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Ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың ақ таңы арайлап 

атып, рухымызды асқақтатқан ел тәуелсіздігінің іргетасы 

қаланғанына ширек ғасыр толды. Осындай жүрекжарды 

қуанышқа толы күндерде өткенімізге көз жүгіртіп, алған 

асуларымызды, бағындырған биіктерімізді бағамдау 

–  өз-өзімізге есеп берудің жарқын үлгісі ғана емес, 

сонымен қатар өскелең ұрпақ алдындағы алдыңғы буын 

өкілі ретіндегі азаматтық борышымыз  деп білемін. 

ТӘУЕЛСІЗДІК: 
БЕДЕЛмен

БЕДЕР



Ерлан СЫДЫҚОВ,
Бас редактор «Mangi El»

РЕ
Д
А
К
ТО

Р 
П
А
Й
Ы
М
Ы
  
  
 E

D
IT

O
R
 I
N
 C

H
IE

F’
S 

W
O
R
D

Біз көбіне тәуелсіздік туралы айтқанда, не 
90-жылдардың басындағы кезеңді сипат-
таймыз, не бүгінгі нәтижеге тоқталамыз, 
ал алтын аралықта тарихтан ойып орын 
алатын толағай табыстарға толы жылдар-

ды көп еске түсіре бермейтініміз рас.  Ендеше, осы бір 
мерейлі мерекеміздің тұсында осыған жауап іздеп, өт-
кенге көз жүгіртіп көрелікші.

«Тәуелсіздік жылдары Қазақстан тарихы дамуында 
айтарлықтай серпін жасадық. Қазақстандықтардың 
еңбектерін келер ұрпақ орынды бағалайды, жасалған 
істі үлгі тұтатын болады. Олар біздің шешімімізден 
көрегендіктің, кемелдіктің көрінісін көреді. Біздің бір 
ғана тарихымыз бар – бұл жетістіктің тарихы», - деген 
еді Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. 

Тәуелсіздіктің қай жылын алып қарасаңыз да еліміз 
үшін табысты, ырысты, берекелі жыл ретінде та-
рихымыздан тиісті орын алатыны талас тудырмайды. 
«Сөздің ең ұлысы – тарих» деген екен, өз заманын-
да ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Ал, Нұрсұлтан 
Әбішұлының: «Өз тарихын сыйламаған, өзін де сыйла-
майды» деген сөзі бар. Біздің бүгінгі күніміз ертең та-
рихқа айналады. Өткен күндердің қойнауына көз жү-
гірте отырып, қандай белестерді өткізгенімізді көріп, 
оның құндылығын терең сезінеміз. 

Жалпы, ширек ғасырды мемлекетіміздің ішкі және 
сыртқы саясатының тиімділігі мен дербестігінің айқын 
көрініс тапқан жылдары деп бағалауға болады. Уақыт 

ағысына бағдарлай қарап, бүгінгінің емес, ертеңгінің 
қамын жасап, соны ойлар мен тың идеяларға негіздел-
ген батыл қадамдар ғана тәуелсіздігіміздің шарықтай 
түсуіне кепіл болмақ. Басқасын айтпағанда, Елбасы-
ның жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауы бұл 
сөзімізге нақты мысал бола алады: бәрі де маңызды, 
бәрі де Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын нығайта тү-
суге елеулі үлес қосқан құжаттар. Бірақ осы Жолдау 
арқылы бүкіл әлемге ішкі-сыртқы сарабдал саясаты-
ның арқасында салиқалы, ұстанымы тұрақты, болжал-
ды ел ретінде танылдық. Ел дамуының 2050 жылдарға 
дейінгі стратегиясы белгіленді.

2012 жылдың 1 қаңтарынан қызметін бастап кет-
кен Біртұтас Экономикалық Кеңістік – Елбасымыз Н. 
Ә. Назарбаевтың 1994 жылдың наурызында Ломоно-
сов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде 
ғалымдар мен саясаткерлердің назарына ұсынған 
еуразиялық интеграция идеясының іс жүзінде көрініс 
табуы еді. Кейіннен 2000 жылы Астанада Белорусь, 
Ресей мен Қазақстан арасында қол қойылған Еура-
зиялық экономикалық қоғамдастық туралы шарт 
кеңістіктің құрылуын бір қадам жақындата түсті. Эко-
номикалық Қоғамдастық өз кезегінде Еуразия Даму 
Банкі, Дағдарысқа қарсы қор және Жоғары техноло-
гиялар орталығы сияқты қаржылық интеграцияның 
нақты тетіктерінің және ең бастысы ЕурАзЭҚ Кеден 
Одағының іргетасын қалады. Нәтижесінде кеден 
тәртібі бірізділікке түсіп, кедендік тариф пен тарифсіз 
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реттеудің ортақ шаралар жүйесі құрылды. Осы Кеден 
Одағының жалғасы Біртұтас Экономикалық Кеңістікке 
ұласты. Сөйтіп, Қазақстан кәсіпкерлері мен қарапай-
ым халыққа көптен күттірген мүмкіндіктердің есігі 
ашылды. Отандық өндірісшілер үшін потенциалды 
тұтынушылар аумағы ұлғайып, сауда нарығының жаңа 
деңгейіне шығу үшін жағдай жасалды. Кеңістік құра-
мындағы елдерде кәсіппен айналысқысы келгендерге 
құжаттық талаптар жеңілдетілді.

Елбасымыз Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі мен 
аймақ қауіпсіздігін нығайтуға ерекше ықпал етіп келе 
жатқан теңдесі жоқ тұлға екенін әлем мойындауда. 
Мұның нақты көрінісі – өзі белсенді бастамашылары-
ның бірі болып қалыптасуына атсалысқан Ұжымдық 
Қауіпсіздік Туралы Шарт ұйымының (ҰҚШҰ) жарғылық 
органдарына Қазақстанның төрағалық жасауы. ҰҚШҰ 
мемлекетіміздегі бейбітшілікті, халықаралық және 
өңірлік тұрақтылық пен тыныштықты нығайту, ай-
мақтық бүтіндік пен оған қатысушы мемлекеттерінің 
егемендігін қорғау үшін 2002 жылы құрылған еді. Ұй-
ымның құрамындағы Армения, Белорусь, Қазақстан, 
Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан елдері арасында 
өзара іс-қимыл мен әскери ынтымақтастықты нығай-
ту шеңберінде аса маңызды шаралар атқарылуда. 
Осындай игі бастамаларға мұрындық болған Елбасы-
мыздың ерен еңбегіне саяси сарапшылар тарапынан 
«еуразиялық интеграцияның патриархы» деп жоғары 
баға берілуі орынды құбылыс. Тәуелсіз Қазақстан көш-
басшысының сарабдал саясатының бір бағыты – ха-
лықаралық қарым-қатынасты нығайтуды межелеген 
жұмыстардың нәтижесінде осы жылға дейін әлемнің 
138 елімен дипломатиялық байланыс орнатылып, 70-
тен аса елде елшіліктер ашылуы Тәуелсіз Еліміздің та-
сын өрге домалатқан Ер мәртебесі.

Қазақстанның Ислам Ынтымақтастық Ұйымына 
(ИЫҰ) жасаған төрағалығы да – осы жетістіктердің 
заңды жалғасы. Ұйымға мүше болғалы 57 елдің ішінде 
ішкі жалпы өнімнің жоғарылығы жағынан Қазақстан 
12 орынға көтерілді.Әлемдегі мұнай қорының үштен 
екісі ИЫҰ-ға мүше елдердің үлесіне тиесілі. Сонымен 
бірге, әлемде өндірілетін мұнайдың 40 пайызы мен 
әлемдік мұнай экспортының тең жартысы Ислам 
Ынтымақтастық Ұйымындағы мемлекеттердің қаты-
суымен іске асуда. Елбасының алысты болжаған са-
ясатының арқасында Қазақстанның әлем бедерінде 
салмақты әрі сенімді әріптес беделін қалыптастырып, 
барлық көрші мемлекеттермен тұрақты әрі тату-тәтті 
қарым-қатынас орнатуы – ел мүддесі. 

Еліміздің мақтанышы, бағымызға біткен біртуар аза-
маты, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев бар қажыр-қай-
раты мен парасат-пайымын мемлекетіміздің игілігіне 
жаратып, уақыт көшінен алға озып, келер ұрпаққа 
жарқын өмірдің негізін қалауға бағытталған саясаты-
ның арқасында қазақ елінің бүгінгі шыққан белесі көп-
теген қырағы сарапшылар мен саясаткерлердің оң 
бағасын алуда. Жаһандану үрдісі жүріп жатқан мына 

заманда әлемдік саяси аренадан ойып тұрып өз орны-
мызды алуға, экономикалық тұрғыдан қатардан қал-
май, көшке ілесіп, реті келсе басып озуға бағытталған 
Елбасымыз ұсынған бағдарлама бүгінгі күні өз нәти-
жесін беруде. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ядролық қарудан өз еркімен бас тарту 
туралы шешім қабылдағаны, Сеулде өткен Мемлекет-
тер басшылары Ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммит-
ке қатысқаны баршаға белгілі.

Сол кезде «Voice Of America» ақпараттық агенттігі: 
«АҚШ Президенті Барак Обама Қазақстан басшысы-
на ризашылығын білдірді. Себебі Қазақстан Прези-
дентінің бұл қадамы әлемдік қоғамдастық үшін үлгі 
болған еді»,-деп хабарлаған болатын. Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің Саммитте сөйлеген сөзін 
халықаралық «Взгляд» агенттігі былай деп жазды: 
«Ядролық қаруды бірінші болып қолданған мемлекет-
ке бойкот жариялауға дейінгі ең қатаң жаза қолдану 
қажет екендігін мәлімдеді Қазақстан Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаев Сеулдегі Ядролық қауіпсіздік жөнін-
дегі саммитте сөйлеген сөзінде. Кейбір мемлекеттер 
ядролық қаруға ие болуды қауіпсіздіктің факторы 
ретінде қарастырады. Әлемдегі төртінші зымыран-
дық-ядролық арсеналдан ерікті түрде бас тартқан өз 
елінің тәжірибесіне сүйене отырып, Қазақстан бас-
шысы мынаны айтты: «Қауіпсіздікке нағыз сенімді ор-
нықты әлеуметтік-экономикалық даму ғана бере ала-
ды». Бұның өзі біздің бейбітшілік сүйгіш ел ретіндегі 
мәртебемізді асқақтатып, көңілімізді көкке көтерді.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 1992 
жылғы желтоқсан айында өткен Қа зақстан ха-
лықтарының фору мын да еліміздегі бірлік пен 
келісімнің киелі орны болып табылатын Қазақстан 
халқы Ассам блея сын құру туралы бастаманы көтер-
ген еді. Бүгінде Қазақстанның әр облыс орталығында 
этномәдени орталықтардың басын қосқан «Достық 
үйлері» ашылған. Онда әр этнос өкілдері өз мәдениеті 
мен тарихын ұлықтап, үйірмелер жасақтап, туған ота-
нымен байланыс орнатып, жас ұрпаққа ана тілдерін 
үйретіп келеді. 

Астана экономикалық форумы Еуразия кеңістігінде 
жыл сайын өтетін салмақты шара. Олай дейтініміз, Қа-
зақстанның бас қаласы Астанада әлемдік экономика-
лық қауымдастық өкілдері, қазіргі және бұрынғы мем-
лекет басшылары, Нобель сыйлығының лауреаттары, 
ғылым әлемінің ғұламалары мен ірі кәсіпкерлер бас 
қосады. 

Президентіміз осыдан бес жыл бұрын ел тәуелсіз-
ді гі нің 20 жылдығы құрметіне арналған салтанатты 
жиналыста Астана экономикалық форумы ның негізін-
де «G-global» сұхбат алаңын құруды ұсынды. Бүгінгі 
таңда ол сұхбат алаңы әлемнің 128 елінен 10 мың нан 
астам қатысушыны бі рік тіреді, онда пікірталастар 
мен жарыс сөздер пішімінде әлемдік қаржы дағда-
рысынан шығу стратегиялары айқындалып, иннова-
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циялық даму, ядролық және экологиялық қауіпсіздік, 
этносаралық және дінаралық толеранттылық, геосая-
сат және басқа да аспектілерге байланысты ауқымды 
проблемалар талқыланды.

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2007 
жылғы маусымда Санкт-Петербургте өткен эконо-
микалық форумда Еуразия ғалымдар клубын құру 
туралы бастама көтергені есімізде. Артынша бұл иде-
яны жүзеге асыру үшін 2008 жылы «Еуразиядағы ға-
лымдардың экономикалық клубы» қауымдастығы (АЕ-
ЭКУ) құрылды. Тұтастай алғанда, Нұрсұлтан Назарбаев 
ұсынған Еуразия ғалымдар клубын құру идеясы Еура-
зия құрлығындағы маңызды интеграциялық жобалар-
дың біріне айналды. Осы форум аясында Қазақстан 
республикасы тарапынан «EXPO-2017» көрмесін Аста-
на қаласында өткізу жө нін дегі сұранысында көрменің 
басты тақырыбы «Болашақ энергиясы» деп атап көр-
сетілгені айтылды. Форум шеңберінде өткізілетін ша-
ралардың арқасын да еліміз бұл салаға жаңа инвести-
циялар мен технологиялар тарту мәселесіне басым-
дық беріп отыр. 

