, соғұрлым террористерге ыңғайлы болып келеді. Лаңкестікті ұйымдастыратын 
жəне жасайтын террористер таңдаусыз акцияларын жүзеге асыру кезінде (соқыр немесе төте деп 
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те атайды) өздерінің қауіпсіздігіне баса назар аударады. Оларға жоғары қорғаудағы мемлекеттік 
шенеуніктерді өлтіргенге қарағанда, акт ұйымдастыруда ыңғайлы жердегі халықты өлтіру 
ыңғайлырақ. Яғни, жарылғыш затты қойып, қылмыс болған жерден жазасыз қашу ыңғайлы. 
Бүгінде адамдардың өліміне алып келетін «классикалық терроризмнің» орнына белгілі саяси 
мақсатқа жету үшін қоғамның назарын аударуға бағытталған жасырын террористік кампаниялар 
басымдыққа ие. Заманауи террористер жер шарында өздерінің əрекеттерін жасайтын адамдардың 
тобын (мысалы, діни экстремизмді жақтаушылар), халықаралық терроризм агенттерін жасауға, 
тіпті террористік акт жасауға итермелейді.

Террорситік топтардың біріге іс-əрекет етуі олардың теориялық базасын кеңейтуге жағдай 
жасайды, терроризмнің трансұлттық сипатқа ие болуына алып келді. Оған дəлел 6 топтан тұратын 
ислам сүннет фундаменталистері базасында («Хезболлах», «Ислам Джихад жасағы» «Аль-
Акса азап шегушілері» т.б.) құрылған топтар. Мысырда 1979-1980 жылдары «Палестина ислам 
Джихады» конфедерациясын құрды. Терроризмді пайдалану арқылы Палестина мемлекетін 
құруға ниеттенген алдыңғы қатарлы ұйымдардың бірі болған. Террористердің белгілі лаңкестік 
əрекеттерде бірін-бірі қолдайтыны  байқалады, 1977 жылы (RAF) Қызыл Əскер Фракция 
террористік ұйымы Г.Шлейер атақты өндірісшіні ұрлап кетті.   Батыс Германияда Штаммхайм 
абақтысынан өздерінің жақтастарын босатуды талап еткен. Олар сол сəтте палестиналық 
террористермен өзара байланысып, «Люфтганза» «Боинг-747» Батыс Германия ұшағын басып 
алды [3].

Терроризм - бұл Қазақстанда əлеуметтік процестердің ажырамас бөлігі, ол ең алдымен саяси 
мəселелерді шешу үшін қолданылады. Ол əр түрлі діни, саяси, ұлттық қозғалыстардың белгілі 
бір мүдделерін жүзеге асырудың құралына айналды. Əсіресе, ислам дінінің атын жамылып, 
экстремизмге таңып отыру саясаты басым болып барады. Алғашқы кезде локальды сипат алған 
экстремистік құбылыстар қазіргі кезде жаһандық мəселеге айналып кетті. Бүгінгі таңда əлемде 
орын алып отырған келеңсіз жағдайларға қарамастан, Қазақстан өзін бірқатар жылдар бойы 
«тыныштық пен тұрақты мемлекет» ретінде танытып келеді. Дегенмен бүгінгі күннің шындығы 
мəселені басқаша қарауды талап етіп отыр. Өкінішке орай терроризм мен экстремизм қаупі біздің 
мемлекетімізді де айналып өтіп кете қойған жоқ. Соңғы жылдарда республикамыздың бірнеше 
аймақтарында террористік актілер тіркелген. Ресми ұйымдар мен құқық корғау органдарының, 
ақпарат құралдарының мəліметтерінен оқып, елімізде террористік жəне экстремистік топтардың 
əшкереленіп, құрықталып жатқанын біліп жатамыз. Тəуелсіздік алған тарихымыздан бастап 
елімізде түбегейлі өзгерістер орын алды. Діни бірлестіктердің саны көбейді, олар біртіндеп 
қоғамдық санаға əсер ете бастады. Жиі дау-дамайлы жағдайларға себепкер болып отырды. 
Дəстүрлі діни бірлестіктердің көбеюімен бұрын-соңды Қазақстан халқына таныс емес, жат 
ұйымдар да өріс ала бастады. Бұл жағдайлардың бəрі əрбір қазақстандық азаматтың санасын 
өзіне бұру үшін бəсекелестіктің күшейе түсуіне, сол арқылы жанжалдық жағдайдың ушығуына 
бастама бола бастады. 

Қазақстан Республикасында соңғы жылдарда орын алған оқиғалар - 2011 жылдың ақпан 
айында Ақтөбе қалалық түрмесінің жанында, мамыр айында осы қалада Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті қасында, мамырдың соңында Астанада, маусымның аяғында Ақтөбе облысы Шұбаршы 
ауылында, қазанның соңында Атыраудағы жарылыстар, қарашадағы Тараздағы жағдай, 
желтоқсандағы Алматы облысы Боралдайдағы жəне Алматының Ақсай шатқалындағы, Тау 
самалы ауылындағы, Алматы қаласындағы «Ахсель кент» шағын ауданындағы елді дүрліктірген 
оқиғалар елімізде эксстремизм мен терроризмге қарсы нақты шаралар жүзеге асырудың қажет 
екендігін көрсетті. Алдымен экстремизм мен терроризмнің элементтерін анықтап, оның алдын 
алу жөнінде заңдылық жəне ұйымдық мəселелер бойынша бірқатар жұмыстар жасалып, 
қоғамымызды террористік жағдайлардан сақтау мақсатында 2013 жылы 24 қырқүйекте «Діни 
экстремизм мен терроризмге қарсы 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарлама» 
қабылданды [4].

Соңғы жылдары қабылданған жəне жүргізіліп жатқан шараларға қарамастан экстремистер 
мен террористердің іс-əрекеттері ұйымдасқан түрде болып, олардың қатарларына деструктивік 
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күштердің араласуымен жаңа адамдар, əсіресе жастар қосылуда. 2016 жылғы Ақтөбе қаласындағы 
16-28 жастағы жас жігіттермен Алматы қаласында лаңкес Р. Кулекбаевтың ішкі істер бөліміне 
жəне көшеде қызметтерін атқарып жүрген полицейлерге жасалған шабуылының нəтижесінде 
қаншама жазықсыз жандардың опат болғаны елді қатты дүрліктірмей қоймады. Бұл қанды 
оқиғалар мен қасіретті жағдайлар мемелекетіміз тарапынан экстремизм мен терроризмге деген 
көзқарасты толықтай өзгертіп, үкімет пен құқық қорғау органдарының алдына елде қоғамдық 
тəртіпті сақтау, адамдарды террористік əрекеттерден қорғауда қатаң шаралар ұйымдастыруды 
талап етуде.

2015 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ə. 
Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында «Үкіметке менің əкімшілігіммен бірлесіп діни экстремизммен 
жəне терроризммен күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарлама дайындауды тапсырамын» деген 
болатын. Елбасының осы тапсырмасын орындау мақсатында соңғы Ақтөбе мен Алматы 
оқиғалары қатты алаңдаушылық туғызғаннан  кейін Қазақстан Республикасының Мəжілісі 5 
қазандағы өзінің кезекті отырысында мемлекетіміздің кейбір заңнамалық актілеріне экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы қоғам назарын өзіне аударған заң жобасын қарады.

Бүгінде халықаралық терроризм қағидатты тұрғыдан жаңа сапаға ие болып отыр. Өздерінің 
сұмдық əрекеттерін дінмен жамылған лаңкестер жекелеген актілерден бүкіл адамзатқа қарсы 
кең ауқымды агрессия сипатына ие болды. Дін терроризм мен экстремизмге түпкілікті қарсы. 
Ислам діні адамзатқа түрлі халықтар арасында тыныштық, бірлік, ынтымақ қалыптастыру 
мақсатында түсірілген. Ислам діни өзімшілдікке жол бермейді, Алланың алдында барлық адам 
тең. Тəңірі басқаларға ісімен де, тілімен де, зарар, зиян келтіруден тыйып, адамдарды мəмле 
мен жарастықта, тату ғұмыр кешуге, бір - бірін қуаттап, қолдауға үндейді. Ислам соғысқа, 
қан төгіске шектеу қойған. Ол террорға, зорлықзомбылыққа, бейбіт жандарға күш қолдануға 
қарсы. Бүгінгі таңда əлемнің түпкір-түпкірінде ислам атымен сандаған жазықсыз адамдардың 
қаны төгіліп жатады. Жалпы террордың ұлты да, діні де жоқ. Ислам дінінің терроризм жəне 
экстремизммен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Зұлымдық пен жанкештілікке тек діни 
сауаты жоқ адамдар барады. Олар əлдекімнің «мынаны өлтіру керек», «ананы жару керек» 
дегендерін орындаумен жүргендер. Дінде адам өлтіру арқылы ізгі мақсатқа қол жеткізу деген 
ұғым мүлдем жоқ. 

2016 жылы 6 қазанда Мəскеу қаласында Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың бастамасымен «Дін 
терроризмге қарсы» деп аталатын халықаралық ғылыми-практикалық конференция болып 
өтті. «Осы қасіретпен күрес бүкіл əлемдік қоғамдастықтың ісі. Терроризмге қарсы тұру 
жауапкершілігін өзіне, бірінші кезекте, қоғамдастықтың аса көрнекті жəне ықпалды өкілдері, дін 
қайраткерлері, парламентарийлері алулары тиіс. Өкінішке орай, аталған проблеманы біржақты 
жəне кең ауқымды шешудің жолы əлі ойлап табылған жоқ. Сондықтан осы жаһандық қатерге 
лайықты жауап іздеуде бірлескен күш-жігерді өрістете түсу қажет. «Дін терроризмге қарсы» 
конференциясы саяси жəне діни қайраткерлер үнқатысуын дамытуға соны серпін береді деп 
есептеймін», - деді Н. Ə. Назарбаев конференцияға қатысушыларға арналған құттықтау сөзінде. 
Елбасы айтқандай өкінішке қарай бұл қасіретпен күресті біржақты жəне кең ауқымды шешудің 
жолы əзірше ойлап табыла қойған жоқ сияқты. Сондықтан осы жаһандық қатерге лайықты жауап 
іздеуде мемлекетаралық күш-жігерді өрістете түсумен қатар, біздер де халық болып, ұжым 
болып күресуіміз керек деп ойлаймын. Террористік актілерді ұйымдастырушылар əлеуметтік 
желілерді қолданып, өздерінің жақтаушыларын іздейді жəне лаңкестік əрекеттерді жасауда 
қолда бар құралдардың кез келгенін колдануды үгіттеуде. Олай болса, бізде экстремизм жəне 
терроризммен күрестің бірден бір жолы – олар туралы уақтылы мəлімет беріп, жастарымыздың 
рухани дүниелерін қажетті құндылықтармен сусындатып, «теріс пиғылда» жүргендерге еріп, 
радикалданудан сақтауда қолда бар барлық мүмкіншіліктерімізді пайдаланайық. Жеңістің 
бірлікте екенін үнемі есте ұстайық.
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Аңдатпа. Бұл мақаланың мақсаты – жалпы фэнтези жанрының пайда болу көздерін зерттеу. Осы 
мақсатта мақалада аңыз, мифология, ертегі жəне ғылыми фантастика сияқты жанрлар фэнтези жанрымен 
салыстыра қарастрылған. Фэнтези жанры жоғарыда аталған жанрлармен байланысты, бірақ оның өзіндік 
ерекшеліктері бар болып табылады. 
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Abstract. The purpose of this article is to study the sources of the emergence of the fantasy genre. For this 
purpose, the article presents such genres as legend, mythology, fairy tale and science fiction. The fantasy genre 
is related to the above mentioned genres, however it also has its own distinctive features.

Key words: fantasy, legend, mythology, fairy tale, science fiction.

Əдеби зерттеулерде фэнтези жанрына қатысты əртүрлі көзқарастар қалыптасқан. Кейбір 
жағдайларда олардың мазмұнында белгілі бір ұқсастықтары бақыланып жатса , ал басқаларында 
қарама-қайшы сипаттамаларға ие болып жатады.

Қазір фэнтези жанрын зерттеу зерттеушілер үшін үлкен əдеби зерттеу аймағы болып отыр. 
Фэнтези жанрының танымдық, лингвистикалық жəне əлеуметтік-мəдени компоненттері сияқты 
аспектілері зерттеушілердің ерекше қызығушылығын тудырады. Осы жанрда маңызды мəселе - 
шындық əлемі мен қиял əлемі арасындағы байланыс екені анық. Мұндай шығармаларда уақыт 
пен кеңістіктің бірлігі , хронология, тірі жəне жансыз заттар арасындағы жəне өмір мен өлім 
арасындағы айқын айырмашылықтар сақталмайды [1].

Фэнтези əдебиеті негізінен қиял əлемін құру мақсатында ежелгі тарихи мысалдарға жүгініп, 
осы əлемнің білгілі бір элементтерін алу арқылы өткен оқиғалардан шабыт ала отырып жазылады. 
Фэнтези романдары, мысалы, Дж. Р. Р. Толкина жəне Дж. К. Роулингтің еңбектерінде ертегі, 
аңыз, миф сияқты жанрлармен көп ұқсастықтарын байқауға болады. Фэнтези романдарында 
тек эльфтер мен періштелер ғана емес, сиқыршыларды, гномдарды, айдаһарларды, тролльдерді 
немесе алыптар да кездеседі; мифтік тіршілік иелері, сыйқырланған ажалсыз адамдар, сонымен 
қатар табиғат пен пейзаждың, судың, тастың, күннің сиқыры да фэнтези əлемінде орын алады. 
Фэнтези - бұл осы əлемге жетіспейтін құпиялар, шытырман оқиғалар мен қызықты, кейде осы 
əлемнің құбылыстарынан өзгеше құбылыстардың орыны болып табылады [2].
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“Фэнтези” термині адам өмір сүретін шындық əлемінен өзгеше əлемдерді білдіретін кез-
келген əдебиетке қатысты қолданылған. Дəл осындай ерекшеліктерді ертегі, аңыз, миф жəне 
ғылыми-фантастикалық əлем сияқты жанрларға да тəн [3].

Аңыз адам сөйлей бастаған кезде-ақ пайда болды. Аңыз, мақал-мəтел сияқты, сенімге 
негізделген ауызша əңгіме. Бірақ дəстүрлі мақал-мəтелден айырмашылығы, аңыздың негізгі 
мазмұны ғажап оқиғаға негізделген. Əрине, мақал-мəтелдердеде ғажайып оқиғаның элементтері 
бар. Алайда, мұнда ол əрқашан көмекші функцияны орындайды, мазмұнның негізін құрмайды. 
Аңызда ғажайып, керемет əңгіменің ортасында ұйытқы болып орналасады, əдетте ғажайып 
əңгеменің құрылымын, бейнелер мен бейнелеу құралдарының жүйесін анықтайды.

Аңыз - көркем, поэтикалық түрде баяндалған кез-келген тарихи оқиға туралы айтылады. 
Егер біз аңыз ұғымын кеңірек қарастыратын болсақ, онда бұл ғажайыптығы бар фольклорлық 
шығарма деп айтуға болады, бірақ соған қарамастан ол шындық ретінде қабылданады [4].

Аңыз бойынша адамдар кез-келген түсініксіз құбылыстарды түсіндіруге тырысты. Мысалы 
ретінде қазақтың Самұрық немесе Бəйтерек туралы аңыздарын алсақ болады. Аңыз əрқашан 
белгілі бір сенімнің немесе белгілі бір сенім жиынтығының призмасы арқылы шындықты 
көрсетеді. Аңыздың маңызды əлеуметтік функциясы- ғажайып туралы айту арқылы сенімді 
нығайту. Ғажайып Құдайдың күштерінің əрекеттерінен бастап, мысалы, халыққа жақстасатын 
сиқыршылардың жақсылығы жəне үй рухтарының қулықтарына дейін əр түрлі көріністерге ие 
болуы мүмкін. Егер аңызда су немесе су перісі, періштелер немесе шайтан туралы айтылған 
болса, онда айтушы бұл кейіпкерлердің айналасындағы əлемде бар екеніне күмəнданбаған  
Сенімнің күмəнсіздігі сақталғанша, аңыздар өмір сүруді жалғастырады. Сенім жоғалғаннан 
кейін аңыздар өмір сүруді тоқтатады немесе өз функцияларын өзгертеді жəне ойын-сауық 
əңгімелері ретінде қабылданады.

Əдеби аңыздың тұрақты белгілеріне мыналар жатады:
• əңгіменің модальділігі. Барлық аңыздарда баяндаушы оқиғалардың шынайылығы туралы 

түсінік береді, олардың түпнұсқалығына сенімділік немесе күмəн келтірмейді;
•	орталық кейіпкер мен ерекше күштер (Ібіліс, тағдыр, дəстүр) арасындағы қарама-

қайшылыққа негізделген баяндаудың негізгі оқиғасы);
•	басты кейіпкер бейнесіндегі кез-келген ерекшеліктің шамадан тыс болуы: Сұлулық, 

батылдық, ұқыпсыздық, мақтаныш;
•	композиция негізгі элементтерінің бірі ретінде «тыйымды» бұзу (түйін немесе шарықтау 

шегі)келеді. Тыйым моральдық-этикалық норма, ата-бабалар туралы білім туралы болуы мүмкін. 
Тыймды бұзудың əртүрлі салдары болуы мүмкін – кейіпкердің өлімі мен ақылсыздығынан, оның 
бір мезетте байып кетуіне дейін;

•	ғажайып элементінің болуы жəне кейіпкердің басқа əлеммен байланысы, кеңістіктік 
оппозиция «өзінікі – бөтен «;

•	көркем-əдеби кеңістіктің əртүрлі уақыт кезеңдерін шоғырландыру қабілеті;
•	фольклорлық дəстүрмен байланысты күнделікті уақыттың маңыздылығын көрсетеді. 

Шешуші оқиғалар түнде болады.
Аңыздың өзгермелі белгілеріне мыналар жатады:
•	əңгімелеу режимі (драмалық, күлкілі, ирониялық);
•	тарихи уақыттың, іс-əрекет орнының, атаулардың дəлдік дəрежесі;
•	претекстке жүгіну (декларацияланатын немесе шын);
•	фольклорлық немесе діни аңыздың стилизация элементтерінің болуы.

Кесте 1. Аңыз бен Фэнтезидің айырмашылығы 

Аңыз Фэнтези
Оқиғаның сенімділігіне сендіреді жəне нақты 
адамдар бастан кешкендері туралы айтады

Ғажайыптың бар екеніне немесе болашақта бұл 
керемет болуы мүмкін екеніне сендіреді.

Сенім арқылы шындықты көрсетеді Өткеннен шабыт алған ойдан шығарылған шындықты 
көрсетеді   
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Іс-əрекет орны табиғи жəне қалалық контексте 
дəл көрсетілген
“Сан Франциско шығанағының солтүстік 
жағалауында, алтын қақпа Тынық мұхитына 
ашылатын жерде орналасқан”

 Əрекет орны дəл көрсетілген, бірақ параллель немесе 
ойдан шығарылған əлемде көрсетіледі.
Британдық жазушы Дж. К. Роулинг Гарри Поттердің 
фантастикалық романдар сериясына екі түрлі қоғам 
кіреді: сиқыршылар әлемі(автордың параллель 
жəне қиял əлемі ) жəне маглдар әлемі(адамдардың 
шынайы əлемі). Романдарда маглдар əлемі - бұл 
сиқырлы емес көпшілік өмір сүретін əлем жəне 
онымен бірге сиқырлы əлем бір уақытта өмір сүреді, 
дегенмен көбінесе сиқыршылар емес адамдардан 
жасырын қалады.

Аңыздың орны бөтен жəне дұшпандық, 
өркениетті əлемге қарама-қайшы болуы мүмкін

Фэнтезидің орны - сиқыршыларды түсінігіндегі 
шынайы əлем, шынайы əлемнен жақсырақ, өмірден 
тыс əлем

Кесте 2. Фэнтези мен аңыздың ұқсастығы

Аңыз Фэнтези
Фабульдік баяндау, яғни басты 
кейіпкер мен тағдыр арасындағы 
шайқас, содан кейін дəстүрлермен 
жəне соңында дұшпандық 
күштермен күрес ретінде көрініс 
табады

 Фэнтези жанрында да аңыздың аталған қасиетін байқауға болады, 
мысалы: Гарри Поттер романдарында басты кейіпкер алдымен 
тағдырмен күреседі (ата-анасы қайтыс болуы), содан кейін 
қалыптасқан дəстүрлермен күрес (асырап алған ата-аналары басты 
кейіпкердің іс-əрекеттеріне, оның сиқырлы мектептегі біліміне қарсы 
болуы ) жəне соңында Волен-Де-Мортпен(зұлым күш) шайқасты 
атап айтуға болады

Қандайда бір тиымды бұзу, 
оқығаның басталуының бастапқы 
нүктесі ретінде 

Осындай белгіні, яғни тыймды бұзуды фэнтезиден де көруге болады,  
мысалы, Гарри Поттер романдарының бірінші бөлімінің басында 
Гарри Поттердің анасы туралы сөйлесуге жəне Поттер фамилиясын 
айтуға тыйым салынды, бірақ бүкіл оқиға осы есімдерді айтудан 
басталады, яғни тыйымның бұзылуы орын алады. 

Фольклорлық дəстүрді білдіретін 
тəулік уақыты ерекше атап 
өтіледі. Əдетте шешуші оқиғалар 
түнде орын алады.

 Фэнтезиде тəуліктік уақыттың мəні де өте маңызды, мысалы, Гарри 
Поттерді анасының сіңлісінің үйінде қалдыру сияқты шешуші 
оқиғалар түнде болады, яғни ең маңызды оқиғалар көбінесе түнде 
болып жатады.

Басты кейіпкер бейнесіндегі кез-
келген белгінің шамадан тыс 
болуы: сюжеттің баяндалуында 
кездесетін сұлулық, батылдық, 
ұқыпсыздық, мақтаныш сияқты 
қасиеттер.

  Айқын бір белгінің шамадан тыс болуы фэнтези романдарында 
да кездеседі. Мысалы, Гарри Поттер романдарында басты кейіпкер 
шамадан тыс батылдыққа, мақтанышқа, күшке ие .

Ертегінің фэнтези əңгімелеріне əсері айтарлықтай зор (екінші əлем қиялдың көмегімен 
жасалады), бірақ екінші əлем міндетті түрде нақты немесе осы əлемде болады. Фэнтези жанры 
оқырманға əсер етуде бірқатар ертегі функцияларын өз бойына алады: а) жан тепе-теңдігіне, 
ішкі əлем мен үйлесімділікке қол жеткізу; б) эскапизм; в) бейнелі жəне дерексіз ойлауды дамыту; 
г) əртүрлі халықтардың тарихи тəжірибесін қабылдау; д) сыртқы əлемнің анықтығын сезіну деген 
сияқты. Ертегі авторына қарағанда, фэнтези жанрының авторы барлық əңгіменің баяндалуын 
шындыққа айналдыруға тырысады.

Фэнтези шығармадларында сипатталғанның барлығының шындығының дəлелі ретінде 
мұнда: қияли əлемнің əртүрлі тайпаларының атаулары жəне оның тұрғындарының тілдері; 
оқиғалардың нақты күндері мен реттілігі; ұрпақтардың егжей-тегжейлі шежіресі; əр түрлі 
халықтарға арналған хронология мен күнтізбелер жүйесі; белгілі бір заттар мен оқиғалардың 
анық сипаттамалары; архетиптерге немесе негізгі архетиптік бейнелерге сілтемелер болады. 
Алайда, ғылыми фантастика немесе ертегілермен салыстырғанда, фэнтези жанры қазіргі əлемді 
түсіндіруге тырыспайды. Керісінше, ол өзінің жалған, идеалды əлемін ашады, оның орналасқан 
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жері ешқашан нақты көрсетілмейді: ол параллель ғаламда , басқа галактикада жəне т.б. жерлерде 
болуы мүмкін. Фэнтези жанрының өз əлемі бар екендігі осы жанрды ел арасында танымал етті 
деп айтуға болады. Сонымен қатар, фэнтези жанрында айдаһарлар, сиқыршылар, гриффиндер, 
эльфтер, горгульдер жəне т.б. сияқты мифтік тіршілік иелері басым кездеседі. Олар, өз кезегінде, 
əрдайым дерлік сюжеттің ары қарай дамуында шешуші рөл атқарады.Ертегіде де сиқыршылар 
бар, бірақ фэнтезиден айырмашылығы, олар көбінесе ерекше сиқырлы қабілеттері бар адамдар 
немесе жай ғана ақылды адамдар ( ақылды қарт жəне т.б.) сиқыршы бола алады. 

Кесте 3.Ертегі мен фэнтези жанрының салыстырмалы кестесі

         Ертегі     Қиял-ғажайып 

фольклорлық шығарма белгілі бір автордың жұмысы
Ерекше өз тілі бар ертегінің тілі мен стиліне ұқсас болып келеді

шындықты түсінеді жəне қабылдай алады, 
ежелгі білімді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізеді.

болашақ əлемінде немесе параллель əлемде қазіргі 
əлемнің мəселелерін шешуге тырысады. 

құрлымы айқын екі бөліктен тұрады (адамдар 
əлемі жəне басқа əлемдер)

құрлымы нақты үш бөліктен тұрады (құдайлар əлемі-
адамдар əлемі-жер асты əлемі)

кейіпкерлері -Ханзада, Ханшайым, Патша жəне 
Патшайым

кейіпкерлері – батырлар немесе мистикалық тіршілік 
иелері

 Жақсы мен жаманға анық бөліну, жақсы жақ 
əрқашан жеңімпаз болып отырады. 

Жақсы мен жаманға анық бөлінбейді, əрқашан 
баланс болады, жақсылық əрқашан жамандықты 
жеңе бермейді.

 Əңгіменің соңы басын оқығаннан бастап ақ, 
əрқашан анық 

 Əңгіменің соңы əрқашан басын оқығанда анықтала 
бермейді. 

Осылайша, ертегімен фэнтези жанрының дəрежесі мен сипаты туралы сұрақ қоя отырып, 
біз келесі тұжырымдарды жасаймыз: 1) фэнтези жанры ертегі парадигмасында дамиды; 2) 
«ертегі» термині кез-келген фэнтези шығармасы үшін өте қолайлы қолданылуы мүмкін, бірақ 
«фэнтези» анықтамасы кез-келген ертегіге сəйкес келе бермейді; 3) фэнтези жанры-бұл халықтың 
қиялдарының нəтижесі; адам арманынан туындаған əңгімелер; ол адамдардың жасырын өмір 
сүргісі келетін əлемі жəне кез-келген нəрсе мүмкін болатын ғажайыптар мекені 4) қиял-ғажайып 
жəне ертегі жанрларының арасында ұқсастықтар бар, бірақ айырмашылықтар көп жəне олар 
айтарлықтай айқын болып келеді. 

Мифология белгілі бір қасиетті, мифтік уақыт туралы айтады. Мифологиялық оқиғалар 
тарихи оқиғаларға жақын. 

Фэнтези жоғарыда айтқандай - бұл автордың арманы мен қазіргі визуалды параллельден 
туындайтын сюрреальды уақыт. Қасиетті мифологиялық уақытта болып жатқанның бəрі ерекше 
мəнге ие жəне аңыздарға толы мифологиялық парадигмаға айналады. Ал, модельдеу мифтің 
нақты функциясына айналады деп айтуға болады. Мифті екі аспект бойынша жүзеге асыруға 
болады: диахрондық (өткенді баяндау) жəне синхронды (қазіргі уақыттың интерпретациясы). 
Фэнтезиде өткен шақ, осы шақ жəне болашақ баяндалады. Мысалы, Гарри Поттер романдарында 
əңгіме басты кейіпкердің өткенін сипаттаудан басталады, содан кейін кітаптың бірінші бөлімінің 
соңында басты кейіпкердің болашағы сипатталады. 