Иә, сол бір шақта еліміз тәуелсіздігі тарихынан ойып 
тұрып орын алатын тағы бір айрықша оқиға – халықа-
ралық «ЕХРО-2017 қай елде өтеді?» деген сұрақтың 
жиілеген тұсы еді. Көрме өткізуге талпынған Қазақстан-
ның мықты әрі басты қарсыластарының бірі – Бельгия 
болатын. Астана мен Льеж қаласы арасында болған 
таластан соң, басымдық бізге беріліп, жас болсақ та 
бас бола алатынымызды тағы да дәлелдедік. Шешім 
ЭКСПО Халықаралық көрмелер бюросы Бас Ассамбле-
ясының Париждегі 152-сессиясында осы ұйымға мүше 
161 мемлекеттің жасырын дауыс беруі нәтижесінде 
қабылданды. Бұл, сөз жоқ, Қазақстанның жаһан жұрты 
алдындағы беделін асқақтатты. ЭКСПО көрмесі – бұл 
мәні жағынан бүкіләлемдік экономикалық форумдар-
мен, ал туристік тартымдылығы жағынан әлемнің ең 
кең танымал спорт жарыстарымен теңдес жаhандық 
ауқымдағы оқиға. Көрмені көңілдегідей өткізу – іскер-
лігімізге сын.Бүгінгі таңда белгілі болып отырғанын-
дай, Астананың еншісіне тиген ЭКСПО халықаралық 
көрмесі 2017 жылдың 10 маусымынан 10 қыркүй-
екке дейін созылады. Қазіргі уақытта 103 ел мен 17 
халықаралық ұйым өздерінің қатысатындықтарын 
растады. 98 секцияның комиссарлары тағайындал-
ды. Халықаралық ұйымдарды қоса алғанда, 82 елмен 
қатысу шарттарына қол қойылды және 61 мемлекет 
«ЭКСПО–2017» көрмесіндегі ұлттық күндерін белгілеп 
қойды.Қазір «EXPO-2017» көрмесі алаңында қарқынды 
құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл іс-шараны 
абыроймен атқару алдағы уақыттың еншісінде. Елба-
сының білікті, кемеңгер басшылығымен еліміз үшін 
жауапкершілігі аса зор бұл сынақтан да еш мүдірмей 
өтетіндігіміз сөзсіз. Еліміз егемендік алғалы бері Ел-
басы тек өңірлік тұрақтылық қана емес, дүниежүзілік 
татулық пен бүкіләлемдік бей бітшілікке де сүбелі үлес 
қосып келеді. Тату лықты ту еткен Қазақстан келісім 

мен кешірім, төзімділік пен толеранттылық ар қы лы 
қандайда мәсе ленің өзіндік шешімін, оңтайлы жолын 
таба білді. Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев, Қытай Халық Республикасының 
төрағасы Ху Цзиньтао, Қырғыз Республикасының Пре-
зиденті Алмазбек Атамбаев, Ресей Федерациясының 
Президенті Владимир Путин, Тәжікстан Республика-
сының Президенті Эмомали Рахмон, Өзбекстан Респу-
бликасының Президенті Ислам Каримов ұзақ мерзімді 
бейбітшілік және бірлесіп өркендеген өңір құру ту-
ралы декларацияға қол қойды. Декларацияға сәйкес, 
Шанхай ынты мақтастық ұйымы мүше мемлекеттер 
халықтарының ортақ ұмтылысын білдіре отырып, 
бейбітшілік, ынтымақтастық және даму мүддесіне сай 
табысты іс-қимыл танытуын жалғастыратын болып 
келісті.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жалпыға Ортақ 
Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарлама-
лық мақаласында еңбек адамның еңсесін көтеретін-
дігі жөнінде аталы сөздер айтылып, әркімнің еңбек 
етуіне жағдай жасау мәселесі тиянақтала отырып, 
Үкіметке осы міндетті орындау үшін 20 тапсырма бер-
гені белгілі. Елбасы айқындаған міндеттерді орындау 
барысында өмірге келген «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы — 2020» бағдарламасының халық үшін берер 
жақсылығы өлшеусіз. Еңбек адамына мұндай жағдай 
әлемді қаржылық дағдарыс шарпып тұрған сәтте 
ешбір елде жасалынған емес. Бұл жөнінде талай биік 
мінбелерден аузы дуалы азаматтар және шетел сарап-
шылары сан мәрте айтты. Жұмыс пен қамту бағытында 
ешбір елде мұндай бағдарлама қабылданбағаны бел-
гілі болып отыр. Еңбек адамына жасалынған қамқор-
лықты пайдалана білу маңызды.

 Елбасымыз – халқына адал еңбек етіп, ел мақта-
нышына айналған біртуар тұлға. 2012 жылдың 1 жел-
тоқсанында Қазақстан халқы алғаш рет жаңа мемле-
кеттік мерекені – Тұңғыш Президент күнін атап өтті. 
Тұңғыш Президент күні – ел халқының асыға күтетін 
мәртебелі мерекесі. Тұңғыш Президент күні – бұл та-
рихи таңдау күні, барлық қазақстандықтардың Ұлт 
көшбасшысы, тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назар-
баевтың төңірегіне топталу күні. «Ері жоқ ел жетім, 
елі бағаламаса, ер жетім» дейді халық даналығы. Жа-
ратқанға мың тәубе, бізде Елін өрге сүйрейтін Ер де, 
азаматын құрмет тұтатын Ел де бар. Тіл, көз тимесін 
деп тілейік. Лайым ұзағынан сүйіндірсін! 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтсақ, дербес 
мемлекет болып шаңырақ көтеріп, егемен ел ретін-
дегі өркендеудің бастауы Ел Тәуелсіздігіне келіп тіре-
летіні анық. Оған қол жеткізу қаншалықты қиын болса, 
оны сақтап қалу одан да қиын, жауапкершілігі мол іс. 
Нақты мақсаттары мен батыл тәуекелі бар еңбекқор 
халқымыз, кемеңгер саясатымен елімізді жарқын бо-
лашаққа жетелеп келе жатқан Елбасымыз барда келе-
шектің тұмансыз боларына, шығар шыңымыздың биік 
боларына сенеміз. Лайым солай болғай.
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Қазақ халқы сан ғасырлар бойы өзінің егемендігі мен тәуелсіздігі үшін күресіп келді. 
Өзінің ең жақсы қасиеттерінің: қатер төнген сәтте бірігіп, 

ұйымдаса білуінің, сондай-ақ басқа халықтармен бейбітшілік,
келісім мен тату көршілік жағдайында тұруға деген ынты-ықыласының арқасында ол 

тарих тасқынының астында қалып қоймай, өзінің мемлекеттігін қалпына келтіре алды.
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

На протяжении многих веков казахскому народу приходилось бороться 
за независимость и суверенитет. Благодаря своим лучшим качествам, 

умению сплотиться и быть единым в минуту опасности, стремлению жить 
в мире и согласии и добрососедстве с другими народами, он не исчез в потоке истории 

и через десятилетия смог восстановить свою государственность. 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

For many centuries, Kazakh nation had to fight for independence and sovereignty. Thanks to their 
best qualities, the ability to come together and be united in a moment of danger, the desire to live in 

peace and harmony and good-neighborliness with other nations, the nation hasn’t disappeared in 
the stream of history and decades later was able to restore its statehood.

Nursultan NAZARBAYEV
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Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында, Тұңғыш 

Президент күні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

қатысуымен өзгеше сипаттағы жиын – республикалық 

жастар форумы өтті. Бұл шараға Қазақстанның 

барлық өңірінен 1000-нан астам адам, соның ішінде 

кәсіпкерлер, өндірістің түрлі саласының еңбекерлері, 

ғалымдар, студенттер, танымал спортшылар мен 

жастар ұйымдарының көшбасшылары қатысты.

Сол күні түс қайта республикалық жастар форумы 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 

пленарлық отырыспен жалғасты. Оған Премьер-

Министрдің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов, 

орталық мемлекеттік органдардың басшылары, жастар 

ұйымдарының өкілдері және аймақтардан келген 

делегаттар қатысты.

In anticipation of the 25th anniversary of the RK 

Independence, on the Day of the First President a special 

event with the participation of Head of State was held. It 

was a Republican forum of Youth, that gathered over one 

thousand people from throughout Kazakhstan, including 

businessmen, manufacturers, scholars, students, 

renowned sportsmen, and leaders of youth organizations.

In the second half of the same day a plenary session 

of the forum was held at Eurasian National University. 

It was attended by Deputy Prime-Minister of the RK 

Imangali Tasmagambetov; heads of central state bodies; 

representatives of the youth organizations; and delegates 

of the youth organizations from all regions of the country. 

Opinion of each of them is important, since thoughts, 

aspirations and deeds of everyone contribute to general 

prosperity of the country.
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Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики Казахстан: 
- Желаю счастья молодежи Казахстана! Пусть наш  Казахстан процвета-

ет вечно!
Вы  - ровесники независимости. Вы - первое поколение, которое уже не зна-

ет о советском прошлом, о той системе, в которой жили ваши отцы и ма-
тери, и о том трудном старте, с которого началось развитие Казахстана. 
Вы не знаете другой жизни, но вы должны знать: независимость не только для 
нас, но и всегда для всех народов приходит нелегко, дается огромным трудом.

Великий и тернистый путь страны вместил все: гиперинфляцию, массо-
вую безработицу, остановку промышленных предприятий, отсутствие за-
работной платы и пенсий для пенсионеров. 

То есть бывший осколок большой империи должен был выжить здесь и сей-
час, и доказать всем, что мы, Казахстан, сможем это сделать. 

Пророчества были разные: многонациональная страна, внутренняя не-
стабильность, слабая экономика, что мы не можем быть государством. 

Но мы доказали как раз обратное -  что мы можем это сделать.

Nursultan NAZARBAYEV, President of the Republic of Kazakhstan: 
 “I wish good luck to the youth of Kazakhstan! May our country flourish forever!
You [youth] are age-mates of the independence. You are the first generation, which is not aware of the Soviet past, of the system within 

which your parents used to live, of the harsh start that gave rise to Kazakhstan’s advancement. You do not know that the life could be 
different, but you are to know that independence is universally gained with great difficulty, not only by our nations but by other nations 
as well.

The grand and thorny path of the country has encompassed hyperinflation, mass unemployment, shutdown of enterprises, stoppage 
on wages and pensions. The fraction of the former empire was to survive there and then, and prove to everyone that Kazakhstan was 
capable of doing it. 

There were various predictions, like domestic instability due to multinationality of the country; weak economy, and that we would not 
be able to function as a state.  

We have proved the opposite – that we are capable.”

Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ, Қазақстан Республикасының вице-премьері: 
Жаһандану енді ешқашан кері қайтпайтын үрдіс. Жаһандануға тек рухы биік, руханияты 

мықты халықтар ғана қарсы тұра алады. Бұл ретте мемлекет ел ертеңі – жастарға үлкен 
үміт артып отыр. Содан болар – жаһандануға тек ішкі рухымыздың беріктігімен, ұлттық 
тұғырымыздың мықтылығымен ғана қарсы тұруға болады. Ал ең қуатты, ең құнарлы, ең сау-
атты руханият тек жастарға ғана тән. Бұл қазіргідей сахналарды сауық-сайран, теледидар-
ды атыс-ойран, ғаламторды күдік пен күмән жайлаған заманда арқасүйер жалғыз үміт.

Егер жастардың өздері білім алуға ұмтылмаса, ешкім де және ешнәрсе де, тіпті ең дамыған 
білім беру жүйесі де оларды ешнәрсеге үйрете алмайды. Жетістікке жеткен адам –  үнемі жаңа 
білім алуға ұмтылатын, жетілетін және ары қарай жүретін адам.

Deputy Prime-Minister of the Republic of Kazakhstan, Imangali TASMAGAMBETOV: 
Globalization is an irreversible process. It can be refuted only by nations of high spirits and strong 

spirituality. In this regard the state relies on youth. We can stand against the process of globalization only 
thanks to our spiritual and national durability. The most profound and proper spirituality is characteristic 
only of the youth. It is the sole hope in the times of multiple entertainments on stage and television; 
suspicious and dubious information on the web.

None and nobody, even the most advanced education system and most skillful teacher will not be able 
to teach anything to the youth, if the latter does not posses the most essential component, which is thirst 
for knowledge.
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Геннадий ШИПОВСКИХ, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты: 
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деп қазақ атам айтқандай, бүгінгі жастары-

мыз еңбекқор, жаңашыл, ізденімпаз болып қалыптасуда. Өзеріңіз білесіздер, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың салиқалы саясатының арқасында көптеген бағдарламалар іске асырылып жа-
тыр. Бұлардың арасындағы «Болашақ» бағдарламасын ерекше айтып өуге болады. Осы бағдар-
лама арқылы біздің көптеген жастарымыз сырт елдерге барып, білім алып, тәжірибе жинап 
қайтуда. Олар осы алған білімдерін еліміздің игілігіне жаратып, мемлекетіміздің дамуына 
үлесін қосып жүр. Бұдан бөлек, жастар саясатына қатысты басқа да бірқатар бағдарлама-
лар қолға алынуда. Мәселен, «Жасыл ел», «Жастар практикасы», «Дипломмен – ауылға!» сынды 
бағдарламалар бізге, яғни жастарға серпін беріп, алға қарай ұмтылуға ықпал етуде. Дегенмен, 
жастардың шешімін күткен мәселелері де жоқ емес. Кейбір жастардың жеңіл табыс табу жо-
лына түсіп кетуі, жат қылықтарға бой алдыруы, діни теріс ағымдардың жетегіне ілесуі қоға-
мымызды алаңдатып отыр. Біз осы түйткілдерді жеңе білуіміз керек.

Gennady SHIPOVSKIKH, deputy of Majilis of the RK Parliament:
Our Kazakh ancestors used to say, “If you work hard, you will not be hungry”. The modern youth is 

hardworking, forward-looking, and and intellectually curious. You known yourselves that thanks to 
Nursultan Nazarbayev’s wise policy, numerous problems get implemented. The programme “Bolashak” 
stand out against others. This programme enables our youth to gain knowledge and earn experience 
abroad, and use them in Homeland. Besides, Besides, development and implementation of the programmes 
on youth policy is under control. For instance, such programmes as “Zhasyl el”, “Molodezhnaya politika”, 
“S diplomom – v selo” set the pace and promote the youth’s further aspirations.

Still, there are problems requiring solutions. We can not but feel concern about such issues as pursuit of 
quick money by the youth, their interest to nonconventional religious movements, and others. We have 
to learn to overcome these problems. 

Дархан МАТАЕВ, «Қазақстан темір жолы» Жастар ұйымының белсенді мүшесі:
Біз, Қазақ елінің жастары, Елбасыны болашақ ел тұтқаларына жасаған игіліктері үшін,  Қа-

зақстанды әлем төріне шығарып,  туған халқының дана перзенті ретінде ата жұртымыз-
дың бағын жандырғаны, әсем де айбынды Астанамен салтанатымызды асырғаны үшін жақсы 
көреміз. Жастарға ештеңенің керегі жоқ, тек елдің тыныштығы мен мерейі керек. 

Біз болашаққа Елбасымен бірге барамыз. Бұл – қазіргі зымыран уақыттың талабы ғана 
емес, бұл – өркендеген, талғампаз да зерделі халқымыздың талабы. Бұл – барды бағалай білген, 
асылын ардақтай алған көкірегі ояу барша азаматтың мұраты. 

Біз, жастар, әр кез Елбасымен мақтанамыз. Алда көптеген мақсаттар, атқарылатын істер, 
бағындырар белестер тұр. Осы белестер мен мақсаттарды біз тек Ұлт Көшбасшысымен бірге 
бағындырғымыз келеді. 

Darkhan MATAYEV, activist of the youth organization “Kazakhstan temir zholy”:
We, the Kazakhstan’s youth, love Presidents for well-being, happiness and stability in the country, 

because these are the two basic things the youth needs.
We shall follow in path with President towards the future. It is not a mere demand of the time, but 

people’s aspiration.
We, young people, are unfailingly proud of President. There are so many goals, challenges, and summits 

that we would like toconquesr along with our President.
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Вера КИМ,  председатель Национальной волонтерской сети: 
-  Как сказал Президент: «Достижения страны измеряются образованностью народа». 
Глава государства всегда уделяет особое внимание  образованию и конкурентоспособности  

молодежи. Благодаря политике Нурсултана Назарбаева  растет образованная, активная, 
конкурентоспособная, прогрессивно мыслящая молодежь. Я  себя причисляю к этой молодежи, 
которая нашла свой жизненный  путь. 

За это я благодарна первому Президенту Казахстана – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.  