Мифтер белгілі бір құндылықтар мен əлеуметтік нормалар жүйесін жасайды. Бірақ 
фэнтези осы əлеуметтік нормаларды бұзады жəне нақты əлемнің құндылықтар жүйесіне сəйкес 
келмейді. Фэнтезиде автор ойдан шығарылған əлемге сəйкес келетін өзіндік құндылықтар 
жүйесін құрайды. А. Лосев пен Я. Вокальный миф жай əңгіме емес деп санайды бұл “үмітпен, 
қорқынышпен, болжамдармен жəне үмітсіздікдерімен баяндаған өмірдің дəл өзі” анықтайды . 
Бірақ фэнтези автордың армандары мен қиялын көрсетеді, ол оның өткенімен байланысты болуы 
мүмкін жəне армандаған өмірінің негізі болып табылады [5]. 
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Ғылыми фантастика болашақ ғылыми немесе техникалық жетістіктерге жəне басты 
əлеуметтік немесе экологиялық өзгерістерге негізделген жанр болыптабыла. Ол футуристік 
ландшафттарға жəне уақыт саяхаты, ғарыштық саяхат, жерден тыс өмір, параллель ғалам жəне 
əртүрлі футуристік ғылыми өнертабыстар сияқты тақырыптарға байланысты жазылады. Ғылыми 
фантастика көбінесе ғылымның əртүрлі заңдары мен теорияларын қамтиды. Бұл өте маңызды 
жанр болып табылады, өйткені оның ғылыми сценарийлері мен технологиялары бар. Осылайша, 
тарих өзекті жəне оны ғылым мен логикалық ойлау арқылы түсіндіруге болады.

Ғылыми фантастика нақты əлемде не болуы мүмкін екендігі туралы айтады. Ғылыми 
фантастиканы əлеуметтік ғылымдарға негізделген ғылыми фантастика жəне нақты ғылымдарға 
негізделген ғылыми фантастика деп бөлуге болады. «Қатаң» ғылыми фантастика көбінесе нақты 
бөлшектерді, əсіресе физика, астрофизика жəне химия туралы мəліметтерді қамтиды жəне 
Дж.Верннің романдары сияқты ойлап табылуы керек алдыңғы қатарлы технологияларды дəл 
бейнелейді жəне болжайды. «Жұмсақ» ғылыми фантастика психология, саясаттану, əлеуметтану, 
экономика жəне антропология сияқты əлеуметтік ғылымдарға негізделген жəне техникалық емес 
[6].

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мынадай тұжырым жасауға болады:
•	Фэнтези мен аңыздың əңгімелеуде басты кейіпкердің қасиеттерін суреттеуде баяндаудың 

фабулдығы сияқты кейбір ұқсастықтарды байқауға болады, бірақ оқиғаның орны мен осы екі 
жанрдағы шындық тұжырымдамасында кейбір айырмашылықтар бар екені байқалады.

•	Фэнтези мен ертегі жанрының жазылу тілі өте жақын, бірақ басқа екі жанрдағы оқиғаның 
орны туралы сөз еткенде айырмашылықтар көруге болады. Сондай - ақ, екі жанрдың құрылымында 
да айырмашылықтар бар, мысалы, ертегінің құрылымы екі бөліктен тұрады (Адамдар əлемі – 
Бөгде əлем), бірақ фэнтезидің құрылымы үш бөліктен тұрады( адамдар əлемі – сиқыршылар 
əлемі- тозақ ) .

•	Мифологияның кейіпкерлері фэнтези жанрында кездеседі, бірақ мифология өткен мен 
қазіргі өмір туралы əңгімелейді, мифология болашаққа фэнтези сияқты сілтеме жасамайды. 
Фэнтези жанрында өткен шақ, шындық өмір жəне болашақ үйлесе баяндалады.

•	Ғылыми фантастика фэнтези сияқты автордың қиялынан туындаған туынды. Фэнтези 
өткеннен шабыт алып паралель əлемді құрады, бірақ ғылыми фантастика болашақтан шабыт 
алып болашақтағы мүмкін ғылыми өзгерістерді баяндайды. Ғылыми фантастика болашақ 
ғылымды ұсынса, фэнтези ғажайып пен сиқыр туралы айтады.
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ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА КОМПЕНСАТОРЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
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Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университеті, 
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада шетел тілінің коммуникативті құзыреттілігінің құрамдас бөлігі болып 
табылатын компенсаторлық құзыреттіліктің теориялық негіздері, сондай-ақ оның маңыздылығы мен 
орта мектеп оқушыларын шет тілінде сөйлеуде қалыптастыру жолдары туралы айтылады.

Коммуникативті құзыреттілік шет тілін меңгеруде практикалық нəтижеге қол жеткізуге бағытталған 
интегративті рөл атқарады, сонымен бірге ол білім алушыға білім беру, тəрбиелеу жəне дамыту үшін арналған.

Шетелдік коммуникативті құзыреттіліктің бұл моделі И.Л. Бим, оған құзыреттіліктің бес түрін 
көрсеткен: лингвистикалық, сөйлеу, əлеуметтік-мəдени, компенсаторлық жəне тəрбиелік-танымдық [1, 
25-б.]. Бұл модель орта білім берудің, сондай-ақ орта мектептер үшін шет тілі бағдарламаларының негізі 
болды. Компенсаторлық құзыреттілікке ұқсас белгілері бар тағы бір тұжырымдама бар - стратегиялық 
құзыреттілік. Алайда, құзыреттіліктің бұл түрлерін анықтау мүмкін емес, өйткені олардың мазмұнын 
түсінуге басқа тəсіл қолданылады. Шетелдік əдіснамада стратегиялық құзыреттілік компенсаторлық 
стратегияларды қамтитын коммуникативті стратегиялардың жиынтығымен ұсынылған, мысалы, 
парафраза, демонстрация, алмастыру, мимика, қимылдар.

Шетелдік коммуникативті құзыреттіліктің компоненттерін сипаттай отырып, И.Л. Бим 
компенсаторлық құзыреттілікті «ақпаратты қабылдау мен беру кезінде тілдік құралдардың жетіспеушілігі 
жағдайында жағдайдан шығу» қабілеттілігі ретінде анықтайды.

Шетел тілін оқытуда студенттерде белгілі бір қиындықтар туындайды, олар тілдік жəне сөйлеу 
құралдарының жетіспеушілігімен, сондай-ақ сөйлеу серіктесімен өзара түсіністік күрделілігінен 
туындайды. Демек, шет тілін оқытудың мақсаты - студенттердің осы қиындықтарды жеңу мен дағдыларын 
қалыптастыру жəне əрі қарай дамыту.

Түйін сөздер: компенсаторлық құзыреттілік, танымдық процестер, проблемалық тəсіл, жобалық 
қызмет.

EXAMPLE OF THE FORMATION OF COMPENSATORY COMPETENCE IN A FOREIGN 
LANGUAGE LESSON

Maralova F.M.
4th year student Kazakh Ablai Khan University of international relations

 and world languages, Almaty, Kazakhstan

Abstract. The article examines the theoretical foundations of compensatory competence, which is an 
integral part of the communicative competence of a foreign language, as well as its meaning and methods of 
forming foreign language proficiency among high school students.

Communicative competence plays an integrating role in achieving practical results in the study of a foreign 
language and is intended for the training, education and development of the student.

This model of foreign language communicative competence was developed by I.L. Bim, he put forward 
five types of competencies: linguistic, speech, socio-cultural, compensatory and educational and cognitive [1, 
р.25]. This model formed the basis of secondary education, as well as foreign language programs for secondary 
schools. There is another concept with similar characteristics of compensatory competence - strategic competence. 
However, it is not possible to define these types of competencies because a different approach is used to understand 
their content. In foreign methodology, strategic competence is represented by a set of communication strategies, 
including compensatory strategies such as retelling, demonstration, substitution, facial expressions and gestures.

Characterizing the components of foreign language communicative competence, I.L. Bim defines 
compensatory competence as the ability to “get out of a situation in the absence of language means when 
receiving and transmitting information”.

Students experience certain difficulties in learning a foreign language, which is caused by the lack of language 
and speech means, as well as the difficulty of understanding with the speaking partner. Thus, the goal of teaching a 
foreign language is the formation and further development of students’ skills to overcome these difficulties.
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Компенсаторлық құзыреттілікті қалыптастыру дегеніміз - студенттердің шет тілін 
білмегендігін жəне ондағы сөйлеу тəжірибесінің орнын толтыру, қабілетін қалыптастыру. 

Компенсаторлық құзыреттілікті қалыптастыру үдерісі прогрессивті сипатта болады жəне 
оларды кейіннен өндірістік деңгейде кешенді қолдану үшін рецептивті жəне репродуктивті 
деңгейлерде белгілі бір компенсаторлық дағдыларды игеруді көздейді.

Компенсаторлық құзыреттілік - коммуникативті құзыреттіліктің маңызды элементтерінің 
бірі. Көптеген əдіскерлердің айтуы бойынша [1-2]. Фоменко, А.Л. Тихонова компенсаторлық 
даму деңгей дағдылары шетел тілінің коммуникативті сапасының көрсеткіші болып саналатын 
құзыреттілік. «Компенсаторлық құзыреттілік» ұғымын И.Л. Бем былай тұжырымдаған - 
жеткіліксіз білім жағдайында оқушының өзіне тарту қабілеті ретінде ашып, жаңа тілді біліп, ана 
тілді пайдалану дағдысы (немесе озине жақын болмаса қолайлы) тіл болуы тиіс [1, 15-б.].

Компенсациялық құзыреттілікке келесі дағдылар кіреді:
• тілді қолдана білу жəне оқу, кезінде контексттік болжам жəне тыңдау;
• мəтіннің мазмұнымен тақырыбы бойынша болжау мүмкіндігі, əр түрлі мəтіндік тіректерді 

қолданыңыз (тақырыпшалар, кестелер, графиктер, түсініктемелер, түсіндірмелер);
• лексикалық жəне мағыналық қиындықтарды елемей, мəтіннің негізгі мазмұнын түсіну;
• артық сұранысты қолдану мүмкіндігі жəне ауызша сөйлеу процесінде лексиканы 

ауыстыру;
• қарым-қатынас кезінде мимиканы, қимылдарды қолдана білу.
Психологиялық жəне əдістемелік зертеуден сон, мынадай тұжырымдамаға келдік 

максималды не қамтамасыз ету керек сыныптағы оқушылардың компенсаторлық құзыреттілігін 
дамыту тиімділігі. Ағылшын тілі, оқушылардың дамуына жағдай жасау керек: ойлау, сөйлеу, 
қиял, қабылдау, зейін жəне есте сақтау [ 3, 4-6].

Əрі қарайкомпенсаторлық құзыреттілікті қалыптастыру жəне дамыту үшін тапсырмалар 
əзірленген болатн. Сабақта шет тілдік қатынасты сақтауға бағытталған барлық тапсырмалар, 
жəне белсендіруге бағытталған тапсырмалар əзірленіп оқушылардың сөйлеу-ойлау қызметіне 
қарай бағытталды [7, 36-б.].

Компенсаторлық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, ауызша сөйлеуді дамытуға 
арналған тапсырмалар

Сұрақ-жауап жаттығулары. Осы техниканы қолданған кезде студенттер ыңталанады, оқыту 
объектісінен сөйлеу субъектісіне айналады. Қызығушылықтар мен өмірлік тəжірибе оқушылардың 
ойлай қабілетін арттыруға мұмкіндік береді. Қалай болғанда да, оларды қызықтыратын нəрселері 
туралы сөйлеу барысында, студенттер көбінесе тікелей қойылған мақсат шеңберінен шығып, 
оны толықтыруға тырысады, өз тұжырымдамасын қыялмен ұштастырып шет тілінде жеткізуге 
бар кұшін салатыны анық [8]. Мысалы:

Pupil 1: I want to be a lawyer because it sounds exciting. Why do you want to be a lawyer?
Pupil 2: I want to be a lawyer because it sounds exciting and it requires a university degree. Why 

do you want to be a lawyer? 
Pupil 3: I want to be a lawyer because it sounds exciting, requires a university degree and 

it is an interesting job. Why do you want to be a lawyer?...Бұл жаттығулар қалпына келтіруге 
арналған, онда оқушылар мағынасына сəйкес сөздермен толтыруы керек. Бұл жаттығудың түріөз 
кезегінде студенттерге проблемалық жағдайлар туғызады, сол арқылы сабақта оқушылардың 
интеллектуалды белсенділігінің дамуына қол жеткізуге көмектеседі, демек компенсаторлық 
құзыреттілікті қалыптасуына да себеп туғызады.

Мысалы:
Fill in the gaps with words from the list. * brave * dedicated * creative * courageous * funny * 

helpful * careful
1. Florists have to be ………… . They make floral bouquets and arrangements. 
2. Clowns need to be ……… to make people laugh. 
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Тапсырма:
Студенттерден талдау, синтез, салыстыру, сəйкестендіру, таңдау, қайта құру жəне шешім 

қабылдау сияқты интеллектуалды операцияларды орындайтынсəйкестендіру жаттығуларын 
талап етеді. Осындай тапсырмаларды орындау үшін белгілі бір ақыл-ой қажет, студенттерден өз 
кезегінде компенсаторлық құзыреттіліктің қалыптасуына ықпалетеді. Мысалы:

Match the words to make compound nouns.

1. parachute    a) watching 
2. bird          b) collecting 
3. stamp        c) jumping 

Ықтималдық болжам.
Мұндай жаттығулар ықтималдықтың жалпы сөйлеу психологиялық механизмін 

қалыптастыруға бағытталған [9, 49-б.]. Сонымен қатар, мұндай тапсырмалар таныс емес мəтінді 
оқу барысындағы қиындықтарды жоюға көмектесетін кешенді оқу жəне тыңдау дағдыларының 
сапасын жақсатруға арналған.