Vera KIM, chairwoman of National Volunteer Network:
President said, “A country’s achievements are measured in people’s accomplishments.” Head of 

State always pays special attention to education and competitiveness of the youth. Thanls to Nursultan 
Nazarbayev’s policy, young people are educated, active, competitive, and forward-thinking. I rank myself 
among the youth, who have found their purpose in life. That is why I am grateful to the first President of 
Kazakhstan, Nursultan Abishevich Nazarbayev.

Иван ДЫЧКО,  двукратный олимпийский чемпион: 
- Благодаря заботе Президента, я сегодня занимаюсь боксом и агитирую здоровый образ 

жизни. В Казахстане на сегодня созданы все  условия для занятия боксом. Все больше откры-
ваются спортивные площадки, оснащенные современным оборудованием.  Если есть стрем-
ление, есть все возможности участвовать в международных соревнованиях. Мы с вами видим 
многих спортсменов, которые высоко поднимают флаг Казахстана на международных состя-
заниях. Это отличный пример для подражания. 

Ivan DYCHKO, two-time Olympic champion: 
Thanks to President’s care, today I have an opportunity to do boxing and propagate healthy lifestyle. 

Today in Kazakhstan favourable conditions for doing box have been established. The number of sports 
grounds fitted with modern equipment is increasing. The one with ambitions has an opportunity to 
participate in international competitions. We can see mnay of our sportsmen raising Kazakhstan flag at 
international contest. This is the best role model.

Тимур ЫСҚАҚОВ, Көкшетау қалалық мәслихатының депутаты: 
Біз, жастар әрқашан да Ұлт Көшбасшысымен біргеміз. Жастар – Елбасының тірегі, Елбасы 

– елдің тілегі! Халқымызды төрткүл дүниеге танытқан, нұрлы болашаққа жетелеген, сан ғасы-
рлар бойғы бабалар арманын баянды еткен, халқымызға пана, жастарға аға болған Нұрсұлтан 
Әбішұлына қай кезде де айтар алғысымыз шексіз!

Бүгінгі күнге дейінгі еліміздің түрлі салаларда жеткен жетістіктерін айтпағанда, жастарға 
деген қамқорлық сезімі талай жүрек толғауына, көңіл лебізіне арқау болды. 

Соның нақты дәлелі Тұңғыш Президент күні, Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңындағы Елба-
сының  республика жастарымен кездесуі. Жас ұрпақтың қуаты – Қазақстанның қуаты. 

Timur YSKAKOV, deputy of the Kokshetau city maslikhat: 
We, young people, support Leader of the Nation at all times. The youth is a support for the President, 

while President is the people’s choice!
We shall always be immensely grateful to Nursultan Abishevich, who has been leading us towards the 

bright future, thanks to him we are recognized in the world.
Besides our country’s achievements in many spheres, his concern for the youth strikes a chord in 

thousands of hearts, as evidenced by the President’s meeting with the youth in anticipation of the 25th 
anniversary of the RK Independence and First President’s Day. 
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ЕЛБАСЫ 
ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫ
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Қазақстанды да өз ішіне қамтыған  
әлемнің өркениетті елдерінің Ата 
заңында  «Президенттің құқы мен мін-
деттері» деген баптар бар. Оған қарап 
отырсаңыз,  күллі жер жүзі елдері пре-

зиденттерінің құқықтары мен міндеттері негізінен 
ұқсас, шамалас болып келеді. Ал қашан да, қайда да  
Елін, Жерін сүйген, туған халқы мен Отанының тағ-
дыры мен болашағын ойлаған президенттер сол 
Ата заңда көрсетілген міндеттердің «шеңберін» 
бұзып, белгіленген «сызықтан» шығып барып, ірі 
қадамдар жасайды, ұлы істер атқарады.  Сондай 
Отаны мен туған халқының тағдыры үшін, елінің 
болашағы үшін жүрекжұтты батыл қадамдарға ба-
рып, теңдессіз ұлы міндеттерді арқалап, әрі ол мін-
деттерді  ақаусыз атқарып келе жатқан елбасшыла-
рының бірі – Қазақстанның тұңғыш Президенті, ұлт 
көшбасшысы – Нұрсұлтан Назарбаев деп айтуға 
толық негіз бар.   Қазақ елін құру, қалыптастыру 
жылдары болып есептелетін алғашқы ширек ғасы-
рда  Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына үш ұлы 
қадамын  президенттік қана  емес, перзенттік һәм 
азаматтық  еңбегі деп есептеуге болады! Олар:  1. 
Елордамызды Алматыдан  Арқа төсіндегі Ақмолаға 
көшіріп әкеліп, Астанадай гүлденген қала салуы; 2. 
Көршілерімізбен шекарамызды бейбіт жағдайда, 
дипломатиялық жолмен шегендеп беруі; 3. Алыс-
жақын шетелдерден бір миллионнан  астам  қан-

Дүкен МӘСІМХАНҰЛЫ,
филология ғылымдарының докторы, 

профессор 
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дас-бауырларымызды Отан құшағына  оралтуы. 
Тәуелсіз ел құрудың қат-қабат қиындықтарымен 

қатар жүзеге асырылған осынау  ұлы игіліктердің 
әрбіреуін жеке-жеке  «ғасырлық жеңіс»  деп  сенім-
мен айта аламыз.  Осылардың  ішінде, әсіресе, 
әлемнің түкпір-түкпірінде тарыдай шашырап жүр-
ген ағайындарды Отан құшағына  оралту, ол – мей-
лі саяси-стратегиялық тұрғыдан болсын, мейлі гу-
манитарлық-патриоттық тұрғыдан болсын, қашан 
да Қазақ елі үшін мәні мен маңызын,  қажеттілігі 
мен өзектілігін жоймайтын құбылыс.  Біз бүгінгі 
баяндамамызда осы мәселенің (ұлттық көші-қон) 
жай-жапсарын  қаузауға тырысамыз. 

Жалпы қай елде болмасын, қашан, қандай мәсе-
леде болмасын, ұлттың жан саны, демографиялық 
фактор көп мәселені шешеді. Біздің елдің жағдай-
ында, әр облысымызда ең кемінде 2-3 миллион 
халық  өмір сүретін күнге жеткенде ғана тәуел-
сіздіктің тағдырынан алаңдамай күн кеше ала-
мыз. Президент Н.Ә.Назарбаев  та «Ұлт жоспары» 
бағдарламасында: «2020 жылы Қазақстан тұрғын-
дарының жан санын 20 миллионға жеткізу» туралы 
ұлы міндетті  жайдан-жай ортаға қойып отырмаса 
керек.   Осы тұрғыдан келгенде «Оралман» деген 
атпен елге қосылған әрбір қазақтың тек соқа басы-
ның өзі баға жетпес байлық десек еш артық айтқан-
дық емес...  Міне осы ащы ақиқатты, көкейкесті қа-
жеттілікті  Елбасымыз  күнілгері сезді,  дер кезінде 
қимылдады.   

Алаш баласының сан ғасырлық ұлт-азаттық 
күресі мен арман-мұратының арқасында,  азат ел, 
тәуелсіз мемлекет болдық. Сол тәуелсіздік алған 
күннен бастап Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев тәуелсіз 
Қазақ елінің тағдыры мен болашағына қалай бас 
қатырса, тарихтың қилы  кезеңдерінде тағдыр та-
уқыметімен жер бетіне тарыдай шашырап кеткен 
қазақ баласының  да тағдыры мен болашағына 
дәл солай бас қатырды.  Түптеп келгенде бұл екеуі, 
яғни тәуелсіз Қазақ елі мен шетелдерде өмір сүріп 
жатқан қандас бауырлар, екі бөлек дүние емес, 
бір-біріне мұқтаж, бірін-бірі толықтыратын, бірін-
бірі бүтіндейтін  бір құбылыс, бір мәселе, бір тағ-
дыр, бір болашақ болатын. Себебі тәуелсіздігімізді 
жариялаған тұста мемлекетке атын беріп отырған 
титулдық  халықтың республикадағы үлес салмағы 
қырық пайыздың  о жақ, бұ жағында ғана еді. Осын-
дай демографиялық жағдаймен  азаттықтың алып 
айдынына шыққан Қазақ елінің кемесі күтпеген 
дауылды толқындарға шыдастық бере алар ма еді, 
бере алмас па еді?! Ол кезде үміттен күдік басым 
болатын...  Қазақ елінің тағдыры мен болашағына 

Иә, бүгінде ҚАЗАҚ ЕЛІ – ата-
бабалары ғасырлар бойы 
аңсаған азат күнге жетіп, 
ТӘУЕЛСІЗДІК туын тіккен 
күннен бастап тағдыр 
талайымен төрткүл дүниенің 
төрт бұрышына тарыдай 
шашылған қандастарын 
қомақты қаражат бөліп, еліне 
шақырып отырған санаулы 
ғана МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ бірі. 
Соның арқасында өткен ширек 
ғасыр ішінде 350 мыңға жуық 
отбасы АТАЖҰРТҚА оралып, 
бұрыннан керегесі кең, 
бүгінде өзгелермен терезесі 
тең тәуелсіз ЕЛІМІЗДІҢ 
ХАЛҚЫ 1 миллионнан астам 
қандастарымызбен толықты.
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қатысты осынау күрмеуі күрделі мәселені жедел 
шешудің жылдам  әрі бірден-бір төте жолы – ше-
телдерде өмір сүріп жатқан  қандас бауырларды 
елге оралтып, сол арқылы ортамызды толтырып, 
жыртығымызды бүтіндеу екендігін Н.Ә.Назарба-
ев ерте аңғарды. Аңғарып қана қойған жоқ, же-
дел іске кірісті. Тіпті Елбасының бұл бағыттағы 
қадамы тәуелсіздік алмай тұрып-ақ басталып 
кеткені жұрт есінен көтеріле қоймаған болар.

1991 жылдың қыркүйек айы.  КСРО толықтай 
тарамаған, Қазақ елі тәуелсіздігін әлі жария-
ламаған  кез.  Осы тұста егемен (суверенді) Қа-
зақстан Республикасының  Президенті ретінде 
Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға ресми сапар-
мен барған болатын. Сапар аясында Стамбул 
қаласында қазақ диаспорасының өкілдерімен 
кездесіп, оларды көшіріп алуға уәде берді. Бұл 
оқиға сол кезде тек Түркиядағы ғана емес, шетте 
жүрген күллі қазақ  диаспорасының жүректері-
не үміт отын жағып, көңілдеріне болашаққа де-
ген сенім ұялатты. Сол кездесуде қазақ диаспо-
расының өкілдері  Елбасынан «алғашқы кезекте 
жедел түрде Ауғанстаннан ауып барып Пәкістан-
да, Иранда, Сауд Арабиясында және Түркияда 
босқын ретінде қаңғып жүрген  қазақ бауырла-
рымызды елге қайтаруға қол ұшын беруін» өтін-
ген болатын. Президент бұл өтінішті қабыл алып, 
әрі көпке созбай тәуелсіздігіміз жария болған-
нан кейінгі аз уақытта Қазақстаннан арнайы әуе 
көлігін жіберіп, аталған мемлекеттерде босқын 
болып жүрген бауырларымызды атамекенге 
жеткізді.

Бір кездері тағдыр тәлкегіне түсіп, Ауған-
станнан пана таппай, бөтен ел, жатжұрттарға 
босып, азып-тозып жүрген сол бауырларымыз 
бүгінде Жетісай, Түркістан, Шымкент, Алматы 
және Ақтөбе облысы, т.б. өңірлерде өсіп-өніп, 
еңбек етіп,  бақытты болашағының бесігін туған 
халқымен бірге тербетіп, отан құшағында алшаң 
басып жүр.

1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан 
Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялады. 
Осынау шексіз қуаныштың, ұлы дүбірдің ап-са-
бы басылып үлгерместен есік қағып, жаңа – 1992 
жыл келді. Яғни, бұл Тәуелсіздік алғанымызға 15 
күн ғана болған кез еді.  Бұл күндердегі Қазақ 
еліндегі абыр-сабырды, мың сан қарбалас тірлік-
ті ойша елестету де, қиялмен бағамдау да қиын 
емес еді. Алайда Елбасы Н.Ә.Назарбаев уақыт 
тауып, шетелдерге хабар тарату радиосынан сөз 
сөйлеп, алыста жүрген  ағайындарға  ақ тілегін 

жолдады.  Азат ел, тәуелсіз мемлекет басшысы-
ның үні қандай  асқақ, сөздері қандай жалынды 
еді! Әуе толқынынан саңқылдай шыққан бұл 
тілекті ет құлағымен  естіген қазақ баласының қу-
анышында шек болған жоқ. Әсіресе Елбасымы-
здың: «Қымбатты отандастар! Ежелгі атамекені-
нен жырақтап қалған Сіздерді кешегі күнге дейін 
ата-баба жеріне қайтып келе аламыз ба деген 
сұрақтың алаңдатып келгенін мен жақсы білемін. 
«Туған жердің түтіні де ыстық» дейді халқымыз. 
Қандас бауырларымызды байырғы ата қонысы-
на тарту мақсатында Қазақстан Үкіметі  арнайы 
қаулы қабылдады. Сондықтан атамекенге ке-
лемін деуші ағайындарға жол ашық. Ата-баба 
әруағы алдарыңыздан жарылқасын!» деген сөз-
дерін толқымай тыңдау мүмкін емес еді. 

Айтылған сөз ақиқатқа айналса ғана құнды. 
Елбасымыздың сөйлеген сөз, айтқан ойларының 
бәрі біртіндеп жүзеге аса бастады.  1992 жылы  
қыркүйек айында сол кездегі астанамыз Алматы 
қаласында Елбасының тікелей тапсырмасымен 
Дүниежүзі қазақтарының тұңғыш Құрылтайы  
шақырылды. Ғасырлап азып-тозған қазақ бала-
сы бір-бірімен жылап көрісті. Мұндағы жұрт жеті 
атасы тіріліп келгендей қуанды. Шетелден кел-
ген бауырлар ұшақтан шыға салып, әуежайдың 
топырағына  аунай кетіп, қара жерді құшырлана 
сүйді.   Осы Құрылтайда Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы құрылды. Қауымдастық төрағасы 
болып Елбасы Н.Ә.Назарбаев сайланды. 

Дүниежүзі қазақтарының тұңғыш Құрылтайы 
өткен соң,  ұзамай 1992 жылдың қараша айын-
да Иран Президентінің арнайы шақыруымен 
Қазақстан Президенті Иран еліне тұңғыш рет 
ресми сапармен барды. Осы сапарында Елбасы 
сол кездегі Иран Президенті Әли Акбар Һаше-
ми Рафсанжани мырзамен Иран қазақтарының 
тағдыры туралы арнайы әңгімелесіп, ондағы 
ағайынның атажұртына өз қалауы бойынша ер-
кін көшуі туралы келісімге келді. Бұл да, әсіресе, 
жастары парсылану алдында тұрған Ирандағы 
қазақ диаспорасы үшін теңдесі жоқ қуаныш бол-
ды. 