Мысалы, студенттерге келесі мəтіндік тапсырманы ұсынуға болады “It’s a Dog’s Life”: 
1. Look at the picture and guess what the text is about. What do you think a police dog does? 

Discuss in pairs and decide. 
2. Use these words and phrases to predict the content of the text.

to find lost children 
   to save lives    
    to go on patrol 
      to be a member of the policedepartment

3. Before reading the text complete the sentences with the words and phrases in the box.
on patrol 
  hero
    police dog is proud 
     in the same room

1. The Alameda Police Department in California ...........to have Kenzie. 
2. It is a real-life super....
3.Kenzie is a fully-trained......... . 
4.Kenzie sleeps ......... as me.
5.Kenzie is .......for ten hours.
Осындай жаттығула арқылы студенттермен байланыстабола отырып, сюжеттер арқылы 

мəтіндіболжауға көмектесе аласыз. Перифраза - сөздік семантизация, сөзжұмбақ шешу жəне 
т.б. кезендреде қолданылады.

Мысалы: Read the text, then explain the words in bold. The Alameda Police Department in 
California is proud to have Kenzie on the force. He’s a real-life super hero. Kenzie is not an ordinary 
police officer, though. He is a Police Service Dog (PSD) in the canine unit (K9)... 

Мүмкін жауаптар: 
to be proud – to feel pleased about something; 
on the force – as a member of the police department;
real-life – actually happening in life, not invented in a book; 
ordinary – average, common or usual, not different or special; 
canine unit – unit relating to dogs 
Оқу парафразасын қолдана отырып, оқушылар таныс емес немесе көп білмейтін сөздерді 

əлдеқайда таныс сөздермен алмастырад. Мұның бəрі таныс емес сөздерді қолданыстан ысыырп 
тастауға септігін тигізеді.

Диалогты, сөйлемдерді, сөздерді қалпына келтіру.
А) rotac - 
ragmena - 
mraref - 
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Keys: actor, manager, farmer 
B) breakfast, the, for, Smiths, eggs, often, scrambled, eat 
Key: The Smiths often eat scrambled eggs for breakfast. 
Ең алдымен студенттер əріптерді таңдайды, корреляциялайды жəне сөздің 

анықтамасыныңшенберінде ұстана отырып, өткен лексика арқылытоптастыра зерттейді. Кобінесе 
диктантқа дайындалу үшін ұқсас жаттығулар жиі қолданылады, өйткені олар оқылатын сөздердің 
орфографиясын есте сақтауға тиімді көмектеседі. Сөйлемдерді қалпына келтіру, студенттердің 
компенсаторлық құзыреттіліктің дамуына ықпал ететін тілдік болжамдарды қолдануды талап 
етеді.

Проблемалық жағдайларды шешу. Проблемалық жағдайлар шешу компенсаторлық 
құзыреттілікті қалыптастыру үшін өте маңызды. Ол үшін студенттерден тапқырлық жүйесін 
қолдануды талап етеді. Мұндай жағдайлар мəтін оқымас бұрын қолданылған жөн, өйткені 
оқушылардың ақыл-ой əрекеті белсендіреді.

Ойын тапсырмалары. Ойын оқуды қызықты етеді анық. Ойың тактикасы тіпті ең пассивты 
оқушыны сабақта белсендік танытуға шақырады, себебі онда білімнен басқа, оқушылардың 
компенсаторлық құзыреттілігін дамытуға ықпал ететін тапқырлық пен жылдамдықты керек 
етеді. Мысалы ребус тапсырмасы немесе кроссворд ойыныболуы мүмкін..

Мысалы:
1) stand i (I understand) 
2) ter/very/esting (very interesting) 
3) b/sick/ed (sick in bed)
Сыныптан тыс жұмыстар. Компенсаторлық құзыреттілік, əсіресе, сыныптан тыс жұмыстарда 

жақсы дамиды, өйткені бəсекеге қабілетті оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға ықпал етеді, олардың ойлау қабілетін,белсенділіктері мен тілдік əрекеттері кенінен 
қолданылады. Конкурстық тапсырмалар ретінде студенттерге ағылшын тілінде өлең жəне оның 
көркем аудармасы, эссе, прозалық мəтіннің көркем аудармасы немесе көпшілік алдында сөйлеуді 
ұсынуға болады.

Жобалық іс-шаралар. Жобаларды іске асыру сөйлеу əрекетінің барлық түрлерінде 
дағдыларды қалыптастыруға жəне дамытуға ықпал етеді. Сабақтағы жобалық əрекеттерді 
қолдана отырып, біз оқушылардың шығармашылық ойлауына, олардың жұмысын жоспарлауға, 
оны шешудің нұсқаларын жəне іске асыру əдістерін болжауға үлес қосамыз.

Сонымен, мектеп тəжірибесінде компенсаторлық құзыреттілікті қалыптастырудың 
жоғарыда аталған барлық əдістері мен құралдарын мақсатты жəне жүйелі түрде қолдана отырып, 
біз компенсаторлық құзыреттілікті қалыптастыра аламыз, студенттер тілдік құралдардың нақты 
жетіспеушілігі жағдайында,ситуациядан шыға алатындығына көз жеткіздік. Ақпаратты қабылдау 
жəне беру кезінде, бұл өз кезегінде баланың жеке басының жан-жақты дамуын жəне оның 
резервтік мүмкіндіктерін іске асыруды ынталандырады. Студенттер шынымен ішкі ресурстарды 
табады, білгендерін белсендіреді, осылайша жаңа дағдыларға ие болады.
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Abstract. This article analyzes some aspects of the family institution in Kazakhstan, such as structure, 
gender roles, and interethnic attitudes to family creation. Tolerance and the presence of a discriminatory nature 
of actions are considered. The importance of the family for the state is emphasized. The current state of the 
current legislation regulating relations related to the strengthening of the family institution is considered. Aspects 
that affect the strengthening of the family, such as morality and moral attitudes, are highlighted. The factors 
influencing the basis of the economic functioning of the family, internal relations between family members are 
analyzed. The article describes the processes of social transformations that are characteristic of modern society 
in the new reality. In addition to the above, the topic of the current situation with the pandemic, and its impact 
and effect on the cell of society, is touched upon. The world trends towards transformation and their development 
in modern Kazakhstan are updated.
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Аннотация. В данной статье анализируются некоторые аспекты института семьи в Казахстане, 
такие как структурность, гендерные роли и межэтническое отношение к созданию семьи. Рассматривается 
толерантность и наличие дискриминационного характера действий. Подчеркивается важность семьи для 
государства. Рассматривается современное состояние действующего законодательства, регулирующего 
отношения, связанные с укреплением института семьи. Выделяются аспекты, влияющие на укрепление 
семьи, такие как нравственность и моральные установки. Анализируются факторы, влияющие на 
основы экономического функционирования семьи, внутренних связей между членами семьи. В статье 
описываются процессы социальных преобразований, которые характерны для современного общества 
в новой реальности. Помимо вышесказанного, затронута тема настоящей ситуации с пандемией, и его 
влияние и эффект на ячейку общества. Актуализируются мировые тенденции к трансформации, и их 
развитие в современном Казахстане.

Ключевые слова: структура семьи, традиционность, гендерные роли, межэтническая 
толерантность, пандемия. 

Introduction. In modern society, there is a large variety of social institutions. One of the main 
institutions is the family. The family is a priority state ideology in most countries of the world. Certainly 
and definitely, Kazakhstan, with its purposeful practice, spelled out in social policy and other legislative 
acts, equally prioritizes this ideology. The family is one of the main elements of development and the 
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material basis of society. Therefore, it serves as a basic incentive for the economic development of 
the country. It is difficult to overestimate the values and moral attitudes laid down in the family. For 
any individual, having a family or being in a family is a feeling of psychological comfort, even when 
solving problems. Such problems arise in any socio-economic form of an individual’s life activity. 
Examples may include: poor health, work troubles, financial difficulties, and health problems. In 
the modern version, Eurocentrism has taken peaceful forms, but has retained some form of coercive 
influence on those countries that do not belong to Western societies. In the modern world in a state 
of globalization, the structure of the Kazakh family acquires syncretic, heterogeneous forms, but 
traditional forms prevail.

The Code of the Republic of Kazakhstan on Marriage (Matrimony) and the Family in paragraph 
29 of Article 1 reveals the concept of the family as a circle of persons connected by property and 
personal non-property rights, and obligations arising from marriage (matrimony), kinship, property, 
adoption (adoption) or other form of adoption of children for upbringing and designed to promote the 
strengthening and development of family relations [1]. In this regard, it is necessary to investigate the 
essence, characteristics, functions, structure and components of the family institution. If we focus on 
the function of the family, it reflects the relationship of the family group with society. The following 
functions can be mentioned: reproductive; regenerative; economic and economic; educational and 
educational; social and status; psychotherapeutic [2]. The realization of these functions of the family 
is possible in a full-fledged family, but this question remains open and is ambiguously considered even 
from a scientific point of view. The family as a social institution is a historically established stable form 
of cohabitation, where the rules of individual behavior are displayed and laid down. Without a fortune 
and being in the family, the individual is not able to socialize. In addition to the socialization function, 
there are other functions, such as child protection and birth control.

When defining the concept of the essence of paternity and motherhood, understanding the 
equality of their rights and obligations for the maintenance and upbringing of the child, it is necessary 
to take into account that parents, as a legal category can be different. The variety of differences is as 
follows: natural parents; foster parents; genetic parents; social parents. When analyzing the functions 
of motherhood and fatherhood, researchers distinguish separately the functions of motherhood and 
the functions of fatherhood, dividing them into species-specific and specifically cultural [3]. The most 
common in modern urbanized localities are nuclear families consisting of parents and their children, 
i.e. of two generations. There are no more than three nuclear positions in the nuclear family [2]. In 
Kazakh families living in rural areas, two nuclear positions are more common. Cohabitation of the 
older generation of the elderly occurs due to the usual way of life and the continuation of the traditional 
household. The structure of family roles narrows and merges when the family size decreases due to 
the reduction in the number of children, and only large families with at least two children of the same 
sex and medium-sized families with two sons and two daughters are complete in roles. All other 
families are incomplete, incomplete in terms of complete roles. However, families with 10 roles and 
having children of different sexes are preferable, since families with 8 roles and children of the same 
sex are worse “in quality” [3]. In Kazakh families, the structure of family roles is almost of all types, 
such differentiation has its own reasons. Historically, large families were typical and characteristic 
of the Kazakh ethnic group, and other Asian ethnic groups living in the country. This characteristic 
continued during the Soviet Union. At the present time, due to various social and economic changes, the 
structure of one type, for example, four or more children, has changed regardless of the phenomenon 
of urbanization, and homogeneity has a greater impact on this.

Tolerance in the interethnic sense is expressed thanks to the historicism of this indicator. Russian 
researchers claim that both women and men, regardless of belonging to a mono-ethnic or ethnically 
mixed family, have a high tolerance and readiness for inter-ethnic contacts. This indicates a natural 
preference for their own ethno-cultural values, but also an equally high priority of character, readiness 
for peaceful interaction in a multi-ethnic environment [4]. In the multiethnic society of Kazakhstan, 
interethnic marriages have always been treated with tolerance. In the course of this study, a survey was 
conducted on attitudes towards inter-ethnic marriages. The goodwill of slightly less than half of the 
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respondents indicates a high tolerance of the population. However, about a third of respondents noted 
their negative attitude to this phenomenon, who are opposed to interethnic and interethnic marriages. In 
their opinion, this contributes to the loss of the gene pool of the Kazakh people [5]. The structure of the 
family in modern society is undergoing a transformation, to which the world public opinion is tolerant. 
Considering the problem of tolerance, V. M. Sokolov offers to make two important observations. First, 
in his opinion,” alien”,” other “ does not mean ideas, mores, behavior, actions, rituals, etc., which can 
certainly lead to the degradation or destruction of the social and spiritual state of society. In practice, 
this dysfunction, its negative essence, is not possible and is not noticeable. On the other hand, it is 
precisely this attitude, which is devoid of the desire to impose prohibitions, which makes it possible to 
reveal the true essence of the “other”. Tolerance does not necessarily mean the rejection of criticism, 
discussion, and personal beliefs. For any analysis of this phenomenon, it is important not only to 
differentiate, but also to identify the levels of tolerance to the “alien”, “other” and its carriers [6].

As for the changes to the phenomena as a gender role, in the review of the literature, you can come 
across interesting points. Scientists say that in our era of individualism, gender roles have changed 
significantly. Other scientists are not ready to immediately share this opinion [7]. In this controversial 
point, it is important to emphasize the advantage of cross-national research. They allow us to look at 
how the regulatory climate can change due to the presence and nature of different traditions [8]. After 
1917, in Russia and, consequently, in Kazakhstan, with the change of the social system, the ideology 
of gender equality and the social emancipation of women was elevated to the rank of state policy. Both 
professional fulfillment and motherhood were perceived as the right model for women. The Soviet 
state ensured the protection of motherhood and infancy in order to fulfill two roles, working and 
family [9]. After the collapse of the Union, the division and differentiation of society by income, the 
emergence of opportunities for professional and personal realization of the individual in a competitive 
environment, and the appeal to international standards of gender equality determine the formation 
of new, old models in the family: neo-patriarchal/sponsor, bicarrier, and egalitarian. Kazakh society, 
being more traditional, is characterized by a stereotypical mindset regarding the division of social 
roles between the sexes, as well as in the labor sphere, where men are given a central place [5]. In 
Kazakh families, about half of the families surveyed and presented in the monograph by A. B. Kalysh 
belong to the egalitarian type, based on the principles of a democratic management style. There are 
more of them among the representatives of the young and middle generations, who are distinguished 
by a high cultural and educational level [10]. Gender roles can be based on the disparate expectations 
that individuals have of other individuals, which in turn are based on values and perceptions of gender. 
Gender roles are the result of interactions between individuals and their environment, and they give 
individuals some direction about what behavior should be considered appropriate, and for what gender 
[11]. The preference of sons in the family in East Asian countries is a matter that deserves attention. In 
the highly cited book “Gender Roles” by L. L. Lindsay, this aspect is covered in detail and supported 
by analysis and research [12].

It can be stated that in the Central Asian countries, progressive steps to ensure a higher egalitarianism 
in marriage relations have led to partial improvement and positive trends for those who are planning or 
have already committed to marriage. However, the scope of changes covers only some relatively minor 
aspects [13]. Social policy should be aimed at ensuring the guarantees of the human right to a decent 
life and its free development, regardless of its labor potential and the possibility of participation in 
social reproduction [14]. In families where men do not work or earnings are relatively low, the position 
of women, especially those employed in production, increases sharply [10]. In principle, these changes 
characterize the roles in the family. The instability of the conditions of reproduction of the population 
with complex post-industrial shifts are the reasons directly or indirectly affecting the processes in the 
marriage and family sphere. The traditions of the family lifestyle in the country are preserved, despite 
the emergence of new forms. The increase in the number of divorces, due to the instability of marriage 
relations, can be attributed to the crisis manifestations that accompany the transit economy. In the work 
of a Russian scientist about single-parent families in large cities of Kazakhstan, studies have confirmed 
that the tendency to live alone is not manifested because of low profitability. And religiosity manifests 
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itself more in monogeneous families than atheism [15]. The Kazakh people, as mentioned earlier, are 
multi-ethnic. However, the predominance of the Kazakhs, the titular ethnic group, and, accordingly, 
the predominance of the Islamic faith is decisive in some aspects. Such a judgment should not lead to 
the conclusion that the established reality in the family way, with the observance of rituals and customs 
by the modern family, is the result of religious beliefs.

Another important aspect of the gender aspect is discrimination against women of different 
ages. International human rights treaties and other agreements require States that have signed such 
treaties to take measures to stop harmful practices. The World Population 2020 report, compiled and 
prepared under the auspices of the Communications and Strategic Partnership Division of the United 
Nations Population Fund (UNFPA), sets out the reasons for ending all forms of discrimination against 
women and gender-based discrimination. Gender-motivated gender selection is driven by negative 
gender stereotypes. This practice has emerged in countries with strongly patrilineal family structures, 
where married couples live with or near their husband’s family, with a strong and constant preference 
for having sons and an underestimation of girls [16]. In Kazakhstan, in a country that is secular, one 
can observe the above-mentioned preference everywhere. The expression of gender inequality can 
be defined in any average family. This problem draws great attention of the international community, 
at all levels of non-political organizations. Tradition, observance of rituals, familiarity of everyday 
relationships require deep and long-term study. The institution of the family is in the legal field; 
therefore, the solution of such problems requires the publication of appropriate legislative acts. The 
draft law “On countering family and domestic violence”, consisting of 49 articles, was prepared in 
October 2019 and at the beginning of this year caused a strong reaction from society. The current law” 
On the prevention of Domestic Violence”, adopted in 2009, consists of 26 articles. According to the 
authors of the bill, the norms of the current law provide for measures of influence only after the facts of 
violence are established and most functions are assigned to the internal affairs bodies. It is significant 
that the development of this problem was characterized by extreme heterogeneity, polarized opinions. 
Society as a whole is not ready to change either socially or legally.

The constitutional and legal level of protection in Kazakhstan is reflected in the State’s family 
policy. But, meanwhile, the state’s policy towards the family carried out during this period does 
not rise to the level of the private direction of the work of state authorities, but still remains as one 
of the vectors of the country’s social policy [17]. However, relative to the volume of GDP and the 
level of other economic indicators, social programs aimed at supporting the family are not worthy 
of constant criticism. Here we can try to reveal the dialectical side of the issue of the current social 
policy. If we assume that the social policy of the state can be effective, then there is a need to clarify 
at what point social dependency appears and what are the conditions for transformation. The search 
for the existence of objective boundaries that allow us to preserve the positive external effects of 
social policy and prevent the spread of negative ones is becoming extremely relevant [18]. In this 
regard, it is important to review the priorities and values of state social programs, because it is 
necessary to compare them with the supporting factor. During the period of economic recovery, 
Western countries have the opportunity to expand their social obligations to the population. In most 
of the CIS countries, the heirs of the history of the Soviet system, a paternalistic model of the social 
state was formed, which was characteristic of providing all citizens with an equal and acceptable 
standard of living. For this reason, the state needs to consider the causal mechanisms of family 
households from the point of view of the employment of family members, rather than attempts at 
permanent economic support.

The ongoing situation of the need for family self-isolation due to the pandemic has increased the 
family’s resource need. The pandemic can be attributed to a new reality, which in turn is located in the 
globalization paradigm. The list of the main groups of needs that are realized by the family includes 
the function of emotional support and psychological protection. Among the traditional functions of 
the modern family, the psychotherapeutic function is distinguished. The family not only allows its 
members to meet the needs for sympathy, respect, and support, but also ensures the stability of close 
emotional relationships [19]. 
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Conclusions. The changes taking place over several decades could not but affect the changes 
in the structure of the family. Gender roles and women’s place in society should be priorities in 
the new global reality. Solving family problems is not possible without monitoring the state of the 
family. It is necessary to study the specifics of social well-being and the socio-economic situation of 
the family. The crisis of the family institution, the revaluation of traditional values can lead to sad 
consequences, which can have a negative impact and may turn out to be a cataclysm of a national 
scale. I believe that the modern family is able to withstand various social crises, thanks to the 
commitment to traditions and the national ability to be patient and tolerant. State social programs 
should be even more differentiated, not excluding the creation of jobs for the economic equality 
of family members. The family is called upon to solve many problems facing the state. A properly 
oriented family can give the state a person who respects himself and society, with patriotic views. 
The family is the main carrier of the national culture. It has always played an important role in the 
life of the country. The role of the family in the formation and development of any state in the age 
of globalization should not be underestimated.

Literature
1. Kodeks Respubliki Kazahstan o brake (supruzhestve) i sem’e (date 02.01.2021).- Nur-Sultan, 2021. 
2. Antonov A. I., Medkov V. M. Izdatel’stvo mezhdunarodnogo universiteta biznesa i upravleniya (“ 

brat’ya karich”). – Almaty, 1996. – 304 p.
3. Filippova G.G. Materinstvo: sravnitel’no-psihologicheskij podhod // Psihologicheskij zhurnal. – 

1999. – № 5. - P.  82- 89.
4. Suvorova O. V., Vasil’eva E. N., Potapova A. B. Osobennosti lichnostnyh i vnutrisemejnyh struktur v 

prostranstve mezhetnicheskoj i monoetnicheskoj sem’i. – M., 2018. 
5. Cennosti kazahstanskogo obshchestva v sociologicheskom izmerenii. Fond imeni Fridriha Ebberta. 

Predstavitel’stvo v Kazahstane. - Almaty: Izdatel’stvo «LLP «DELUXE Print», 2020 - 143 p.
6. Sokolov V. M. Tolerantnost’: sostoyanie i tendencii // Sociologicheskie issledovaniya. – 2003. – №. 

8. – P. 54-63. 
7. Nolan J., Scott J. Gender and kinship in contemporary Britain // Kinship Matters. Oxford: Hart 

Publishing. – 2006. – P. 175-194.
8. Norris P., Inglehart R. Gendering social capital // Gender and social capital. – 2013. – Т. 73. – P. 

34-45.
9. Zadvornova Yu. S. Tendencii transformacii gendernyh rolej v sovremennoj rossijskoj sem’e // 

Zhenshchina v rossijskom obshchestve. – 2013. – №. 2 (67).
10. Kalysh A. B. Sem’ya i brak v Kazahstane: monografiya. - Almaty: Arys, 2013.
11. Blackstone A.M. Gender roles and society. – L., 2003.
12.  Lindsey L. L. Gender roles: A sociological perspective. – Routledge, 2015.
13. Tashmuhamedova D. i dr. Obshchestvo, gender i sem’ya v Central’noj Azii. Ezhekvartal’nyj 

recenziruemyj. – Almaty, 2020.
14. Shatalov M.A. Formirovanie instrumentariya gosudarstvennogo regulirovaniya ustojchivogo 

social’no-ekonomicheskogo razvitiya na regional’nom urovne // Region: sistemy, ekonomika, upravlenie. - 
2017. - № 1 (36). - S. 66-69.

15. Shabdenova A.B. Social’no- ekonomicheskij status monoroditel’skih semej krupnogo goroda (na 
primere g. Almaty). Dissertaciya  na soiskanie stepeni doktora filosofii PhD. – Almaty, 2020. – 319 s.

16. Doklad «Narodonaselenie mira v 2020 godu». The report was prepared under the auspices of the 
Department of Communications and Strategic Partnerships UNFPA. – P., 2020.

17. Urisbaeva A. A. Voprosy konstitucionno-pravovoj zashchity sem’i v Respublike Kazahstan // Epoha 
nauki. – 2019. – №. 18.

18. Mosejko V. V., Frolova E. A. Social’noe gosudarstvo vs social’noe izhdivenchestvo //Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2014. – №. 8 (149).

19. Gagarkina I. G. Adaptaciya sem’i k novoj social’noj real’nosti // Sovremennye naukoemkie 
tekhnologii. – 2020. – №. 9. – S. 116-120.



230

II ABLAI KHAN READINGS

УДК 91(574)

ПАТРИОТИЗМ И БОЕВОЙ ДУХ КАЗАХОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Дюсебаева Г.К.
 к.и.н., ст. преподаватель

Казахский национальный педагогический университет им.Абая, 
Алматы, Казахстан d_g_k@list.ru

Аннотация: в статье рассматривается патриотизм казахов в историческом аспекте как присущее 
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Аннотация. The article considers the patriotism of the Kazakhs in the historical aspect as an inherent 
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of the people with foreign invaders, colonialism and the dominance of power.
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Идея патриотизма вечна и имеет глубокие исторические корни. Патриотизм вплетен в 
ткань национального самосознания, ибо без этого этнос не смог бы сохранить себя в истории и 
национальная государственность не могла бы существовать. 

На примере истории казахского народа мы можем показать высокий патриотизм казахов в 
защите своей государственности в XV-XVIII вв. и в последущие период времени.

Растянувшаяся на века Отечественная война казахов с джунгарскими завоевателями дала 
блестящие образцы настоящего патриотизма и вписала в анналы истории казахского народа 
имена батыров, как Богенбай, Кабанбай, Наурызбай, Раимбек, Есет, Саурык, Абылай, Малайсары, 
Баян, Жасыбай и других [1]. 

Попав в оковы российского колониализма казахи, практически, сразу же стали бороться за 
восстановление своей независимости. Первое крупное восстание казахов против колониального 
ига охватила длительный период, с 1783 по 1797 гг. Это 14 лет. Несмотря на поражение восстания, 
в памяти народа Сырым Датов и его сарбазы остались примером в борьбе за независимость, 
свою территорию, свое будущее [2].

Следом, знамя решимости казахов вернуть свою самостийность проявилось в восстаниях 
Жоламана Тленшиулы (1822-1825 гг.), последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы (1824-1825 
гг.), султана Каип Гали Есимулы (1826-1838 гг.), Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова 
(1836-1838 гг.), Кенесары Касымова (1837-1847 гг.), Есета Котибарова (1853-1857 гг.), Жангожы 
Нурмухамедова (1856-1857 гг.), Досана Тажиулы (1870 г.) и других [3].

Последнее крупное восстание против царизма вспыхнуло в 1916 г. Основными очагами 
выступления казахов были Семиречье, руководители – Токаш Бокин, Бекболат Ашекеев, Нука 
Сатыбеков, Байбосын Тамабаев, Узак Саурыков, Жаменке Мамбетов, Естай Жанабергенов, 
Айтык Алабергенов, Айдос Тунгатаров, Айкын Жолдербаев и Тургайский регион, руководители 
– Амагельды Иманов и Алиби Жангельдин [4]. 

Против засилья Советской власти в годы коллективизации выступили, практически все 
регионы Казахстана. Наиболее организованные выступления казахов вошли в историю как 
Иргизское, Каракумское, Асанское, Сузакское восстания [5].

За 1929 - 1932 годы только в Казахстане было 372 восстания, говорится в документальном 
фильме Е.Ракышева «Темір нарком – Темірбек» [6].
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31 мая 1979 г. было принято Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об образовании 
Немецкой автономной области (НАО)» на территории Казахской ССР с центром г. Ерейментау.  
13 и 19 июня 1979 г. казахи собрались на главной площади Целинограда и выразили свой протест 
[7]. Кремлевские власти были вынуждены по тихому, без огласки отменить свое решение. 

16 декабря 1986 г. на площади перед ЦК Компартии Казахстана в Алма-Ате, бывшей в то время 
столицей Казахской ССР, произошло выступление казахской молодёжи под патриотическими 
лозунгами: «Требуем самоопределения!», «Каждому народу - свой лидер!», «Не быть 37-му!», 
«Положить конец великодержавному безумию!». В исторической литературе Казахстана данное 
событие называют «Жетоксан» или Декабрьские события [8]. События получили большой 
резонанс не только в СССР, но и далеко за пределами. Некоторые исследователи считают, что 
так было положено начало крушения Советского Союза.

15-17 сентября 1991 года в городе Уральске произошли протестные выступления местного 
казахского населения против проведения празднования 400-летия уральского казачества [9]. 
Казаки были вынуждены перенести в Россию место празднества.

Приведенные выше исторические факты свидетельствуют о патриотизме казахов на самом 
высоком уровне. История характеризует казахский этнос как смелый воинствующий народ, 
который может выступить за свои интересы в критические моменты. Для казаха «Родная земля – 
Ата мекен» святое понятие во все времена и протесты казахского населения против приватизации 
земли, опасение, что земля может стать товаром в связи с переходом к рыночным отношениям 
привела к недовольству общества в связи с принятием Земельного кодекса.

Опасение, что земля будет продаваться или отдаваться в аренду иностранцам вызвала 
волну протестных митингов в ряде городов Казахстана, как Атырау, Актобе и Семей. По 
оценкам обозревателей, в каждом из городов в митингах приняли участие от 1 000 до 2 000 
человек, что является очень редким явлением для страны, где преследуют за публичную критику 
государственной политики [10]. 