Басқаны былай қойғанда, бұрынғы Кеңес 
Одағы құрамындағы Ресей, Өзбекстан, Қарақал-
пақстан, Түркіменстан, Тәжікстан, Қырғызстан  
секілді  бұрынғы одақтас республикалардағы 
қазақтарды атамекенге оралтудың заңдық тетік-
терін жасаудың өзі де оңай болған жоқ. Деген-
мен, бұл елдерде өмір сүріп жатқан ағайындар-
ды елге оралту мәселесін де Елбасымыз тәуел-
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сіздіктің алғашқы жылдарында аталған елдердің 
басшыларымен жеке-жеке сөйлесіп, тіл табысып, 
келісімге келу арқылы шешіп берді. Соның арқа-
сында, әсіресе Өзбекстандағы қандастар отан 
құшағына кедергісіз оралуға  мүмкіндік  алды. 

Азаттықтың алғашқы кезеңінде алыстағы 
ағайындарды елге оралту мәселесінде  Қытай 
елімен келісімге келудің қиындығы көп көңілін 
күпті қылған сұрақтардың бірі болғаны жасырын 
емес. Алайда Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ҚХР-ның 
сол кездегі төрағасы Цзянь Цзэминмен ауызекі 
келісіп, «бөлініп-жарылған отбасылардың қо-
ныс аударуына»  рұқсат алды.  Соның арқасында 
ҚХР-ында өмір сүріп жатқан қандастардың ара-
сындағы атажұртқа ораламын деушілердің көші-
не де кең жол ашылды. 

Қазірге дейін Қазақ елінде дүниежүзі қа-
зақтарының төрт құрылтайы  өтті. Дөңгелектеп 
айтқанда,  бес-алты  жылда бір Құрылтай өтіп 
тұрды деген сөз. Әр жолғы құрылтайға Елба-
сы өзі қатысып, алыстан келген ағайынға өзінің 
бауырмалдығын, Қазақ елінің ыстық ықыласын 
білдірумен бірге, шетелдердегі қазақ диаспора-
сының мұң-мұқтажын, көші-қонға қатысты түйт-
кілді мәселелерді мұқият тыңдап, қатысты сала 
басшыларына оларды тездетіп шешу туралы 
нақты тапсырмалар беріп отырады.  Әсіресе әр 
жолы құрылтайға келген ағайынға арнап айтқан 
жүрекжарды лебізінен  Елбасының туған халқы-
на деген сүйіспеншілігін, алыстағы ағайынға де-
ген ыстық ықыласы мен бауырмалдығын аңғару 
қиын емес. Бір мысал, 2005 жылы 29 қыркүй-
ек күні өткен Дүниежүзi қазақтарының үшiншi 
құрылтайында Н.Назарбаев халқымыздың «Жол 
жүрсе өнеді» деген қанатты сөзін мысалға ала 
келіп: «Ал ең басты жол – Отанға бастайтын жол, 
ол жырақта жүрiп сағыныштан сарғайған қан-
дастарымыздың жүрегi арқылы өтетiн жол. Та-
лайларыңыз атамекенге жүрек жолымен келiп, 
туған жер төсiнде тұрақтап қалып та жатырсы-
здар. Оттан да ыстық Отанның ыстығына күйiп, 
суығына тоңып келесiздер. Қай  жерде жүр-
сеңiздер де, атамекендi ардақтаған  адал жүрек-
терiңiзбен туған жерiмiздiң жақсы атын шыға-
рып келесiздер. Сол үшін Сіздерге мың да бір 
рахмет айтамын!», —  дегенде залдағы жұрттың 
дені лықсып келген көз жастарына ерік берді. 
Бұл әрине, қуаныштың, бақыттың, тебіреністің 
көз жасы еді...

Иә, бүгінде Қазақ елі – ата-бабалары ғасырлар 
бойы аңсаған азат күнге жетіп, тәуелсіздік туын 
тіккен күннен бастап тағдыр талайымен төрткүл 

дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылған 
қандастарын қомақты қаражат бөліп, еліне 
шақырып отырған санаулы ғана мемлекеттердің 
бірі. Соның арқасында өткен ширек ғасыр ішін-
де 350 мыңға жуық отбасы Атажұртқа оралып, 
бұрыннан керегесі кең, бүгінде өзгелермен те-
резесі тең тәуелсіз еліміздің халқы 1 миллион-
нан астам қандастарымызбен толықты. «Елге 
ел қосылса – құт» дейтін қазақ даналығын бір 
сәтке де естен шығармайтын Елбасымыз Нұр-
сұлтан Назарбаевтың жарлығымен 2008 жылдан 
бастап алыс-жақын шетелдердегі қандастары-
мыздың көшіп келу квотасы 20 мың отбасыға 
дейін көбейді. Бұл – жыл сайын шетелдерде 
тұратын 100 мыңға жуық қандасымыз мемле-
кет көмегімен атамекенге оралып, емін-еркін 
қоныстануына мүмкіндік алып отыр деген сөз. 
Ал атажұртқа өз күші, өз қаражатымен  оралып 
жатқандары қаншама!?  Бұдан тыс, Елбасының 
көші-қон саясатының түпкі мәнін терең түсініп, 
ел тағдыры мен болашағына қатысты іргелі ша-
раға жұмыла қолдау көрсеткен  бірқатар облыс, 
аудан, ауыл басшылары туған елмен қауышып, 
ортамызды толтырып жатқан қандастарымызға 
қолдан келгеннің бәрін жасап, тіпті арнайы ауыл 
салып беріп, сауапты да  игілікті іс тындырып 
жатқанын атап айтуға тиіспіз. Бүгінде еліміздің 
бірнеше аймақтарында бейімдеу орталықтары 
құрылып, өзге ортадан келген ағайынның өз 
еліне тез сіңісіп кетуі үшін қажетті шарт-жағдай-
дың бәрі жасалуда. Алайда 2009-2010 жылдары 
көш кідіріп, белгіленген квота мөлшері толмай 
қалатын жағдайлар жиі қайталана бастаған бо-
латын.  Бұл мәселеге 2011 жылы  мамыр айының 
25-27 күндері елордамыз – Астанада өткен Дү-
ниежүзі қазақтарының ІV Құрылтайында Мемле-
кет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі баса 
назар аударып, қандастарымыздың елге оралу,  
тіркеуге тұру, азаматтық алуда кездесетін түр-
лі кедергілерді жою, қандастарымызды Отанға 
оралту жұмысын жүйелей түсу жұмыстары бой-
ынша үкіметке нақты тапсырмалар берді.   Ал 
2015 жылғы 24 қара ша күні  Елбасы «Қазақстан 
Респуб ликасының кейбір заңна малық актілеріне 
халықтың көші-қоны және жұмыспен қамтылу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы» Заңға қол қойып, соңғы 2-3 
жыл бойы қаңтарылып қалған қазақ көшінің қай-
та жандануына кең жол ашып, заңдық негіз қалап 
берді. Аталған заңда шетелде тұратын қандаста-
рымызды атамекенге қоныстандырудың және 
оларды әлеуметтік қамсыздандырудың жаңа 



мүмкіндіктері қарасты рылған. Заң күшіне енгеннен бері, сырттан 
көшіп келген ағайын дардың ел азаматтығын алу мер зімі қысқа-
рып, көптеген   жеңіл діктер мен  көмектер  ұсыныла бастады.    

Демек, қазақ көші әлі де жалғаса береді деген сөз. Келемін де-
уші ағайынға  отанның құшағы айқара ашық. Ал келген  ағайын-
дарымыздың басым көпшілігі атажұртқа орнығып, тиісті шаруа-
сымен айналысып, бала-шағаларын өсіріп, Отан төрінде бейма-
рал өмір сүруде. Тағы да қайталап айтамыз, тәуелсіздік алғаннан 
бері еліміздегі жүзеге асқан ең маңызды, ең ауқымды,  мақтанып 
айтуға тұрарлық табыстарымыздың бірі һәм бірегейі – шетел-
дердегі ағайындарды атажұртқа көшіріп әкелу. Өзімізбен қатар 
тәуелсіздік алған республикалардың ешқайсысы да тап осындай 
ауқымды істі жүзеге асыра алған жоқ. Оған тәуекелдері жетпеді. 
Ертегідей ерлікке  пара-пар мұндай қадамға тек Қазақстан Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаев қана бара  алды. 

Ерлік емей немене?! Тәуелсіздігін жаңа алған Қазақ елін 
аяғынан тұрғызудың қат-қабат қиындықтарына қарамастан, ше-
телдерде өмір сүріп жатқан қазақ диаспорасын елге оралтумен 
жүйелі айналысуға – отансүйгіштік үлкен жүрекпен қоса,  көзсіз 
ерлік те қажет болатын.  Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бер-
гі жиырма бес жылда бір миллионға жуық қандастарымыздың 
тарихи Отанына оралуы – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  ел тәуелсіздігінің 
алғашқы жылынан бастап, батыл да дәйекті түрде жүргізіп кел-
ген салиқалы саясатының жемісі мен жеңісі екендігін атап айтуға 
тиіспіз. 

Ал шеттен келген бауырларымызбен бірге елге оралып жатқан 
мәдени құндылықтарымыз отандық мәдениетіміздің дамуы 
мен өркендеуіне тың тыныс, жаңа өріс сыйлағанын неге мақта-
нышпен жыр етпеске!? Атап айтқанда қазақтың  қаймағы бұ-
зылмаған шұрайлы тілі мен бай әдеби мұралары, діни сенім-на-
нымы мен  халықтық салт-дәстүрі, ұлттық рух пен мінез-құлқы, 
ұлттық қолөнердің әртүрлі үлгілері,  Қазақ елінде ұмыт болып 
бара жатқан көптеген  ән-күйлері мен  билері осы қандас-бауы-
рларымызбен бірге соңғы ширек ғасырда отандық мәдениеттің 
қоржынына  қосылды. 

Бұдан тыс, атажұртқа оралған ағайындардың арасында 
еліміздің іскерлік-кәсіпкерлік саласында, ғылым-білім саласын-
да, өнер мен мәдениет саласында жемісті еңбек етіп, Қазақ елінің 
дамуы мен гүлденуіне өзіндік үлес қосып жүргендері  қаншама?!  
Бұл арнайы қарастыруға тұрарлық  бөлек әңгіменің арқауы. 

Қысқасы, «Елге ел қосылса – құт» деген   осы.  Елбасымыздың 
көші-қон және демография саласындағы салиқалы саясатының, 
шетелдердегі қазақ диаспорасы жөніндегі ізгі ниетінің арқасын-
да өлгеніміз тірілді, өшкеніміз жанды, ортамыз толды, ойдағы-
мыз болды! 

Елбасымыздың Қазақ елінің тағдыры мен болашағын ойлаудан 
туған,  өзі білек түре кіріскен, бүгінде жемісін  де бере бастаған  
стратегиялық ұлы саясаты  ешқашан сұйылмауға тиіс деп ойлай-
мыз.  

Өйткені «Мәңгілік ел»  боламыз десек, біздің әлі де өсіп-өнуіміз 
керек,  көбеюіміз керек!  Көсегеміз көбейсек қана көгереді!

Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
уақыт тауып, шетелдерге 
хабар тарату радиосынан 
сөз сөйлеп, алыста жүрген  
ағайындарға  ақ тілегін 
жолдады.  Азат ел, тәуелсіз 
мемлекет басшысының үні 
қандай  асқақ, сөздері қандай 
жалынды еді! Әуе толқынынан 
саңқылдай шыққан бұл тілекті 
ет құлағымен  естіген қазақ 
баласының қуанышында 
шек болған жоқ. Әсіресе 
Елбасымыздың: «Қымбатты 
отандастар! Ежелгі 
атамекенінен жырақтап қалған 
Сіздерді кешегі күнге дейін 
ата-баба жеріне қайтып келе 
аламыз ба деген сұрақтың 
алаңдатып келгенін мен жақсы 
білемін. «Туған жердің түтіні 
де ыстық» дейді халқымыз. 
Қандас бауырларымызды 
байырғы ата қонысына тарту 
мақсатында Қазақстан Үкіметі  
арнайы қаулы қабылдады. 
Сондықтан атамекенге 
келемін деуші ағайындарға 
жол ашық. Ата-баба әруағы 
алдарыңыздан жарылқасын!» 
деген сөздерін толқымай 
тыңдау мүмкін емес еді. 
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Constitutions of all countries have a special 
article “Rights and duties of President.” 
If you study them carefully, it becomes 

clear that they are all similar to each other. Those 
Presidents who truly love their country and root 
for the common cause, always step out of the 
scope of proposed constitutional obligations.

One of such Heads of State who truly worries 
about the fate of the people, and knows how 
to take bold and sometimes risky steps, is the 
First President of the Republic of Kazakhstan, 
the National leader - Nursultan Nazarbayev. 
You can rightly noted the three most important 
steps Nursultan Abishevich has made during the 
formation of the state: transfering of the capital 
from Almaty to Astana; designation of Kazakhstani 
borders with the neighboring countries through 
peaceful and diplomatic negotiations; return of 
more than a million of our fellow countrymen 
home.

Each of the steps can be called heroic. Namely, 
attention to the fate of repatriates, even out of the 
political-strategic or humanitarian and patriotic 
purposes – yet the interest has been there. It is and 
will remain an important issue.

In any country, a very important role is played 
by the demographic question. In our case, as soon 
as the number of the population in each region 

will reach 2-3 million people - we don’t need to 
worry about the fate of our independence. For 
a good reason, President Nursultan Nazarbayev 
in his program “ Plan of the Nation” pointed out 
that in 2020 the number of people in the country 
needs to be brought up to 20 million people. In 
this respect, the value each oralman represents for 
the country is clear. This need was felt by the Head 
of State in time.

Elbassy while speaking on radio which 
broadcasts beyond the country, has always been 
allocating time and turningto the Kazakhs living 
outside of Kazakhstan. No Kazakh listening to this 
voice, could not remain indifferent. We remember 
his words: “Dear compatriots! I know that you are 
concerned about the issue of returning to the 
native heath. For a reason people say, “Even the 
smoke of native land is dear.” In order to bring 
our brothers living abroad, the Government of 
Kazakhstan adopted a Resolution. Therefore, for 
those who want to go back - the doors are always 
open. May the spirits of ancestors keep you safe.”

All these words are translated into reality. The 
President’s words gradually begin to be fulfilled. In 
September 1992, the First World Kurultai of Kazakhs 
was held in Astana on the direct instructions of 
the President. The children of Kazakh nation, after 
years of not seeing each other, have finally met. 
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Having barely got off the airplane, our brothers 
started to kiss the ground. At the same Kurultai, 
the World Association of Kazakhs was formed with 
Nursultan Nazarbayev selected as its chairman. 

September 1991. The Soviet Union has not 
yet fully collapsed. Kazakhstan has not declared 
independence. At this time, Nursultan Nazarbayev 
goes on an official visit to Turkey where he meets 
with the local Kazakh Diaspora, and promises 
to send them to the Motherland. These words 
sparked hope not only for the Kazakhs of Turkey, 
but also for Kazakh diasporas in other countries. 
During the meeting, the Kazakh diaspora of Turkey 
asked President Nursultan Nazarbayev to help 
our fellow-refugees in Afghanistan, Pakistan, Iran 
and Saudi Arabia. The President kept his word by 
sending planes there for the return of thousands of 
Kazakhs to the homeland, right  after Kazakhstan 
gained its independence.