Выступления казахского населения вынудили власти республики приостановить 
голосование по скандальным вопросам Земельного Кодекса. 18 августа 2016 г. Глава государства 
издал Указ «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства». 
Вопрос отложен до мая 2021 г. [11].

Огромное опасение в современном казахском обществе вызывает экспансия со стороны 
Китая, пока экономическая. Наша страна должна КНР 11 млрд долларов и власти утверждают, 
что это не много, еще не «красная зона» [12].

В своем детальном интервью журналисту известный общественный деятель Казахстана и 
китаевед по специальности, первый посол суверенного Казахстана в КНР М.М. Ауэзов согласен, 
что опасения казахстанцев не беспочвенны [13].

Резюмируя сказанное, делаю вывод, что в генетике казахов заложен огромный потенциал 
патротизма и бойцовский характер, иначе они, будучи не столь многочисленны, не смогли бы 
закрепить за собой такую огромную территорию - 2 млн 724 тыс. 902 кв. км (на сегодняшний 
день, а была еще больше), что является 9-м местом в мире [14].

Высочайший патриотизм и храбрость проявили казахи на фронтах Великий Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Не могу не привести хрестоматийные данные о подвиге казахстанцев в 
борьбе с фашизмом. За героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, 
боевыми орденами и медалями СССР были награждены сотни тысяч воинов из Казахстана, в том 
числе 96 638 казахов. 497 человек (в том числе 98 казахов) удостоены звания Героя Советского 
Союза. Среди них казахские девушки - пулемётчица М. Маметова, снайпер А. Молдагулова. 
Казахстанские лётчики Т. Я. Бигельдинов, Л. И. Беда И. Ф. Павлов, С.Д.   Луганский дважды 
стали Героями Советского Союза [15].

Все участники Великой Отечественной войны в моем понимании герои. Только благодаря 
массовому героизму советских людей на фронтах и в тылу была достигнута победа.

Как одно из научных направлений исторической науки сегодня является написание 
истории страны, опираясь на историческую память народа. Считаю, что боевое прошлое 
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комиссара - артиллериста Дюсебаева Каратая имеет право быть вписанным в историю Великой 
Отечественной войны, как образец героизма и патриотизма. 

Уроженец Павлодарской области 1913 г. рождения Дюсебаев Каратай был в преддверии 
войны в мае 1941 г. отправлен в Горьковскую область на курсы политработников. По окончанию 
курсов в декабре 1941 г. он ушел на фронт в качестве комиссара штабной батареи 134 стрелковой 
дивизии 41 армии Калининского фронта под командованием И.С.Конева в самое пекло военных 
действий. 

Комиссар Дюсебаев Каратай (1941-1942 гг.)
  Основной задачей 41-й армии, входившей в состав Калининского 

фронта, было не допустить наступление противника к северу и 
северо-востоку от г. Белый и лишить его возможности угрожать 
тылам 39-й армии.  Командующий фронтом И.С. Конев в своих 
воспоминаниях отмечает особую роль артиллерии, которая в 
условиях нехватки вооружения и общей неслаженности в начале 
войны подготавливала для вступающих в бой военных 
подразделений условия массированной артподготовкой. «Войска 
нашего фронта сковали мощную левофланговую группировку 
немецко-фашисткой  группы армии «Центр», ослабив ее 
удар на Москву. Образно говоря, ухватившись за гигантскую 
левую клешню наползающего гитлеровского рака, мы сделали 
все, чтобы она не сомкнулась с его правой клешней где-то 

восточнее Москвы» [16].
В марте 1943 г. пополненные войска армии приняли участие в Ржевско-Вяземской 

операции 1943 года, в ходе которой был ликвидирован Ржевско-Вяземский плацдарм немецких 
войск. 

В этот тяжелый период войны надо было поднимать боевой дух солдат и офицеров словом, 
поскольку имели место панические настроения в армии, проявления идеологической нестойкости 
и даже добровольная сдача в плен гитлеровцам. Учитывая эти обстоятельства 28 июня 1942 г. 
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин издал приказ за № 227 «О мерах по укреплению 
дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», 
который был прозван в армии «Ни шагу назад!» [17].

И в беспрекословном исполнении этого приказа была велика роль комиссаров. Как 
свидетельствовали очевидцы, их политический уровень был выше, они могли самостоятельно 
решать чисто боевые задачи, могли встать на место командира в случае необходимости. Об этом 
свидетельствует письмо боевого товарища К. Дюсебаева Г.И. Богуславского от 12 декабря 1977 
г. Он писал: «Таких политруков, которые нас воодушевляли на смертельный бой с фашистами, 
мы и наши потомки будем всегда с величайшей благодарностью не только помнить, но и брать на 
вооружение пример их верности народу. Я благодарю судьбу, что посчастливилось быть рядом с 
вами и под вашим началом воевать на переднем крае» [18].

К. Дюсебаев прошел всю войну в должности политработника. После краткосрочных курсов 
в академии имени Ф.Э. Дзержинского, который тогда в эвакуации находился в г. Самарканд 
УзССР, его направили на должность заместителя командира по политической части 1 дивизиона 
36 артполка 53 дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого он воевал до конца войны.

Однополчанин И.М. Пимаков в письме к  семье К. Дюсебаева вспоминал, как замполит 
Каратай Дюсебаев словом и делом вел их на врага, как в сложнейших боевых условиях вдохновлял 
товарищей на выполнение задания [19].

Он прошел войну от битвы за Москву, в рядах Калининского фронта, участвуя в боевых 
действиях через всю захваченную фашистами территорию СССР в составе 2 Украинского фронта 
и внес свой достойный вклад в победу над врагом. Войска 2-го Украинского фронта освободив 
советскую Украину вышли в Восточную Европу, разгромив в ходе Дебреценской операции 
немецкую армию «ЮГ» и освободили Румынию, ее столицу г. Будапешт.
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В апреле-мае 1945 г. войска 2 Украинского фронта освободили Венгрию, значительную 
часть Чехословакии, восточные районы Австрии. Все воины Советской Армии тогда хотели 
участвовать в штурме Берлина, однако воинские подразделения, где воевал уже капитан 
Дюсебаев, направили участвовать в Пражской операции, в ходе которой был завершен разгром 
германских войск. Прага, как известно, была освобождена от фашистов 9 мая 1945 г. 10 мая 1945 
г. произошла встреча с американскими войсками в районах Писек и Ческе-Будеевице.

В наградном листе за Орден Великой Отечественной войны II степени написано: «25 марта 
1944 г. капитан Дюсебаев К. лично вел огонь из орудия по батарее противника. В результате 
немецкая артиллерия была разбита. 26 марта 1944 г. в момент форсирования реки Южный Буг у 
деревни Мигия было приказано выкатить орудие на прямую наводку. Дюсебаев лично стрелял 
из орудия прямой наводкой, и батарея была уничтожена» [20].

Осенью 1944 г. шли бои за освобождение Венгрии. Севернее г. Сегед советские войска 
переправились через реку Тисса и развернули бои за расширение платцдарма на западном берегу. 
Все попытки немцев отбросить наступавших советских воинов не увенчались успехом. 

Из наградного листа следует - политруку Дюсебаеву К. была поставлена задача 
– провести беседу с бойцами расчетов и орудий, поднять их дух перед наступлением. В 
момент беседы на переднем крае появились немецкие танки и пехота. Имея превосходство, 
враг стал теснить ряды наших бойцов. Капитан Дюсебаев собрал вокруг себя бойцов и 
повел их в контратаку. В результате фашисты понесли большие потери и вражеская атака 
была отбита. Учитывая особую важность подвига при удержании плацдарма, как сказано в 
наградном листе приказом от 8 ноября 1944 г. капитана Дюсебаева К. наградили орденом 
Боевого Красного Знамени [21].

За проявленную храбрость, самоотверженность и мужество в сражениях с гитлеровцами К. 
Дюсебаев был награжден орденами Великой Отечественной войны 2-й степени, Боевого Красного 
Знамени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германии в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Войну К.Дюсебаев закончил в звании майора. Демобилизовался в 1946 г.

Майор Дюсебаев Каратай (после войны)
После войны закончив Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) в г. 
Москве, работал на руководящих постах в г. Павлодаре и 
Павлодарской области в советской и партийной системе. За трудовые 
заслуги был награжден орденом Трудового Красного знамени и 
медалями СССР. Умер в 1978 г. в возрасте 65 лет.

Знать и помнить подвиги наших отцов и дедов является святым 
долгом потомков, история подвига наших предков защитивших 
свою Родину от иностранной интервенции и их ратный труд на 
благо своего народа должен навсегда остаться в истории страны. 
У нас есть благодатный материал для патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» Ел басы Н.А. Назарбаев акцентировал внимание на 
вопросах патриотизма в процессе модернизации общественного 
сознания. «Воспитание патриотизма начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, 
региону, с любви к малой родине. Поэтому я предлагаю программу «Туған жер», которая легко 
перейдет в более широкую установку – «Туған ел» [22]. 

Думается изучение истории родного края должна носить личностный характер ибо герои 
вышедшие из гущи народа сохранили в веках нашу Казахию.
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 ЭТНОСАРАЛЫҚ САЛТ-ДƏСТҮРЛЕРДІҢ САҚТАЛУЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ 
АРАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ КЕПІЛДІГІ

Майлыбаева Н.З.
 Жоғарғы санатты тарих пəні мұғалімі

Жамбыл атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, 
Қазығұрт ауданы. Түркістан облысы

Аңдатпа. Мақалада еліміздің ұлттық саясаты мен Түркістан облысы, Қазығұрт ауданындағы 
этносаралық қатынастар айтылады. Қазақстан халықтарының ұлтаралық қатынастарын Қазақстан 
Халқы Ассамблеясы ұлтаралық қатынастарды зерттейтін талдау орталығы ретінде де жұмыстар атқаруда. 
Бүгінгі күні консультативті орган болып отырған Ассамблея тек Республика орталығында ғана емес 
əрбір облыс орталығында, аудандарда халықтар достығы орталықтары жұмыс істеп ұлтаралық қатынас 
мəдениетін қалыптастырып дамытуда. Сондай-ақ біздің Түркістан облысындағы Қазығұрт ауданы 
көп ұлтты ауданның бірі, онда 160092 халық тұратын болса, оның 99818 қазақтар, 5559 өзбектер, 360 
орыстар, 1 əзербайжан, 230 татар, 25 түрік, 6 кəріс, 3 украйын, 20 курді, 55 неміс, 138 ұйғыр, 130 парсы, 
19 шешен, 33 қырғыз жəне 57 басқа ұлт өкілдерінен тұрады. Мемлекетіміздің сарабдал саясатының 
арқасында тату-тəтті өмір сүріп отырған бұл ұлт өкілдерінің тарихын, мəдениетін жастарымызға үйрету 
мен ұлттар достығы рухында тəрбиелеу барысы баяндалған. . Еліміздегі этностар өмірінің сан алуан 
қырлары мен салт-дəстүрлерін насихаттауда Республикамызда 11 ұлттық газет, өзге ұлттардың жинақы 
тұратын аймақтарында 12 тілде хабар тарататын 44 телестудия, 6 тілде хабар тарататын радиостудия 
жұмыс істейтіні айтылған. 

Түйін сөздер: Ассамблея, саясат, концептуал, идеология, диоспора, конфессия, этнос.
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PRESERVATION OF INTERETHNIC TRADITIONS AND CUSTOMS IS A GUARANTEE OF 
COOPERATION BETWEEN THE PEOPLES OF KAZAKHSTAN

Mailybayeva N.Z.
History teacher of the highest category

General secondary school named after Zhambyl, 
Kazygurt district, Turkestan region

Abstract. The article examines the national policy of the country and interethnic relations in the Kazygurt 
district of the Turkestan region. The Assembly of the People of Kazakhstan also acts as an analytical center for 
the study of interethnic relations. Today the Assembly, being an advisory body, forms and develops the culture of 
interethnic relations not only in the center of the republic, but also in all regional centers and districts. Kazygurt 
district of our Turkestan region is one of the multinational districts with a population of 160,092 people, including 
99,818 Kazakhs, 5559 Uzbeks, 360 Russians, 1 Azerbaijani, 230 Tatars, 25 Turks, 6 Koreans, 3 Ukrainians, 20 
Kurds, 55 Germans. consists of 138 Uighurs, 130 Persians, 19 Chechens, 33 Kyrgyz and 57 other nationalities. 
It describes the process of teaching our youth the history and culture of this people living in the world thanks to 
the reasonable policy of our state, and educating them in the spirit of friendship between peoples. ... The country 
has 11 national newspapers, 44 TV studios broadcasting in 12 languages, and 6 radio stations broadcasting in 6 
languages

Key words: Assembly, sayasat, conceptual, ideology, diospore, confession, ethnos.