Today they live in Zhetyssai, Turkestan, 
Shymkent, Almaty, Aktobe. They raise children, 
work and foresee the bright future together with 
the own people.

After the First World Kurultai of Kazakhs, by 
special invitation of the President of Iran in 
November 1992, Nursultan Nazarbayev paid 
his first official visit to this country. During a 
meeting with Iranian President Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani, there was a talk about the fate of the 
Kazakhs in Iran and a discusion of the issue of 
their return to Kazakhstan. Both sides came to an 
agreement. It was an invaluable happiness to the 
local Kazakh Diaspora. It is impossible to convey 
how difficult it is to return to their homeland 
Kazakhs from Russia, Uzbekistan, Karakalpakstan, 
Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and other 
countries.

It is known that one of the most difficult was the 
process of return of Kazakh Diaspora in China. But 
thanks to the oral agreement between Nursultan 
Nazarbayev and Chinese President Jiang Tszenmin, 
Kazakhstan was able to transfer many separated 
families.

Until now, in our country there have been four 

World Kurultai of Kazakhs in our country – once 
every 5-6 years. Each time ,the President was 
personally involved and showed brotherhood 
and caring to everyone. He listened to people’s 
complaints and gave orders to solve their 
problems.

Yes, today Kazakhstan is one of the few countries 
that commit a lot of money on uniting all the 
Kazakhs from all corners of the world, thus fulfilling 
the dream of our ancestors. During these 25 years, 
about 350 thousand families have returned to their 
homeland, the number of people of Kazakhstan 
was supplemented by 1 million. Due to the Decree 
of President Nursultan Nazarbayev, in 2008, the 
quota for resettlement of Kazakhs increased by 20 
thousand families.

That means - every year more than 100 thousand 
of our fellows who live abroad, are able to return 
to their historical homeland. The doors are always 
open. And all who have already returned are now 
settled, engaged in their work, raise children, and 
live peacefully on their native land.

What is this if not heroism? We need to 
understand that the local residents and repatriates 
are not alien to each other, but brothers who need 
each other and complement each other.

In the first years of independence, an indicator 
of the titular nation was only 40%. Then there 
were many doubts about whether the Kazakhs will 
be able to resist external dangers, if they appear. 
Hope, we must admit, was not enough.

During these 25 years more than millions of 
our brothers have returned. Now we see that all 
of these factors are the fruits of the victory of bold 
and consistent policy implemented by the First 
President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev.

Why not speak about the new currents brought 
by our fellows for the benefit of the development 
of national culture and cultural values?! 

Our President’s strategy, born of endless 
reflection on the fate of the people, should never 
disappear. We must become “Mangilik El.” We 
need to develop.
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«ҚАЗАҚ ЕЛІ 
НАҒЫЗ АЛМАС ҚЫЛЫШ ҚОЙ...»
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Кеңестік кеңістіктегі қазақтың ұлттық 
санасы үш буыннан құралды. Бірін-
шісі, отызыншы жылға дейінгі, яғни, 
алаш қайраткерлері жаппай жазаға 
тартылып, жер аударылып, атылып 

тынғанға дейінгі ұлттық сана мен намыстың тұл-
дануына қарсылық пен арбалу кезеңі, яғни, қа-
зақ тарихындағы «қилы кезең». Сол ұлттық сана 
жолындағы үлкен құрбандықтар арқылы біздің 
ұлттық рухымыздың киесі  басылды, мысы сын-
ды. Жан ұранын – жалаң ұран басты. Дегенмен 
де сана түкпірінде әлдебір әлсіз үміт ұшқыны 
қалды.Ұлттық кие мен нысаннан, рухани мақсат 
пен мұрадан бас тартуға мәжбүр еткен тұста: 
«Қандай қасиеттен, қай идеядан, қай мұрадан 
бас тартамыз?» – деп сұрақ қоя талдау арқылы 
да киеміз бен мысымызды еске алып отыруға 
мүмкіндіктер болды.  Қалың қауым, ұлтшылдық 
сананы әшкерелеу арқылы да ұлттық сананың 
қозын көсеп отырды. Табы басылмаған мор си-
яқты кез-келген шағымды шақта тұтанып сала 
беруге дайын тұрды. 

Ал отыз жетінші-отыз сегізінші жылдардағы 
жаппай жазалау мен елуінші жылдардағы «тар 
кезеңде», яғни, «тар заманда» (М.Әуезов), са-
надағы ұлттық сарқыншықтар жуылып-тазар-
тылды, тәуелсіз намысты  рух жойылып, үмітті 

мақсат оты өшіріліп, тындым боп тындыруға 
бағытталған жазалау саясаты  үздіксіз жүргізіл-
ді. Тіпті, ұлт үмітінің медетіне айналған тұлғалар-
дың өзін булықтырды. Соңғы бұлқыныс– «Абай 
жолын» да күлтөбеге көмді. Бірақта, өздерінің 
тірі сүлдерінің қалуы арқылы да Қаныш Сәтбаев 
пен Мұхтар Әуезов, Қалибек Қуанышбаев пен 
Әлкей Марғұлан, алаш идеясының соңғы елесі 
ретінде жұрттың рухани медетін жебеді, жанын 
жұбатты, сенімін өшірмеді. Өйткені, олар сол 
«қилы кезең» мен «тар кезеңнің» қыспағында 
жүріп алаш идеясының кепілі бола білді. Қалың 
қауым олардың тірі жүруінің өзін солай түсінді, 
жақсылықтың нышанына балады.

Өкінішке және өмір заңының қатал үкіміне 
орай «жылымық кезең» туған шақта, «азап май-
данынан» аман өткен шақта арыстар да бұ пә-
нидің шымылдығын жапты. Осынау бір кеңестік 
қысымның  құрсауы босаған  шағымды шақта қа-
зақ ұлты рухани кепілдіксіз қалды. Елуінші жыл-
дардағы ұлтшылдықтың дертіне шалдықпай, 
әшкереленуден аман қалған зиялылардың  
мысы пәс, жаны жасыған, ойын үрей әлдилеген 
жымысқы жылымық кезеңде алғаш рет «ұлттық 
ерекшелік, ұлттық сана, ұлттық көркем бояу» 
деген тіркесті жиырма бес жасар шәкірт Әну-
ар Әлімжанов орыс тілінде айтты. Оған Олжас 

Турасына көшсек, Ілияс Есенберлин – Мұхтар Әуезовтен кейінгі ұлттық алаш идеясының кепілі 
болған бірден-бір ұлттық тұлға болды. Аса тегеуірінді, қазақ көркем сөзімен көркем өнерінің  
көсемі, түйінді тұтқасы, ұстанатын ұстыны болған тұлғалар болды. Бірақ олардың ешқайсысы 
ұлттық иірім тұрғысынан алғанда Мұхтар Әуезовтей кепілді киеге ие бола алмады, ал ұлы суреткер 
дүниеден көшкен соң біраз жыл, қашан Ілияс Есенберлин тұлғаланып шыққанша, оның орыны 
ойсырап тұрды. Оның табиғи және тарихи басты себептері мынадай.

Тұрсын ЖҰРТБАЙ,
сыншы, ғалым, жазушы
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Сүлейменов «Арғымақтары» арқылы арын берді. 
Ал қазақтілді қайраткерлердің бұған дәті жетпеді. 
Міне, сол кезде Ілияс Есенберлин «алмас қылыш» 
боп қазақ көркем ойының көгінде жарқ ете қалды. 
«Қатерлі өткелден» өтті. «Айқасты». «Қаһарын» төк-
ті. «Жанталасты». «Майдандасты». «Мұхиттан өтті». 
Алаштың «Аманатын» орындады. Халқын «Көлең-
кесімен қорғады».«Ғашықтардың» «Алтын құсын» 
қолына қондырып, «Махаббат мейрамын» өткізді. 
Ең соңында «Алтын орданың» тоғыз құйрықты ақ 
туын «Ақ ордаға» тігіп,«Қазақ хандығы – алтын орда-
ның заңды мұрагері» дегізіп тынды. 

 Сондықтан да Ілияс Есенберлин – кеңес одағы 
көрге көмуге ұмтылған ұлттық-азаттық идеяны 
көркем ой арқылы күлтөбеден қазып алып, қайта 
тірілткен рух қаһарманы, ұлт қаһарманы. Алпысын-
шы жылдарғы «жылымық кезеңнің» шымылдығын 
қарс айырып, ұлт рухын – рухани тәуелсіздікке, 

тәуелсіздікке  жеткізген алаш идеясының кепілді 
тұлғасы. «Желтоқсан оқиғасын» тудырған себептер 
мен салдарды, ұлттық идеяны қозғаушы күштерді 
анықтап, әшкерелеуге арналатын Қазақстан Орта-
лық комитетінің 1987 жылғы мамыр пленумында 
Колбиннің атынан жасалуға тиісті бас баяндаманың 
алғашқы жұмыс нұсқасында ұлтшылдықты оятқан 
жеті  жазушының аты аталып, оларды қоғамдық 
көзтүрткіге айналдырудың жазалау шаралары қа-

растырылған болатын.
 Сол ұлтшылдардың көшбасында   қайтыс болға-

нына әлі жыл толмаған Ілияс Есенберлин тұрды. 
Идеологиялық жазалау науқанының «түсаукесері» 
ретінде «Ілияс Есенберлиннің шығармаларындағы 
ұлтшылдық сарыны» туралы мақала «Қазақ әдеби-
еті» газетінің екі санында қатар жарияланды. Ілияс 
Есенберлиннің тарихи шығармаларындағы ұлт-
тық рухты бойына сіңірген қазақ зиялылары мен 
жастарының қуатты қарсылығының сесті мысының 
арқасында, «Қазақ ұлтшылдығы» туралы арнайы қа-
улы қабылдауға тиісті бұл мәселе кейінге шегерілді, 
соңынан күн тәртібінен мүлдем алынып тасталды.
Сол көтерілген мыс тәуелсіз күнге бастады.

Сондықтан да, біз бүгінгі ерікті ел, азат азамат, ер-
кін ой иесі атанып отырғанымыз үшін де Есенбер-
линнің алдында қарыздармыз. Қазақтың ұлттық са-
насының дәуірлеуі мен тәуелсізденуіне Ілияс Есен-
берлиннің қосқан үлес,міне, осындай.

Ілияс Есенберлин – ұлттық тарихи көркем ойлау 
жүйесін қазақ әдебиетіне әкелген реформатор. Сон-
дықтан да, Ілияс Есенберлиннің көркем шығармала-
рындағы көркем идея мен көркем жүйе тұтастай қа-
растырылмай, жазушының нысаналы аңсары толық 
бағаланбайды. Егерде: «Алтын орда» мен «Көшпен-
ділер» үштағандарындағы қазақ хандығының та-
рихы мен ұлт-азаттық қозғалыс, «Қатерлі өткелдегі» 
алаш идеясы, «Айқастағы» идеолгиялық қысым мен 
жазалау саясаты,  «Мұхиттан өткен қайықтағы» қа-
зақ тектілерінің қазақ жерінің тұтастығын сақтап 
қалу жолындағы елуінші-алпысыншы жылдардағы  
саяси ахуал, «Маңғыстау майданындағы» тұтқын-
дағы зиялылардың рухани күресі, «Ғашықтардағы» 
өнер қайраткерлерінің ұлттық көркем ойлау мен 
дербес көркем шешім қабылдау барысындағы да-
ралығы – деп, бұтарлап-бұтарлап, бұтақтап әкетсек, 
мәуесіз қу  ағаштың өзіне ғана емексіп, оның басын 
қосып, нәрлендіріп тұрған алтын өзегін назардан 
тыс қалдырғанымыз болып шығады. 

Өкінішке орай, біз қазір: «Міне, Есенберлиннің 
көркем идеясы мен көркем әлемі осы» деп жіліктеп 
түсіндіріп жүрміз. Бұл мүлдем теріс тұжырым. Ал 
Ілияс Есенберлиннің мұқым шығармасы –жалғыз-
ақ көркем идеяны арқау етеді. Ол идея – қазақтың 
ұлттық-азаттық идеясы. Жазушының барлық шығар-
машылық аңсары мен мақсаты сол идеяға түбірлі 
түрде бағынған. Оның әр дәуірді, әр кезеңді, әр 
уақытты суреттейтін әр шығармасындағы көркем  
идея бір-бірін толықтырып, Тәуелсіздік деген түп 
идеяның туының астына кеп бас қосып, ұлттық мүд-
дені ұйытып, мұрат-міндетін біріктіреді.

«Желтоқсан оқиғасын» тудырған себептер мен 
салдарды, ұлттық идеяны қозғаушы күштерді анықтап, 

әшкерелеуге арналатын Қазақстан Орталық комитетінің 
1987 жылғы мамыр пленумында Колбиннің атынан 

жасалуға тиісті бас баяндаманың алғашқы жұмыс 
нұсқасында ұлтшылдықты оятқан жеті  жазушының аты 

аталып, оларды қоғамдық көзтүрткіге айналдырудың 
жазалау шаралары қарастырылған болатын.

Сол ұлтшылдардың көшбасында   қайтыс болғанына әлі 
жыл толмаған Ілияс Есенберлин тұрды 
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Қазақ әдебиеттануы мен тарихи пайымдау тара-
пында Ілияс Есенберлин туындаларының тәфсір-
ленуі сан жағынан алғанда ұлан-асыр, ол туралы 
не сүйініп, не күйініп,  не түйіліп, не күмілжіп қалам 
тартпаған қазақ оқығаны жоқтың қасы. Бәрі де қа-
жетті, есіркей ескерілетін қаперлі пікір. Бірақ та 
Есенберлиннің жазушылық идеялық мақсатын ажы-
рата ашып беретін, оның шығармаларындағы  өмір-
лік шындық  пен көркем шындық, тарихи шындық 
пен көркем шындық, тарихи тұлға  мен тарихи көр-
кем бейне арасындағы аражік көркемөнер теория-
сы тұрғысынан салыстырыла талданбай келеді.Тек 
тарихи оқиғаларға шолу жасалумен, жалаң көркем 
баяндауды түсіндірумен, тақырыпты тез әрі өжет-
тікпен меңгеруімен шектелеміз. Оған«Қаһар» рома-
ны алғаш жарық көрген тұста айтылған: Абылайдың 
көрген түсін Кенесарыға телудің қаншалықты көр-
кем лажы бар еді – деген астарлы емес, қитұрқы 
уәжді тәмсілге келтіруге болады. Шындық қайсы? 