Еліміздің тəуелсіздікке қол жеткізгеніне де 30 жыл толуына санаулы күндер қалды. Тарихи 
уақытпен есептесек аз ғана уақыт, ал адам жасымен есептесек бұл толқындық кезең. Өте қысқа 
бұл уақытта  еліміз ғасырда істелінетін  ұлы істерді еңсеріп əлемді өзіне тəнті етті. Тəуелсіздікке 
қол жеткізген күннен бастап тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев қоғамдық 
келісім мен саяси тұрақтылық үшін сарабдал саясат ұстанды. Еліміздің ұлттық саясатында 
концептуалдық, идеологиялық негіз қаланды. Қазақстан көп ұлтты ел болғандықтан мемлекеттің 
болашағы тікелей қазақстанда өмір сүріп жатқан ұлттардың болашағы болмақ. Сондықтан да 
Тəуелсіздігімізді жария еткен «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тəуелсіздігі туралы» 
Конститутциялық заңында «қазақ халқының тарихи тағдыры біріктірген республиканың барлық 
азаматтары біртұтас Қазақстан халқын құрайды жəне ұлтына қарамай барлығы тең құқыққа ие» 
делінген. Бұл еліміздің өзгермес қағидасына айналды. Ұлттардың тату-тəтті өмір сүруі үшін 
Елбасымыз өзінің еңбек еткен жылдарында бұл қағидадан бірде-бір рет айнымады, сонымен 
бірге біздің елдің тəжірибесі əлемдегі басқа елдердің бірде-біріне ұқсамастай болып қалыптасты. 
Оның алғашқы бастамасы 1992 жылы тəуелсіздіктің бір жылдығына арналған  Қазақстан 
халықтарының І форумында Елбасымыз Н.Ə.Назарбаеа Қазақстан халқы Ассамблеясын құру 
ұсынысынан өрбіді. Құрылған Ассамблеяның міндеті Қазақстанда бір ұлт жасау емес (ұлт 
қолдан немесе бір адамның идеясы арқылы жасалынбайды, ұлт болып қалыптасу көптеген 
факторлар мен ұзақ тарихи процестер арқылы қалыптасады), түрлі кезеңдер мен əртүрлі тарихи 
теперіштер арқылы Қазақстанға қоныс аударған ұлттардың ендігі дамуын баянды ету еді. 
Əр этностың рухани сұраныстарын қанағаттандыру, тілін, дінін, мəдениетін, дəстүрін, əдеп-
ғұрпын жоғалтпай дамытуға қамқорлық жасау, əртүрлі ұлт өкілдерін өзара жақындастыру, 
ұлттардың достығына дəнекер болу Ассамблеяның негізгі мақсаты болып айқындалды. 1995 
жылы 1 наурызда құрылған бұл ұйымның бүгінде 360 – тан аса мүшесі бар. Қазақстан халқы 
Ассамблеясын құрған Елбасымыз бүгінгі таңда сол ұйымға төрағалық етуде. Ұйым Қазақстан 
халқын топтастырушы институт ретінде қалыптасып көптеген жұмыстар атқаруда. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев Қазақстан халықтарына Жолдауында Қазақстан Халықтары 
ролін нығайтуға байланысты «Қоғамдық келісімді жəне тұрақтылықты одан əрі қарай нығайту 
үшін Қазақстан халықтары Ассамблеясының ролін арттыру» мəселесіне айрықша тоқталды. 
Президентіміз «Қазақ тілі» қоғамының жиынында (1992ж) «...Республика Президенті ретінде 
мені ұлттық бірліктің жайы кəдімгідей алаңдатып отыр» -деп көп ұлтты еліміздің ұлт саясатына 
деген өз əбігерін де жасырған жоқ. Тəуелсіздікті қолға түсіргеннен де оны баянды етіп ұстап қалу 
қиын деген тарихи қисын бар. Елбасымыз тəуелсіздігіміз баянды болу үшін қоғамдағы азаматтық 
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ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс жүргізіп, түрлі ұлттар 
мен этностардың рухани мəдениетіне құрметпен қарап этносаралық жəне конфессияаралық 
келісімді орнықтыруымыз қажеттілік болып отырғанын меңзеп «Күллі ұлттық мəдениеттердің 
кедергісіз өркендеп, кібірткісіз өмір сүруін қамтамасыз ететін арналы шарттардың бірі оларға 
құқықтық жағдай туғызу болып табылады» [1] - деп анықтап айтты. Президентіміздің сөзі 
арқашанда мемлекетіміздің саясатының көрінісі. Сол үшін біз азаматтарымыздың ұлттық, 
əлеуметтік шығу тегіне қарамастан тең құқықты азаматтықты нығайту, этносаралық жəне 
конфессияаралық қарым-қытынас жəне халықтардың мəдени мұрасын сақтау мен дамыту жəне 
адамзаттық құндылықтарға қарсы келетін ісəрекеттерге бір кісідей қарсы тұруға міндетіміз деп 
қабылдауға тиіспіз.

Ұлттан ұлттың артықшылығы жоқ, тек айырмашылығы бар. Ол айырмашылықтың өзі 
тарихи қалыптасу процесі мен мəдениетінде ғана деп ойлаймын. Осы жерде мен Президентіміздің 
«Тарих толқынында» деген еңбегінен сөзбе-сөз үзінді келтіргім келіп отыр: «Шынында да, əрбір 
диоспора өз этносының көбінесе кішкентай бір бөлшегі болып қалатынына ой көзімен қарасақ 
жетіп жатыр. Өйткені диоспора мəдениеті көбіне өз «этноқұрылыс мəдениетінің» кішкентай бір 
көрінісін ғана алға тартады ғой. Оның үстіне этникалық Отанының əдетте, басқа саяси, 
құқықтық, геосаяси жағдайда өркендейтіні жəне бар» [2]. Мемлекетіміздегі саяси тұрақтылықтың 
бір ұшы ұлттардың келісімі мен ынтымақтастығында болып отырғандықтан, ұлттардың ұлттық-
мəдени жүйелерінің келісімі мен мəдениеттерінің шендесуі тоқтамай жылжып отыруы керек. 
Біз іс жүзінде этностардың тығыз қарым-қатынаста болуы үшін ұрпақтарымызды сол рухта 
тəрбиелеуіміз керек. Осы мақсатымызды Президентіміздің мына сөзі растап тұрғандай «Егер 
болашаққа сарабдал сабырмен қараса, Қазақстан диоспоралары өз «этноқұрылыс мəдениетінің» 
бір бөлігі болып қана қоймай, ең бастысы Қазақстан мəдениетінің өкілетті өкілдері де бола алар 
еді... Қазақстан жерінде əлемнің ең ірі халықтарының өкілдері өмір сүріп жатыр. Сонымен бірге 
олар біздің елдестеріміз, жерлестеріміз, ал азаматтық деңгейлестігіне келсек, ең алдымен бəрі 
де қазақстандықтар» [3]. Қазақстан халықтарының ұлтаралық қатынастарын Қазақстан Халқы 
Ассамблеясы ұлтаралық қатынастарды зерттейтін талдау орталығы ретінде де жұмыстар 
атқаруда. Бүгінгі күні консультативті орган болып отырған Ассамблея тек Республика 
орталығында ғана емес əрбір облыс орталығында, аудандарда халықтар достығы орталықтары 
жұмыс істеп ұлтаралық қатынас мəдениетін қалыптастырып дамытуда. Сондай-ақ біздің 
Түркістан облысындағы Қазығұрт ауданы көп ұлтты ауданның бірі, онда 160092 халық тұратын 
болса, оның 99818 қазақтар, 5559 өзбектер, 360 орыстар, 1 əзербайжан, 230 татар, 25 түрік, 6 
кəріс, 3 украйын, 20 курді, 55 неміс, 138 ұйғыр, 130 парсы, 19 шешен, 33 қырғыз жəне 57 басқа 
ұлт өкілдерінен тұрады. Мемлекетіміздің сарабдал саясатының арқасында тату-тəтті өмір сүріп 
отырған бұл ұлт өкілдерінің тарихын, мəдениетін жастарымызға үйрету мен ұлттар достығы 
рухында тəрбиелеу ұстаздардың да міндеті деп білемін. 2007 жылдан бері мектепте таңдау курсы 
есебінен «Қазақстан халықтары мен мəдениеті тарихы» деген тақырыппен сабақ өтіп келемін, 
бұл таңдау курсы оқушыларға өзге ұлттардың елімізге қоныс аудару тарихы мен мəдени дамуын, 
мəдени мұралары туралы мағлуматтар береді. Сонымен бірге ұлттар достығына тəрбиелейді. 
Біздің ауданда өзбек ұлтының ең көп мекен еткен ауылы Турбат деген жер бар. Ол жерде тарихтан 
белгілі Қожа Ахмет Иассауийдің жолын қуушы Смайыл ата жəне оның ұрпақтары мен шəкірттері 
Жəбрейл ата, Ысқақ ата, Қошқар ата жəне Атаий аталардың оқу ордасы мен олардың мəңгілік 
мекеніне айналған Турбат ауылы бар. Бұл орта ғасырлардын сыр шертетін айрықша мекен. Осы 
жерге шəкірттеріммен экскурссияға шығып, ұлы тұлғалардың тарихымен танысып, бүгінгі 
күнде мазарымыз бен базарымыз бір болып отырған өзбек ұлтының ұлттық дəстүрі мен мəдени 
байлықтарымен жақыннан таныстырамын. Ауданымызда 1991 жылы өзбек ұлт орталығы 
құрылған, 1995 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылғаннан кейін, «Өзбек ұлттық мəдени 
орталығы болып» болып қайта құрылды. Жылдар өткен сайын келелі істерді атқарып, жақсы 
істердің жанашыры болып келеді. Еліміздегі этностар өмірінің сан алуан қырлары мен салт-
дəстүрлерін насихаттауда Республикамызда 11 ұлттық газет, өзге ұлттардың жинақы тұратын 
аймақтарында 12 тілде хабар тарататын 44 телестудия, 6 тілде хабар тарататын радиостудия 
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жұмыс істейді. Ал Түркістан облысының өзінде «Жанубий Қозоқстон», «Жонуб ёрчилари», 
«Сайрам собаси», «Испиджаб», «Адобиет ва соанат», «Мактабдошлар» сияқты басылымдар 
үзбей шығып, еліміздің түкпір-түкпіріне тарайды. Сонымен бірге түркі халықтарына бірдей 
«наурыз мейрамы», «сумалак», «алимботқа», «палау мейрамы» өткізіліп тұрады. Əр жылы 25- 
қыркүйекте облыс көлемінде «Өзбек халықтарының тілі мен салт-дəстүрі» күндері ісшарасы 
өтеді. Мұндай іс-шаралар тек той-думан сипатында ғана өтіп қоймайды өзге ұлттардың əдеп-
ғұрпын насихаттайды, жастарды ауызбіршілік пен еңбекке тəрбиелейді. Сондықтан да ауданымыз 
мұндай іс-шараларға айрықша көңіл бөледі. Республикамыздағы этникалық топтардың 
жастарына айрықша көңіл бөліп, олардың тығыз орналасқан жерлерінде өз тілінде оқитын 
мектептер ашылған болса соның төртеуі біздің ауданда, олар «Турап Тула», «Қазанның 30 
жылдығы», «Қызыл дихан» жəне «Жаңа тірлік» мектептері. Өз ана тілінде оқитын өзбек балалары 
аптасына 5 сағат Қазақ тілінен білім алады. Облысымызда «Мемлекеттік тілді білу парызым» 
деген байқаулар да жыл сайын өткізіледі оған өзге ұлт өкілдері қатысып бақ сынайды. 
Мектептерде жоғарғы оқу орнына түсу үшін жер-жерлерде тесттер ұйымдастырылады, жоғары 
балл жинаған оқушыларға Ассамблея тарапынан квота беріледі. Біздің ауданнан Одилов Сардар 
Хамраевич жəне Муминов Салтанат Усеровна сондай жеңілдікті жеңіп алғандардың бірі. 
Осындай істердің барлығы Елбасының қоғамдық ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты 
сақтау, этнос жəне конфессионалды қарым-қатынасты реттеудің тиімді механизмін табуда болып 
отыр. «Ол тəуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында алдымызда тұрған міндеттерді ойдағыдай 
орындады жəне жаңа қоғам орнату ісіне лайықты үлес қоса білді. Ассамблея Қазақстанның 
көпұлтты халқын топтастырудың нақты институтына айналды» [4] -деген сөздері осыған дəлел. 
Елбасымыздың басшылығымен еліміздің ұстанған саясатының арқасында бір мемлекеттің 
аясында өмір сүріп отырған əр түрлі конфессиялардың рухани жағынан дамуы мен бір-бірімен 
жақындасуы жақсара түсуде. Халықтың да көкесегені осы. Ұлттар арасындағы жіктер мен тіпті 
бір ұлттың өз арасындағы жіктің тууы мемлекет үшін қатерлі болатынын тарих бірнеше рет 
дəлелдеген. Мысалы 1948 жылы Арабтардың тəуелсіздік алғаннан кейін өз ара соғысуы оның 
ақыр соңында бөлшектенуіне əкелді, тіптен өзіміз куə болған мызғымас Кеңес Одағы 
ыдырағаннан кейін өз ішінде соғысуы осы ұлттар мəселесіне тікелей қатыстылығында болды. 
Өзбекстандағы, Балтық жағалауындағы жəне Кавказдағы осындай келеңсіздіктер көптеген 
адамдардың қанымен өтелді емес пе? Біздің елдің 30 жылда қолымызды жеткізген бірден-бір 
артықшылығы ұлттардың тату-тəтті өмір сүруі. Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының 
орынбасары Леонид Прокопенко «Тарих, барлық жаһандық стандарттар мен ғылыми техникалық 
прогрестің жетістіктері енгізілуіне қарамастан, біздің ғасырлар бойы жинақтаған, бүгінгі күні 
де табандылық танытып отырған ісəрекеттің тарихи үлгілерін анықтайды. Шын мəнінде, бұл - 
мақтан тұтатын, оны əрбір ісіміз бен сөзімізде көрсететін біздің ұлттық сипатымыз» - деп жазады 
[5]. Отандасымыздың бұл сөздері еліміздің ұлттар саясатына қатысты бұқаралық сананың 
қалыптасуын көрсетеді. Мемлекетіміздің тəуелсіздігін сақтап қалу үшін  ұлттар жөніндегі қате 
пікірлерден үнемі бас тартуымыз керек, олар 1) ұлттық өзімшілдік, 2) мемлекетіміздегі ұлтаралық 
шиеленістер, 3) өзіміздің мүдделерімізді ғана қорғау. Бір сөзбен айтқанда жау жерден жау 
іздемей өзіндік ұлттық мазмұнда дамуымыз керек. Еліміздегі этносаралық қарым-қатынас 
тəуелсіздігіміздің арқасында дамып отырған тұста əр ұлттың мəдени мұраларын сақтаумен 
«қазақстандық өркениетке» жетуімізга ат салысайық. Жастар тəрбиесінде адаспайық «Өркенің 
өссін» деп бата беретін халықтың ұрпағы біздер ата салтымыздан адаспайық, еліміздегі əр түрлі 
ұлттармен біртұтас болсақ алар асуымыз көп болады. Бұл ретте Елбасының «Біз сіздермен бірге 
өзіміздің көпұлтты Отанымыздың саяси тұрақтылығын, ұлттық татулықты, ұлтына діні мен 
нанымына қарамастан, барлық азаматтарымыздың құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігін 
сақтап қалу жолында орасан зор жұмыстар жүргізетін боламыз» [5] деген Елбасының сөзіне бір 
кісідей сенейік жəне сол жұмыстардан шет қалмайық. Бұл бағыт бойынша еліміздің саясаты 
дұрыс жолмен келеді, оған шүбə жоқ. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі, келісімі тек 
қазақстандықтарға керек, сондықтан да этносаралық салт-дəстүрлердің сақталуы Қазақстан 
халықтары арасындағы ынтымақтастық кепілі болмақ.
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Аңдатпа. Заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс 
істеп, оқу мен тəрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген ұстаз ғана білігі мен 
білімі жоғары жетекші тұлға ретінде санала алатындықтан да, Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында «экономиканың барлық салалары үшін жоғары білікті жəне 
бəсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың сапасын арттыру, əрі шығармашылық тұрғыдан шешуге, кəсіби 
қызметтің тұлғалық жəне қоғамдық маңызын түсінуге оның нəтижелерін үшін жауап беруге қабілетті 
кəсіби құзыретті жеке тұлғаны, бəсекеге қабілетті мамандықты қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім 
беруді басқарудың тиімді жүйесі құрылатын болады» – деп атап көрсетілген. Олай болса, туған жер, 
патриотизм, өз елінің мəдениеті мен салт-дəстүріне елжандылықпен атсалысу, Қазақстанның қасиетті 
рухани құндылықтары немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын іске асыру 
жұмыстарын білім беру ісі мен ғылым саласы өкілдерінің қызметінсіз көзге елестету еш мүмкін де емес. 
Сондықтан да мұны, Елбасы: «...бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, 
экологияны жақсартуға жəне елді мекендерді абаттандыруға баса мəн беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи 
ескерткіштер мен мəдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді. Патриотизмнің ең жақсы үлгісі ерте 
кезден туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі» деп орынды ескертеді. Аталған игілікті шараларды 
орындау жұмысы білім беру саласының қызметкерлеріне, жергілікті жерлердегі билік өкілдеріне үлкен 
міндеттер жүктейді.