Шындығы: түсті көрген – Абылай, жорыған – Бұқар 
жырау. Неге Енедеше, Есенберлин Абылай көрген 
түсті неге Кенесарыға теліп,  Досқожа жырауға жо-
рытты? Тағы да неге деп сұрақ қойып, авторлық иде-
яны  ескерте отырып, бұл түс: Абылайдың тұсындағы 
ұлттық арманға қызмет еткені дұрыс па, жоқ,  жан 
беріп, жан алысқан, басынан тірі айырылу жазасы 
күтіп тұрған жанталас тұсында белгісіз болашаққа бет 
алып бара жатқан Кенесарының ұлт-азаттық идеясы-
на қызмет еткені дұрыс па? – деген сауалды алдыға 
тартамыз. Үштағанды осындай сананы түршіктіретін 
түспен көркем тұжырымдаған Есенберлин, бұл түстің 
жоруын және оның бар зауалды жауабын беруді ке-
шегі және бүгінгі толқынға аманат етіп артып  отыр. 

Әрине, бұл түстің жоруына кейінгі ұрпақтың жа-
уап беруі тиіс екенін емеуірін етсе, бұған кейінгі 
ұрпақ Тәуелсіздік арқылы толық қанағаттанарлық 
жауап берді.

Жазушының мұндай астарлы көркем идеясы 
–  «Алтын ордада» трилогиясындағы ұзын-ырғасы 
миллионға жуық ағайынды қандастар өзара қырқы-
сып, бірін-бірі қан майданда қасап еткен Темірлан 
мен Тоқтамыстың арасындағы шайқастың кезіндегі 
«ел қамын жеген Едіге» мен оның туған ағасы Иса-
бектің  қылыш   қағысытыруы сәтінде толық ашыла-
ды.  Ресми емес деректерге қарағанда, «Алтын ор-
даның»  күйреуі қарсаңындағы елу жылдың ішінде 
Темірланның, Мамайдың, Тоқтамыстың, Едігенің 
жорықтары мен өзара шайқасында үш миллионнан 
астам еркек кіндік жер жастаныпты. Бұл ұлы дала 
иесіз қалды деген сөз. 

Ең үлкен қасірет: әкесі – Темірланның, інісі – 

Тоқтамыстың, баласы – Мамайдың, немересі – Еді-
генің әскерінің қатарында (не керісінше болуы да 
мүмкін) бір-біріне қарсы соғысуға мәжбүр болған! 
Қанжосада осыдан отыз жыл бұрын ажырасқан аға-
сы Исабекпен  бетпе-бет келіп қалған Едіге: «Аман-
сыңдар ма? Артта тұқым бар ма? Бар! Бар!»  – деп 
айқайлап сәлемдесе   екеуі екі жаққа айырылып, 
бірінің әскерін бірі қидалай алға ұмтылады. 

Осы жан түршігерлік көрініс пен жан ерітер ба-
уырмалдықта Ілияс Есенберлиннің ұлы аңсары жа-
тыр. Әкесі мен баласын, ағасы мен інісін майданда-
стырған тақ таласы «Алтын орданың» түбіне жетті. 
Соның кейінгі кесірі қазақ хандығын бодан етті, Ке-
несары көрген кесірлі тұспалды түсті шындыққа ай-
налдырды. Алда «қатерлі өткел», «айқас» күтіп тұрды. 
Жұбанышы, қазақ халқы соның барлығынан – бодан-
дықтың «қасірет мұхитынан қайықтай қалтылдап» ба-
рып, бүгінгі тәуелсіздіктің дәмі бұйырды.Тәубә!

Мұндай ұлы аңсар жолында Ілияс Есенберлин-
нің өз де мемлекет тарапынан бір адамның басына 
төнуі мүмкін барлық тосқауылды, жеке адамдардың 
арандатуын басынан кешті.  Үстінен жазылған ашық 
не домалақ арыздар көлемі жағынан оның шығар-
маларының ауқымымен пара-пар келеді. Соның 
барлығына қайыспай қасқая қарап, төзіммен шы-
дап, сабырлықпен өмір сүру де оған оңайға соққан 
жоқ.   Жеке тұлғалар арасындағы себепті-себепсіз 
интригалар да жүрегін шабақтады. Можантопай 
кітап редакторларының да тоңмойындығы шыда-
мын тезге салды. Тек күрескерлік қайсар қайрат-
керлігі ғана оны бұл иірімнен аман алып шықты.

Империялық-идеологиялық қысым мен 
шетқақпайды былай қойғанда, алты – аласы, бес – 
бересі жоқ қаймана тұлғалардың да қастандыққа 
бергісіз қиянаты бір жақты, әрі атүстірт айтылып 
келеді. Ол көрген қиянаттың барлығын кеңестік қы-
сым саясатына сілтей салады. Ал шынында,  солар-
дың дені ұлттық идеяның ұюына мүдделі өз әріпте-
стері еді. Оның жігі толық ажыратылмай, Ілияс Есен-
берлиннің күрделі де күрмеулі тұлғасы барлық бол-
мысымен танылмайды. Ол «Көшпенділер» трилоги-
ясының бірінші кітабын: «Қазақ елі нағыз бір алмас 
қылыш қой... Кәп осы алмас қылыш кімнің қолында 
болады. Кім оны қалай ұстайды, қандай арман үшін 
жауына салады»,– деп аяқтаған болатын.  

Сол алмас қылышты қазір де тот басқан жоқ. Жүзі 
жанылған, қыннан суырылған күйінде. Әділ де арлы 
қолға қашанда ұсталуға дайын.

Міне, ұлт-азаттық аңсардың ұйытқысы Ілияс Есен-
берлиннің тұлғасы туралы толғанғанда, осындай 
ойларды ортаға салғым келді.
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«THE HOLDERS OF DAMASK 
SWORDS - KAZAKH PEOPLE...»

Tursyn ZHURTBAY, 
critic, scholar, writer

Speaking without disguise, Ilyas Yesenberlin 
was the only personality, besides Mukhtar 
Auyezov, to secure the Alash idea. There were 

many strong-willed, eloquent, talented people, but 
none of them was a guarantor like Mukhtar Auye-
zov, after whose death the positions had remained 
vacant until emergence of such personality as Ilyas 
Yesenberlin. There are natural and historical reasons 
for this phenomenon.

National conscience of the Kazakhs in the Soviet 
space consisted of three elements. The first one cov-
ered the period up to the thirties, was the time of 
people’s resistance against destruction of pride and 
national conscience, which ended with annihilation 
of the Alash representatives; those were so-called 
“hard times“. These great victims on the path of na-
tional conscience extinguished national spirit, yet a 
weak sparkle of hope kept glimmering somewhere 
within people’s minds. At the moments of forced 
abandonment of national holiness and goal, spiritual 
direction and heritage, we had a chance to retrieve 
everything through analyzing and asking ourselves, 
“Which idea and heritage do we refute?” 

In the period of the 1937 to 1938 repressions and 
during harsh fifties, some lags in conscience were 
wiped out; proud and independent spirit of the na-
tion got ruined. That policy also stifled representa-
tives of the intelligentsia, who were the only pillar of 
the nation. Banishment of the book “Abay’s Path” was 
the last drop.  Yet, Kanysh Satpayev. Mukhtar Auye-
zov, Kalibek Kuanyshbayev and Alkey Margulan, like 
the last propagators of the Alash idea, did not let the 
people faith fade away consoling their souls. That is 
why they succeeded in securing the Alash idea even 
at the harshest times.

Unfortunately, all of those who had survived 

those harsh times, passed away when the period of 
Great Thaw started. Kazakh people were left without 
spiritual support, when chains of the Soviet rule were 
loosened.

In those years 25-year old Anuar Alimzhanov was 
the first to introduce phrases “national peculiarity, 
national conscience” into Russian language.

 His words found support in Olzhas Suleymenov’s 
work “Racers”. Kazakh-speaking public figures did 
not dare do the same. At that moment Ilyas Yesen-
berlin’s book “Damask saber” appeared on the hori-
zon of Kazakh thought.

His other works started being published one by 
one: “Dangerous Crossing”; “Battle”; “Life-and-Death 
Struggle”; “The front”; “Ocean”; “Lovers”. “Golden 
bird”, “Fete of love”, and others.

That is why Ilyas Yesenberlin was a spiritual na-
tional hero, who revived national liberation idea that 
was suppressed in the Soviet Union.

At the plenary meeting of the Central Committee 
of Kazakhstan in May 1987, that was aimed at deter-
mining and disclosing the driving force, reasons and 
consequences of the December Events, in the first 
version of Kolbin’s reports names of seven writers, as 
well as punitive measures against them were voiced.

Name of Ilyas Yesenberlin was on top of the list, 
though by that moment, he had already been dead 
for less than a year.  An oppression against the latter 
started with the article “Nationalistic motifs in Ilyas 
Yesenberlin’s works”  that was simultaneously pub-
lished in two issues of the newspaper «Kazakh Liter-
ature”. Thanks to opposition offered by the Kazakh 
intelligentsia and power of the youth, who absorbed 
national spirit from Ilyas Yesenberlin’s works, an issue 
of adopting special resolution “On Kazakh national-
ism” was first postponed, and subsequently removed 
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from the agenda. This spirit of opposition initiated 
the struggle for independence.

That is why we are indebted to Yesenberlin for our 
present-day frredom. This is the contribution Ilyas 
Yesenberling brought to prosperity and acquisition 
of independence.

Ilyas Ysenberlin was a reformer who introduced a 
system of national fiction-historical thought to Ka-
zakh literature. 

If we separately examine such subjects as history 
of the Kazakh khanate and national liberation move-
ment in a trilogy «Golden Horde” and “Nomads”;  
the Alash idea in “Dangerous Crossing” [Opasnaya 
pereprava]; ideological pressure and punitive policy 
in “Battle”; political situation in the period between 
the 50s and the 60s, struggle for preservation of Ka-
zakh lands in “A boat that sailed over the ocean”; 
spiritual struggle of the imprisoned scientists in “The 
Mangistau front”; personalism in the process of tak-
ing independent creative decision in “The Lovers”, 
then we shall see only a fruitless tree, not its golden 
roots.

Unfortunately, we tend to say that we know ex-
actly what the fictional idea and world of Ilyas Yesen-
berlin mean. It is fundamentally wrong. All the works 
by Ilyas Yesenberlin represent a single idea. All of his 
creative goals are governed by that idea. Each of his 
works describing different epochs, stages and times, 
each idea of his works, supplementing each other, 
are gathered under the banner of Independence and 
national interest. 

It is doubtless that none can be left unfazed by his 
works.  Yet the analysis from the point of view of the 
fiction theory is insufficient, such analysis would en-
able to determine author’s goal between images of 
real and fictional truth, historical and fictional truth, 
and historical and historico-fictional personality in 
his works. We have confined ourselves to making re-
view of historical events, explaining bare narration, 
and rapid and audacious mastering of the subject.

When the novel “Rage” (Yarost) was published for 
the first time, it gave rise to a superficial question as 
to why Yesenberlin wrote that Kenesary saw a dream, 
while in fact it was Abylay who saw such a dream.

It is true that Abylay saw that dream and Bukhar 
zhyrau interpreted it. Why then Yesenberlin wrote 
that Kenesary saw that dream and Doskozha zhyrau 
interpreted it? While keeping in mind the idea im-
plied by the author, we have to ask ourselves what is 
more correct. Was the dream an embodiment of the 
feelings experienced by Abylay khan driven by a na-

tional dream, or feelings of Kenesary khan, who led a 
perpetual struggle and lived in fear of captivity, yet 
despite any obstacles moved along the path of the 
national liberation movement?

Yesenberlin, who masterly formulated the trilogy 
in an episode dealing with the nightmare, left it for 
the evaluation of the past and present generation. 
Long-desired independence of the Kazakh nation 
became an answer to that dream.

Underlying fiction idea of the writer is completely 
revealed in trilogy “Zolotaya orda” [Golden Horde] in 
a passage describing the struggle between Yedyge 
and Isabek, who, being brothers, were compelled to 
get involved in it. According to unofficial data, over 
fifty years before breakup of the Golden Horde over 
three million soldiers perished in the course of un-
ceasing campaigns of Tamerlane, Mamay, Toktamys, 
and Yedyge. It means that the land was stripped of 
its owners.

It is a sad fact that father (Tamerlane), younger 
brother (Toktamys), son (Mamay), and grandson (Ye-
dyge) were compelled to fight against each other!   

Ilyas Yesenberlin’s message is hidden in this heart-
breaking episode. A struggle for power that had 
turned father, son, and brothers into enemies, de-
stroyed the Golden Horde. Having passed through 
all ordeals, Kazakh nation gained independence. 

It seems that in his works Ilyas Yesenberlin de-
scribed his own path as well. A number of complaints 
filed against him was equal to a number of his nu-
merous works. It was hard for the writer to have 
proudly and with dignity dealt with those hardships. 
Only his strong-willed character helped him to sur-
vive the hardships.

There were many people with similar fates. We 
impute the blame for their sufferings to the political 
regime, while in fact, at some moments they were 
betrayed by their own colleagues. The life and per-
sonality will remain unriddled until we find out the 
truth.

He ended the first book of the trilogy “Nomads” 
with the following words, “Kazakh nation is like a 
damask saber. What hands will it fall into? Who and 
how will use it? What kind of dreams will he try to 
realize?”

That saber has not rusted yet. It is still sharpened, 
as if has been just recently unsheathed. It is biding 
its time.

These are the thoughts that come to my mind 
whenever I muse over Ilyas Yesenberlin as a person-
ality.  
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30 лет со дня событий.
Декабрьское восстание 1986 года - одно из значи-

тельных событий минувшего ХХ века. Значение и роль 
восстания до сих пор не получили должной оценки на 
политическом и общественном уровнях. Ясно одно «… 
восстание имело демократический, антитоталитарный, 
прогрессивный характер», - как утверждал известный 
политический деятель Абиш Кекильбаев.

 А. Кекильбаев назвал декабрьские выступления 1986 
года первыми в серии национальных выступлений, пре-
допределивших дальнейший ход общественно-поли-
тических процессов. Он предложил расценивать их по 
трем уровням: 

- как события, имевшие внутринациональное значе-
ние - так они способствовали пробуждению националь-
ного самосознания; 

- как события общесоюзного значения, так как они 
дали толчок к суверенизации союзных республик; 

Дина ИГСАТОВА, 
директор Общественного фонда 

«Исследовательский центр «Ерлік жолымен»

В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 
БЫЛО НЕМАЛО ДРАМАТИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЙ. ИМЕННО ТАКИМИ 
В НОВЕЙШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ СТАЛИ ДЕКАБРЬСКИЕ 
ДНИ И НОЧИ 1986 ГОДА. 



30
МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ БЕРІК ТҰҒЫРЫ 
ПЬЕДЕСТАЛ НЕРУШИМОСТИ МӘҢГІЛІК ЕЛ
THE STRONGHOLD OF MANGILIK EL UNVIOLABILITY

- как явление мировой значимости, так как 
они косвенно способствовали началу распада 
мировой системы социализма. 

«Для того, чтобы понять эту ситуацию, следует 
заглянуть в корень политического, экономиче-
ского, культурного и национального кризиса. 
По словам Ахмета Байтурсынова, все советские 
республики – это марионеточные государства. 

В Казахстане, превратившемся за годы ста-
линских репрессий в лагерь переселенческих 
народов, национальный вопрос стал кризис-
ным», - сказал в своем выступлении на науч-
но-практической конференции, посвященной 
событиям декабря 1986 года общественный де-
ятель У. Жолдасбеков.

 «Казахстан богат, а мы бедны, куда все ухо-
дит? Родители в аулах производят мясо, молоко, 
растят хлеб, а нам нечего есть, на нашей родной 
земле с нами никто не считается. Ни в одной 
республике нет первого секретаря другой на-
циональности. Разве нет в Казахстане достой-
ного, честного и умного человека, связанного 
корнями с народом, знающего его быт, культу-
ру, нужды, интересы? В центре считают, что мы 
не способны найти руководителя в своей среде 
– это оскорбление всему казахскому народу», 
так коротко и емко характеризуется содержа-
ние речей ораторов на площади в декабре 1986 
года в Алма-Ате»..

 Если количество демонстрантов достигло в 
Алма-Ате примерно 10 тыс. человек (по данным 
Американской Хельсинской группы), то число 
тех, кто их «усмирял»,  насчитывалось до 40 тыс. 
человек:  11 тыс. сотрудников правоохранитель-
ных органов, 6 тыс. военнослужащих Алма-А-
тинского гарнизона, 16 тыс. дружинников, 6 тыс. 
военнослужащих из других регионов СССР, 600 
сотрудников КГБ .

Как известно, подавление выступлений мо-
лодежи проходило под кодовым названием 
«Метель». Сама операция была разработана на 
основе приказа МВД СССР № 0385 от 19 дека-
бря 1985 года задолго до известных событий. Во 
время демонстрации спецслужбы использовали 
провокационные методы, на которые поддалась 
молодежь (драки, подвоз водки, мародерство и 
др.). Для подавления молодежи были брошены 
военные силы из других 8 городов Советского 
Союза (Фрунзе, Ташкент, Челябинск, Новоси-

бирск, Уфа, Свердловск, Тбилиси и других мест). 
 До сих пор живы впечатления от тех дней, 

как по всему пр. аль-Фараби, вниз по Фурмано-
ва стояли бронетранспортеры, понятное дело, с 
военными, причем российскими десантниками. 
Вот только общественность до сих пор не рас-
полагает сведениями, кто был автором запроса 
центру о необходимости внести войска в Казах-
стан для подавления восставших.

Первоначально выступления молодежи трак-
товались как «бунт», «противоправные дей-
ствия», «хулиганские выходки», «проявление 
махрового национализма». Позже они получили 
нейтральное название – «события».

Точные жертвы декабрьского восстания до 
сих пор не определены. Первоначально были 
названы 4 человека в числе прямых жертв (Кай-
рат Рыскулбеков, Ербол Спатаев, Сабира Маха-
меджанова, Ляззат Асанова). 

М.К. Козыбаев приводит другие данные: 
- погибших - примерно 168 человек (155 - де-

монстранты, 13 - те, кто их подавлял);
- раненных - 1722 демонстранта и 772 работ-

ника правоохранительных органов; 
- общее количество задержанных - 8,5 тыс. че-

ловек;
- допрошенных в прокуратуре - 5324 челове-

ка, 
- допрошенных в КГБ - 850 человек; 
- подвергшихся административным судам - 

900 человек;
- отчисленных из учебных заведений - 309 че-

ловек;
- исключенных из рядов ВЛКСМ - 758 человек;
- исключенных из членов КПСС  - 53 человека;
- уволенных с работы  - 319 человек; 
- осужденных  - 103 человека на срок от 1,5 до 

15 лет; 
- приговоренных к высшей мере наказания - 2 

человека, впоследствии эта мера была заменена 
на 20 лет тюрьмы .

 Вопрос о количестве пострадавших получил 
совершенно различные оценки. Но все же мно-
гие согласились с тем, что количество постра-
давших больше, нежели перечисляется в отче-
тах различных комиссий по расследованию. 

Много фактов по гибели молодежи осталось 
не озвученным, поскольку спецслужбы в те годы 
брали с родителей подписку о неразглашении 
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тайны, давая возможность похоронить детей. 
Вместе с тем, пострадавшими были не только 
участники событий, но и люди, имевшие иную от 
официальной, точку зрения, или эмоционально 
выражавшие свои чувства, а таких по Казахстану 
было очень много.

Сами выступления молодежи прошли не толь-
ко в Алма-Ате, но и в других городах: Аркалыке, 
Караганде, Чимкенте, Павлодаре, Усть-Камено-
горске, Джамбуле, Талды-Кургане, Целинограде, 
Кокчетаве.

Многие думают, что студенты не могли сти-
хийно появиться на Площади, чтобы выразить 
свой протест, который активно выражался шё-
потом на всех кухнях страны. Невидимые орга-
низаторы и инициаторы этого массового митин-
га до сих пор остаются не рассекреченными, так 
же, как и те, кто активно участвовал в оголтелых 
репрессиях против участников декабрьских со-
бытий. 

Политолог Санат Кушкумбаев объясняет сти-
хийность декабрьских событий отсутствием 
нормальной политической культуры в проведе-
нии мирных митингов, шествий и демонстраций 
в те годы и со стороны студентов, и со стороны 
власти, но не сомневается в спланированности 
такого массового скопления людей на главной 
площади страны.

Первым, кто вынес проблему на обсуждение 
широкой общественности, был Мухтар Шаханов, 
выступивший на съезде народных депутатов в 
1989 году с предложением о пересмотре оценки 
выступлений молодежи в декабре 1986 года как 
«проявления национализма».  

После этого была создана комиссия Верхов-
ного Совета Каз.ССР во главе с писателем. Про-
анализировав огромный массив документов, 
комиссия в январе 1990 года пришла к выводу 
о том, что выступления молодежи были нацио-
нальными по форме, но не были националисти-
ческими по содержанию.

24 сентября 1991 года Президиум Верховно-
го Совета КазССР принял первый официальный 
документ «Постановление «О выводах и заклю-
чениях Комиссии по окончательной оценке об-
стоятельств, связанных с событиями в Алма-Ате 
17-18 декабря 1986 года», в котором говори-
лось: выступления молодежи не были национа-
листическими и на начальной стадии не носили 
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никакого противоправного характера.
12 декабря 1991 года был издан Указ Прези-

дента РК «О реабилитации граждан, привлечен-
ных к ответственности за участие в событиях 17-
18 декабря 1986 года», в котором подавляющее 
большинство участников были признаны неви-
новными.

После Декабря 1986 года казахский народ 
осознал себя единым целым. Это способство-
вало в дальнейшем росту самосознания казах-
ского народа, что было важным шагом на пути к 
суверенности и независимости государства. 

После декабрьских выступлений молодежи 
впервые руководство КазССР обратило вни-
мание на бедственное положение казахского 
языка в стране. В Казахстане стал расти интерес 
к национальной истории, обычаям, традициям 
казахского народа.

 Проведенный опрос экспертов о том, какую 
политическую роль сыграли декабрьские собы-
тия в истории Казахстана показал (практически 
все отметили), что, несомненно, декабрьские 
события в истории Казахстана сыграли в целом 
положительную роль, потому что способство-
вали развитию национального самосознания 
казахов, оказали влияние на общество в целом, 
его политическое сознание. «Это была мощная 
встряска для казахстанского общества, особен-
но для казахской его части, которая испытала 
очень сильное потрясение во время декабрь-
ских событий», — считает один из известных об-
щественных деятелей Пётр Своик.

Определяя значение декабрьских высту-
плений 1986 года, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев назвал их «первым 
ростком нового демократического созна-
ния» 

Профессор Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби, доктор историче-
ских наук, общественный  деятель Лайла  Ахме-
това поделилась воспоминаниями о событиях 
декабря 1986 года в Алматы на примере КазНУ: 
«Я в то время, также как и сейчас, работала в 
Казахском национальном университете (Каз-
ГУ), и на его примере могу сказать, что те дни 
были очень тяжелыми. Когда студенты вышли 
на площадь, преподаватели были вынуждены 
дежурить в общежитиях и проводить с ними по-
литико-воспитательные  работы. Студенчество 

и наш университет очень сильно пострадали в 
то время. Я была в декрете, и уже через 5 лет, 
в 1991 году, когда вернулась, где-то 90% про-
фессорско-преподавательского состава изме-
нилось. Ушли или окончили университет те сту-
денты, которые учились в конце 80-х, но память 
осталась. Было много несправедливости по от-
ношению к участникам декабрьских событий. 
Их в народе  прозвали «декабристы», они стали 
символом мужества и сопротивления. С 1992 
года начался сбор документальных материалов, 
и историческая справедливость восторжество-
вала. Я была свидетелем, когда в 1990-е годы  
опубликовали две книги воспоминаний дека-
бристов на казахском и русском языках. Про-
следила судьбы настоящих декабристов  КазГУ 
и  увидела, что многие из них были сломаны. 
Кто-то был уволен с работы, другие отсидели 
сроки, и, хотя их жизни сломались, многие на-
шли в себе силы восстановиться. Воспоминания 
в книгах где-то были очень резкие, но, я считаю, 
каждый должен был высказаться и рассказать 
свою правду, потому что они были пострадав-
шей стороной. Поэтому, читая воспоминания, я 
удивлялась тому, что эти люди смогли противо-
стоять всей политической структуре огромного 
государства. Сейчас, встречаясь с декабристами 
на каких-то мероприятиях как  общественный 
деятель, я вижу помощь государства». 

18 сентября 2006 г. в Алматы на пересечении 
проспекта Желтоксан и улицы Сатпаева состоя-
лось торжественное открытие памятника «Рас-
свет свободы» (автор памятника – архитектор 
Тимур Сулейменов), посвященного 20-летию 
декабрьских событий 1986 г. Выступая перед ал-
маатинцами, Глава государства Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев отметил, что декабрьские со-
бытия, которые вывели молодежь на площадь, 
были предвестниками нашей независимости. 
Эти события пытались назвать межнациональ-
ным столкновением, но это не так, что и показа-
ла история. Все, чего хотела молодежь, вышед-
шая тогда на площадь, — это справедливости и 
независимости Казахстану. 

 «Анализируя причины и условия, которые 
привели к известному исходу декабрьских со-
бытий, Комиссия Президиума Верховного Сове-
та Каз ССР пришла к выводу: «… ошибочными, 
недемократичными были все действия властей». 
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UNDER THE 
CODE NAME “METEL”

Dina IGSATOVA, 
Director of the Public Fund “Research Center ”Yerlik Zholymen”

Kazakhstan history is full of dramatic events. 
In modern national history such events took 
place in December 1986.

Thirty years after the Events
The 1986 December uprising is one of significant 

events of the past, 20th century. Significance and role 
of the uprising has not been duly evaluated yet both 
by politicians and the public. According to notable 
political figure Abish Kekilbayev it was clear that “… 
the riot was democratic, anti-totalitarian, and pro-
gressive.”

A. Kekilbayev called the 1986 December events 
the first ones in a series of National protests that had 
determined further direction of social and political 
processes. He suggested they should be analysed on 
three levels:

- first, as events of inner significance since they pro-
moted the rise of national self-conscience;

- second, as events of all-union significance, since 
they gave an impetus to acquisition of sovereignty by 
union republics;

- third, as a phenomenon of world-wide signifi-
cance, since they covertly encouraged the start of dis-
solution of the socialistic system in the world.

  Public figure U.Zholdasbekov said in his speech 
at a science conference dedicated to the 1986 De-
cember events that, “In order to comprehend the sit-
uation, it is necessary to look at the root of political, 
economical, cultural, and national crisis. According to 
Akhmet Baytursynov, all Soviet Republics are puppet 
states. 

In Kazakhstan that over the years of Stalin’s repres-
sions had turned into a camp for deported nations, 
ethnic question reached a point of crisis.”

 Speeches of protesters, who gathered at an Al-
ma-Ata square in December 1986, could be formu-
lated in a single profound statement, “Kazakhstan is 
rich but we are poor; where do money disappear? Our 
parents in auls produce meat, milk, and grow wheat, 
but we have nothing to eat; nobody respects us in 
our native land.  There is no other republic where the 

first secretary is of non-indigenous population. Is not 
there a worthy, honest and smart man in Kazakhstan, 
historically bound to people, aware of their life, cul-
ture, needs and interests? The center believes we are 
not capable of electing a leader from within our soci-
ety, which is an insult to all Kazakh people.”

While the number of protesters in Alma-Ata 
amounted to some ten thousand people (according 
to the data given by American Helsinki Group), the 
number of suppressors reached forty thousand peo-
ple – eleven thousand of public law enforcement of-
ficials and six thousand of the military from Alma-Ata 
Garrison; sixteen thousand people from people’s pa-
trol; six thousand of the military personnel from other 
regions of the USSR, and six hundred of KGB person-
nel. 

It is known that suppression of young protesters 
was carried out under code name “Metel”. The op-
eration itself had been designed in compliance with 
the № 0385 Order issued by the USSR Ministry of the 
Interior dated December 19, 1985, long before the ac-
tual events took place. During the riot special forces 
applied provocative methods and the youth rose to 
the bait (fights, vodka, marauding, etc.). Armed forc-
es from eight other cities of the Soviet Union were 
drawn up to suppress the riot (Frunze, Tashkent, Che-
lyabinsk, Novosibirsk, Ufa, Sverdlovsk, Tbilisi, and oth-
ers).

Up to this day impressions left by those days have 
been etched in people’s memory, when the Al-Farabi 
Avenue was crowded with armored troop-carriers full 
of the military, namely Russian troopers. Yet, to this 
day the public do not possess the knowledge who 
was the author of request to the center to send troops 
for suppression of the protesters.

 Initially, the protests of youth were interpreted 
as “riot”, “unlawful acts”, “disorderly conduct”, and 
“demonstration of blossoming nationalism”. Later 
they would become neutrally known as the “events”.

 Precise number of December events’ victims has 
not be determined yet. Initially, four people were 



34
МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ БЕРІК ТҰҒЫРЫ 
ПЬЕДЕСТАЛ НЕРУШИМОСТИ МӘҢГІЛІК ЕЛ
THE STRONGHOLD OF MANGILIK EL UNVIOLABILITY

called the direct victims, i.e. Kayrat Ryskulbekov, Ye-
rbol Spatayev, Sabira Makhamejanova, and Lyzzat 
Asanova.

M.K.Kozybayev has offered different information:
- number of the deceased: about one hundred and 

sixty-eight (one hundred and fifty-five protesters, thir-
teen suppressors);

- number of the wounded: one thousand seven 
hundred and twenty-two people among the protest-
ers and seven hundred and seventy-two people from 
law enforcement bodies;

- total number of the arrested: eight thousand and 
five hundred people;

- the number of questioned at public prosecutor’s 
office: five thousand three hundred and twenty-four 
people;

- the number of questioned at KGB: eight hundred 
and fifty people;

- the number of brought before the administrative 
court: nine hundred people;

- the number of expelled from education institu-
tions: thre hundred and nine people;

- the number of expelled from AULYCL: seven hun-
dred and fifty-eight people;

- the number of expelled from CPSU: fifty-three 
people;

- the number of discharged from work: three hun-
dred and nineteen people;

-the number of sentenced to 1.5-15-year sentence 
in prison: one hundred and three people;

- the number of sentenced to death penalty: two 
people (subsequently that sentence was replaced 
with twenty-year sentence in prison).