Түйін сөздер: рухани жаңғыру, ұлттық код, ұлттық болмыс, тіл, рухани құндылықтар.
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Abstract. Since only a teacher who is passionate about innovation in modern education, creative, engaged 
in teaching and learning, mastering new teaching technologies can be considered a leader with high skills and 
knowledge, the state program for the development of education in the Republic of Kazakhstan An effective 
system of education management will be created to improve the quality of training of qualified and competitive 
personnel, and to ensure the formation of a competent individual, a competitive profession, able to solve 
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creatively, understand the personal and social significance of professional activity and be responsible for its 
results. Therefore, it is impossible to imagine the work of the native land, patriotism, patriotic participation in 
the culture and traditions of their country, the sacred spiritual values of Kazakhstan or the project “Geography of 
the Holy Lands of Kazakhstan” without the activities of education and science. Therefore, the President said: “... 
it provides for a large-scale study of local lore in the field of education, focusing on improving the environment 
and landscaping of settlements, restoration of historical monuments and cultural facilities at the local level. 
     The best example of patriotism should be the study of the history of the native land from ancient times. 
“The implementation of these charitable activities imposes great responsibilities on education workers and local 
authorities.

Key words: Ruhani zhangyru, national code, national identity, language, spiritual values.

Рухани жаңғыру – еліміз үшін маңызы зор жаңалық. Қазіргі таңда еліміз көз ілеспес 
шапшаңдықпен дамып келе жатыр. Бұл арада рухани жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық 
кодымызды сақатау екенін əрдайым есте ұстағанымыз жөн.

Ұлттық кодтты сақтау дегеніміз – ұлттық болмысымыздың нығайып, оны ұрпақтан-
ұрпаққа мұра ету деген сөз. Ұлттық болмыстың өзі біздің ежелден келе жатқан қазақи салт-
дəстүрлерімізден, мəдениетімізден, барлық рухани құндылықтарымыздан бастау алады. 
Мына өзгермелі дүниеде сол құндылықтарымызды заманға сай одан əрі байытып, дамытып, 
оны бүгінгі ұрпақтың санасы мен тұрмысына сіңіру арқылы жаңа ғасырдың жаңа ұрпағын 
қалыптастыруымыз қажет.

Рухани жаңғыру – ол ең бірінші жас ұрпаққа берілетін ұлттық жəне рухани тəрбие. Ал сол 
ұлттық жəне рухани тəрбие ең бірінші отбасынан бастау алып, балабақша, мектеп, колледж жəне 
жоғарғы оқу орынында жалғасын табуы қажет [1].

«Рухани жаңғыру» идеясы – қоғамдық сананы жаңғыртуды мақсат еткен бірегей жоба. 
Бұл бағдарламаны жариялағандағы Тұңғыш президентіміздің мақсаты – қазақстандықтардың 
рухани құндылықтарын қайта оятып, Қазақстанды əлемдегі өркениетті елдердің отыздығына 
ендіру болатын. Ал, бұл мақсаттың жүзеге асуына бүкіл ел мүдделі болғандықтан, мақала 
жарыққа шыққан уақыттан 4 жыл өтсе де, қазірдің өзінде қазақстандықтар бағдарламаның іске 
асуына атсалысуда.

«Рухани жаңғыру» ең алдымен жастардан басталуы керек. Өйткені, өскелең ұрпақ – 
Қазақстанның болашағы. Сондықтан жастар тəрбиесі бүгінгі күн тəртібіндегі басты тақырып.

Құндылықтар жүйесінде тек білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана зор табысқа жетеді. 
Жастар басымдық беретін межелердің қатарында білімнің үнемі бірінші орында тұруы шарт. 
Бұл – «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында айтылған ой. 

Бүгінгі əлемдік бəсекелестік заманында бізге сергектік пен серпіліс керек. Тың идеялар 
ғана жаңа нəтижелі көкжиектерге бастайтын серпіліс. Бұл ретте барлық оқу орындары қоғамдық 
сананы жаңғыртудың қозғаушы күші болуы тиіс

Тіл – халықтың ең негізгі байлығы. Қазір заман талабына сай үш тұғырлы тіл саясатын 
бəріміз де қолдаймыз.

Тіл білу – байлық. Əсіресе, өркениетті еліміздің дамуына үлес қосқымыз келсе, көп тілді 
игергуіміз қажет.

Үш тұғырлы тіл өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс-тіршілігін айқындайды жəне 
жалпыға ортақ қалыпты норма болып саналады. Үш тілді қатар меңгеру бəсекеге қабілетті ел 
азаматының міндеті.

Біз еліміздің тірегі, мемлекетіміздің беріктігі өзіміздің қолымызда екенін айқын түсінеміз. 
Келешектің кепілі – білім беру ісіне ерекше көңіл бөліп, отандық білімді жаңа сатыға көтеру, 
Тұңғыш президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың бастап берген сара жолын жалғастырып, жаңа 
технологияны игеріп, үштілдікті меңгерсек, өркениетті озық елдердің бірі – біз боламыз деп 
сеніммен айта аламын!

Жастардың денсаулығын нығайтуда, спортқа əуестендіріп,күн тəртібі ережелерін сақтай 
білуге, жаңа инновациялық жолдар арқылы шынықтыру,салауаттылыққа тəрбиелеу оқу 
орындарының негізгі мақсатты жоспарларының бірі болуы шарт.
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Жастарымыздың жан-жақты физикалық жетілген жəне денсаулығы жақсы болып 
қалыптасуына əрбір ата-ана мен оқу мекемелері бірдеу жауапты.

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасынан келіп туындаған «Президенттің бес 
əлеуметтік бастамасында» бүгінгі таңдағы кəсіптік білім алудың қолжетімділігі мен ондағы 
білім сапасын арттыру, студент-жастардың жатақханалық жағдайын жақсарту жөніндегі 
ұсыныстары да ел ішінде тың серпін туғызғанын атап өтуіміз керек. Бұл нағыз дер шағында 
көтеріліп отырған, көптен айтылмай келе жатқан ең өзекті мəселе екені сөзсіз. Өйткені жыл 
өткен сайын жастарымыздың кəсіптік білім алуға деген ынта-ықыласы артып келеді. Оның 
үстіне елдің демографиялық өсімі де жоғарылай түсуде.

Кəсіптік білім беру саласында озық технологияларды енгізу – еліміздегі сапалы 
кадрларды дайындау мəселесін шешпек. Осыған байланысты кəсіптік білім берудегі тиімді 
технологиялардың бірегейі – дуалды оқыту жүйесі екенін баса айту керек. 

Дуалды оқыту жүйесі барысында студент, өз мамандығын жетік меңгереді, практикалық 
білімін ертерек жетілдіреді, сонымен қатар қоғаммен тез тіл табысуға үйренеді, өз ортасында 
беделі жоғары болады жəне жауапкершілікке тəрбиеленеді. Жұмыс үрдісінде студент өз 
мамандығына жаңаша көзқараспен қарайды жəне өз мамандығын жаңылмай дұрыс таңдағанын 
түсінеді. Осылардан басқа болашақ маман өндірісте жұмыс істей жүріп, жұмыс өтілін жинайды, 
қосымша табыс табады жəне оқу орнын бітіргеннен кейін, жаңа заман талабына сай шарттарға 
байланысты яғни, еш қиындықсыз қызметке орналасады. Дуалды оқыту жүйесінің өндірістік 
мекемелер үшін тиімділігі қандай?-деген сұраққа тоқталар болсақ: дуалды оқыту жүйесі 
өндірістік мекемелер үшін таптырмас мүмкіншілік болып табылады. Себебі, мекемелер өздері 
үшін мамандандырылған кадрлар дайындайды, жұмысшылар іздеу үшін жəне жұмысшылар 
таңдауда уақыт үнемдейді жəне шығынға ұшырамайды. Өндірістегілер жаңа мамандарды 
үйретуге, алғашқы бейімдеушілік жұмыстарына да уақыт үнемдейді. Мамандар өндірісте 
жұмыс жасағанда кейбір мəселелер туындамас үшін, жұмыс беруші оқу процесінің барлық 
уақытын тиімділікпен мұқияттылықпен өткізеді. Оқу орындарымен бірлесе отырып жұмыс 
жасау өндірістік мекемелер үшін де өте тиімді, себебі өзіне қажетті кадрларды ерте бастан 
дайындап,болашаққа білікті маман дайындайды .

Дуалды оқыту жүйесінің колледж үшін тиімділігі жоғары екендігін атап өткен жөн. Олар: 
колледж өндірістік мекемелермен келісім шарт бойынша іскерлік қарым-қатынас орнатады, 
колледжді бітірген түлектерге деген қызығушылығы болады. Өндірістік процесстердегі 
өзгерістермен оқу орындары оперативті түрде ақпараттандырылып отырылады, мамандарға 
деген сұраныстарды (өндірісте қандай мамандар тапшы) біліп, сондай мамандықтар енгізуге 
бейімделеді [2]. Оқу мекемесінің тартымдылық беделі артады, студенттер контингенті 
жоғарылайды.

Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың əлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер 
жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді жəне денсаулығы 
мықты азаматтар. Бұл үшін біз не істеуіміз керек?

Заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, 
оқу мен тəрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген ұстаз ғана білігі мен 
білімі жоғары жетекші тұлға ретінде саналады.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында 
«экономиканың барлық салалары үшін жоғары білікті жəне бəсекеге қабілетті кадрларды 
даярлаудың сапасын арттыру, əрі шығармашылық тұрғыдан шешуге, кəсіби қызметтің тұлғалық 
жəне қоғамдық маңызын түсінуге оның нəтижелерін үшін жауап беруге қабілетті кəсіби құзыретті 
жеке тұлғаны, бəсекеге қабілетті мамандықты қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім беруді 
басқарудың тиімді жүйесі құрылатын болады» – деп атап көрсетілген.

Тұңғыш президентіміздің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мағынасы терең 
еңбегіндегі туған жер, патриотизм, өз елінің мəдениеті мен салт-дəстүріне елжандылықпен 
атсалысу, Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасын іске асыру жұмыстарын білім беру ісі мен ғылым саласы өкілдерінің 
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қызметінсіз көзге елестету еш мүмкін емес дер едік. Сондықтан да мұны Елбасы: «...бұл білім 
беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға жəне елді 
мекендерді абаттандыруға баса мəн беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен 
мəдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді. Патриотизмнің ең жақсы үлгісі ерте кезден 
туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі» деп орынды ескертеді [3]. Аталған игілікті 
шараларды орындау жұмысы білім беру саласының қызметкерлеріне, жергілікті жерлердегі 
билік өкілдеріне үлкен міндеттер жүктейді.

Ертеде шығыс ғұламаларына 10 жылдығын ойлаған тал өсіреді, 100 жылдығын ойлаған бала 
өсіреді деп ертеде шығыс ғұламалары айтқандай, осындай жұмыстардың жүйелі жүргізілуінің 
барысында жастардың денсаулығы жан-жақты дамыған, салауатты өмірді насихаттаушы, əн 
ұранымызды шырқатып, көк байрақты желбірететін салауатты өмір салтына лайық, талабы мен 
жүрегінде оты бар, бір кəсіпті меңгерген жас маман үмітіне дəнекер болып жатсақ қана егеменді 
еліміздің ертеңі болар жас ұрпақ тəрбиелей аламыз.

Қорыта айтқанда, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының іс-шараларын 
жүзеге асыру жұмысы оқу-біліммен, ғылыммен тығыз байланыста атқарылатын жүйелі үдеріс. 
Мұны күнделікті өмір тəжірибесі көрсетіп келеді.
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