 The issue concerned with the number of victims 
has been quite controversial. Yet, many had to agree 
that the number of victims was in fact bigger than 
stated in reports of various commissions engaged in 
the inquiry.

Multiple facts on youth’s deaths have remained 
silent, since in those years special forces let parents 
bury their children themselves and made them sign 
a nondisclosure agreement. Moreover, not only par-
ticipants in the events became victims, but also peo-
ple whose point of view was different from the official 
one or who openly expressed their emotions, and the 
number of the latter all over Kazakhstan was quite big.

Protests took place not only in Alma-Ata but also 
in other cities, i.e. Arkalyk, Karaganda, Chimkent, Pav-
lodar, Ust-Kamenogorsk. Zhambul, Taldy-Kurgan, 
Tselinograd, and Kokshetau.

 Many believe that students could not have gath-
ered at the Square spontaneously to voice their pro-
test that had already been actively voiced in whisper 
at all kitchens of the country. Data both on invisible 
organizers and initiators of the mass riot and active 
accomplices in fanatical repressions against Decem-

ber events’ participants has remained classified to this 
day.

  Political analyst Sanat Kushkumbayev accounts 
spontaneity of the December events for lack of normal 
political culture in staging peaceful meetings, proces-
sions and remonstrations both among students and 
government at the time , yet it is beyond doubt to 
him that such a mass gathering at main square of the 
country had been planned.

 The first person to introduce a question for discus-
sion of the public was Mukhtar Shakhanov, who spoke 
at the Congress of People’s Deputies in 1989 and sug-
gested to revise an evaluation of the December 1986 
youth protests as “manifestation of nationalism”.

Following the congress a Commission of the Ka-
zSSR Supreme Soviet was established with a writer as 
its head. Having examined a great number of docu-
ments, in January 1990 the commission arrived at a 
conclusion that protests of the youth had been na-
tional in form, but not nationalistic in substance.

On September 24, 1991 Presidium of the KazSSR 
Supreme Soviet adopted first official document “Res-
olution on “Deductions and Conclusions of the Com-
mission on Eventual Evaluation of the Developments 
Concerned with the Events in Alma-Ata on December 
17-18, 1986”, which said that protests of the youth 
were not nationalistic and at the initial stage they did 
not have wrongful intent.

On December 12, 1991 an Edict of the RK President 
“On Rehabilitation of Citizens Legally Prosecuted for 
Participation in the Events of December 17-18, 1986” 
was issued, hence the majority of the participants 
were declared not guilty.

 After the 1986 December Events Kazakh people 
recognized themselves as a unity. Subsequently it 
promoted growth of self-conscience among Kazakh 
people and became an important step towards sover-
eignty and independence of the state.

After December protests of the youth KazSSR lead-
ers for the first time turned their attention to a disas-
trous status of Kazakh language in the country. An 
interest to national history, customs and traditions of 
Kazakh nation started increasing.

A poll conducted by experts, who inquired about 
the role of December events in Kazakhstan history, 
has shown that nearly everyone was sure that overall, 
December events had played a positive role in history 
of Kazakhstan since they promoted development of 
Kazakhs’ national self-conscience, exerted influence 
upon the society at large and its political conscience. 
Well-known Kazakhstani politician and public figure 
Petr Svoik believes that, “It was a severe shock for Ka-
zakhstani society, especially for Kazakh population, 
who experienced a powerful shock during the De-
cember Events.” 

 When appraising significance of the 1986 Decem-
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ber protests, President of Kazakhstan Nursultan Naz-
arbayev called them “the first sprout of new democratic 
conscience.”

Leyla Akhmetova, Professor at Al-Farabi Kazakh Na-
tional University, Doctor of Historical Sciences, and 
public figure has shared her memories about the 1986 
December events in Alma-Ata by the example of KazNU, 
“Back then, just like now, I worked at Kazakh National 
University and judging from its example I can say that 
those days were very harsh. When students gathered at 
the square, teaching staff were obliged to keep watch at 
dormitories and give them political-education instruc-
tions. Students and our university sustained a heavy loss. 
I had been on the maternity leave and by 1991, when I 
returned, about 90% of teaching staff were replaced. 
The students, who had attended university in the late 
80s, either graduated or dropped out, but the memory 
lives on. A lot of injustice was done to the participants in 
December events. Among the people they came to be 
known as “Decembrists”, they turned into a symbol of 
bravery and resistance. In 1992 the process of gathering 
documents was started and justice triumphed. In 1990 
two books of Decembrists’ memoirs were published in 
Kazakh and Russian. I have traced history of lives of real 
Decembrists from KazSU and found out that lives of 
many of them had been ruined. Some of them were fired, 
some of them served sentences; although their lives had 
been destroyed, many found it within their strength to 
resume a normal existence. At some point memoirs in 
the books were quite rough, but I believe everyone could 
voice his opinion and tell the truth, because they were 
the adversely affected party. That is why while reading 
the memoirs I was surprised that those people had stood 
against entire political structure of the huge state. Nowa-
days, when meeting Decembrists at some events, which I 
attend in a capacity of the public figure, I witness support 
offered [to them] by the government.”

On September 18, 2006  a formal unveiling of the mon-
ument “Dawning of freedom” (designed by architect 
Timur Suleymenov) dedicated to the December events’ 
20th anniversary was held in Almaty at the intersection of 
Zheltoksan Avenue and Satpayev Street. When address-
ing a speech to Almaty residents, the Head of State Nur-
sultan Abishevich Nazarbayev noted that the December 
Events that made the youth gather at the Square, were 
forerunners of our independence. There was an attempt 
to interpret those events as an interethnic clash, but 
history itself has proved such assessment to have been 
wrong. Justice and independence for Kazakhstan were 
the only goals that the youth at the square wanted to 
achieve.

When analyzing reasons and conditions that resulted 
in infamous outcome of the December events, Com-
mission of the Presidium of KazSSR Supreme Soviet has 
arrived at a conclusion that, “all decisions made by the 
government were wrongful and non-democratic.”
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Дүниеде тәуелсіз Қазақ елі бар, Әлемде егемен Қазақстан бар, Оның көп ұлтты, тату, 
ытымақшыл халқы бар, Қуатты экономикасы, сенімді саяси жүйесі бар, Ең бастысы – 

бүгіннен нұрлы, бүгіннен кемел болашағы бар. Сол күнге берік сенімі бар!
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

В мире есть независимая страна казахов. На планете есть суверенный Казахстан. 
Есть его многонациональный, живущий в согласии и дружбе народ. Есть мощная экономика, 

надежная политическая система. Самое главное – есть завтрашний день, еще более 
светлый и содержательный, чем день сегодняшний. Нас объединяет твердая вера во все это.

 Нурсултан НАЗАРБАЕВ

In the world there is an independent country of Kazakhs. There is sovereign Kazakhstan on this  
planet. There is its multinational nation who lives in harmony and friendship. There is a strong 

economy, a reliable political system. Most importantly – there is tomorrow, even more bright and 
meaningful than the day today. We share a firm belief in all of  this.

 Nursultan NAZARBAYEV
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«ХАЛЫҚ ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДА»
атты еліміздің тарихшы 
ғалымдарының үшжылдық циклді 
жобасы аяқталды

Биыл айтулы жыл – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
25 жыл,  «Mangi El» ғылыми-көпшілік тарихи журналы «Халық тарих 
толқынында» мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асқан 
отандық ғалымдарымыздың жан-жақты бағытта атқарған ғылыми-
зерттеу жұмыстарының қысқаша қорытынды есебін жариялап отыр.

Журналдың редакциялық алқасы барлық ғалымдар мен жоба 
жетекшілеріне үлкен  алғыс білдіре отырып, алдағы кезде тығыз 
қарым-қатынаста болатынына сенімді әрі ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының кеңейтілген нұсқасын мақала түрінде жариялауға да 
әзір екенін жеткізеді. 

Mangi El
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В знаменательный год - год 25-летия Независимости Республики Казахстан, 
научно-популярный исторический журнал «Mangi El» публикует краткие 
информационные отчеты ученых страны, работавших в различных научно-
исследовательских  направлениях в рамках программы «Народ в потоке 
истории».

Редакционная коллегия журнала, выражая благодарность и признательность 
ученым -  руководителям проектов  за своевременное предоставление отчетов, 
предлагает всем желающим публиковать свои отчеты в расширенном формате. 

Mangi El

In this significant year, the 25th anniversary of Independence of the Republic of 
Kazakhstan, scientific and popular history magazine “Mangi El” publishes brief infor-
mation reports of Kazakhstani scientists who have been working in various research 
areas of the program “Nation in the Stream of History.”

The Editorial Board expresses gratitude to the projects managing scientists for the 
timely submission of reports, and invites all the wishing to publish their reports in 
extended format in Mangi El.

Mangi El

НАРОД В ПОТОКЕ ИСТОРИИ.  
Завершен трехлетний цикл проектов ученых 
историков страны 

NATION IN THE STREAM OF HISTORY
A three-year cycle of Kazakhstani historians’ 
projects is completed
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Зерттеудің мақсаты: Қазақстан 
бойынша XX ғасырдың ортасынан 
XXI ғасырдың басына дейін жиналған 
барлық палеоантропологиялық ма-
териалдарға жинақтау арқылы қазақ 
халқының шынайы тарихын және 
оның ата-тектерін анықтау үшін ке-
шенді зерттеулерді бастау.

Алынған нәтижелер: Екі меке-
ме арасында: М.Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті мен Ш.Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология ин-
ституты базасында елімізде алғашқы 
ашылып жұмыс істеп жатқан Респу-
бликалық физикалық антропология 
зертханасына жабдықтар, тұтыну 
материалдары, палеоантропологи-
ялық материалдарды жинақтауға, 
зертханалық зерттеу жұмыстарын 

орындауға қажетті материалдар са-
тып алынды. Республиканың басқа 
мекемелері мен аймақтарында, ел-
ден тысқары жерлердегі Қазақстан-
дық палеоантропологиялық матери-
алдар туралы мәліметтер жиналып, 
нақтыланды. Қолда бар палеоан-
тропологиялық материалдар бой-
ынша археологиялық есептердегі 
негізгі тарихи мәліметтерді мұра-
жайлардан іздестіру жұмыстары 
жүргізілді. 2014-2016 жылдардағы 
қазбалардан табылған және қолда 
бар палеоантропологиялық матери-
алдардың бірнеше бөлігіне алғашқы 
зертханалық зерттеулер жүргізілді. 
Жас мамандарға сүйек материалда-
рына физикалық антропологиядан 
теориялық мәліметтермен қатар, 
сүйектерді жинақтау, оларға зерт-

ханалық ізденістер жүргізудің жаңа 
әдістемелерін, оларды классифика-
циялауды, жүйеге келтіру түрлерін, 
фотосуреттерге түсіріп жинақтау 
жолдары үйретілді. Бұл бағытта 
жақын және алыс шетелдерден 
арнайы ғалымдар мен мамандар 
шақырылып, физикалық антропо-
логия негіздері бойынша лекциялар 
оқылып, шеберлік кластары өткізіл-
ді. Арнайы сертификаттар берілді. 
ҒЗЖ тақырыбы бойынша ҚР мемле-
кеттік органдарына практикалық 
ұсыныстар әзірленді. Есеп беріліп 
отырған мерзім аралығында зерт-
хана ғалымдары 1 монография, 31 
ғылыми мақалалар, 1 палеоантропо-
логиялық материалдар каталогы жа-
зылып, жарыққа шығарылды  және 1 
патент (авторлық куәлік). 

Оразақ ИСМАГУЛОВ, 
т.ғ.д., профессор , ҚР ҰҒА академигі, 

Болон ҒА мүше-корреспонденті
Оразак ИСМАГУЛОВ, 

д.и.н.,профессор, академик НАН РК, 
член-корреспондент Болонской АН 

 Orazak ISMAGULOV, 
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Academician of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
Corresponding member of Bolonia Academy of Sciences 

 «Қазақстан бойынша XX ғасырдың ортасынан XXI 
ғасырдың басына дейін жиналған палеоантропологиялық 
материалдарды жинақтау» (2014-2016 жж.) 
тақырыбы бойынша ҒЗЖ туралы қысқаша мәлімет

Амангелди САИПОВ, 
п.ғ.д., профессор, Қазақстан Ұлттық 

жаратылыстану ғылымдары 
Академиясының мүше-корреспонденті   

Амангелди САИПОВ, 
д.п.н., профессор,

член-корреспондент Казахстанской 
национальной Академии естественных наук 

Amangeldi SAIPOV, 
Doctor of Pedagogigal Sciences, Professor,

Corresponding member of the 
Kazakhstan National Academy of Natural Science
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«Свод палеоантропологических материалов Казахстана, 
добытых с середины ХХ до начала ХХI вв. (2014-2016 гг.)

“Bringing together the paleoanthropological materials 
of Kazakhstan, excavated from the mid-twentieth century 
to the early twenty-first centuries” (2014-2016)

Цель: Составить свод всех палео-
антропологических материалов Ка-
захстана, добытых с середины ХХ до 
начала ХХI вв. и начать их комплекс-
ные исследования для объективно-
го изучения истории казахского на-
рода и его предков.

Результаты исследования: Приоб-
ретены оборудование, расходные и 
лабораторные материалы для вновь 
созданной Республиканской лабо-
ратории физической антропологии 
на базе двух организаций: Южно-Ка-
захстанский государственный уни-
верситет им.М.Ауэзова МОН РК  и  
РГКП Институт истории и этнологии 
им.Ч.Ч.Валиханова  КН МОН РК. 

Собраны основные сведения по 
палеоантропологическим материа-
лам, добытым в Казахстане в раскоп-
ках прошлых лет, как по имеющимся 
в распоряжении лаборатории, так и 
находящихся в других регионах РК и 
за его пределами. 

Проведены лабораторная обра-
ботка имеющихся костных матери-
алов, сбор новых в раскопках 2015-
2016 гг. 

Подготовка новых кадров по фи-
зической антропологии включала 
получение теоретических знаний, 
практическое освоение методов 
сбора костных материалов в поле-
вых условиях, лабораторной обра-

ботки, классификации, системати-
зации, фото-фиксации костных ма-
териалов, их описания и измерения. 

Обучение для молодых сотруд-
ников лаборатории проводилось с 
участием приглашенных  зарубеж-
ных антропологов по основам физи-
ческой антропологии. 

Разработаны практические реко-
мендации государственным орга-
нам РК по теме НИР. Исполнителями 
темы за весь отчетный период опу-
бликовано и сдано в производство: 
научные статьи – 31, монография -1, 
патент (авторское свидетельство) -1, 
каталог палеоантропологических 
материалов - 1.

Goal: to consolidate all the infor-
mation on paleoanthropological ma-
terials of Kazakhstan discovered on 
its territory in the period between the 
mid-twentieth century and the early 
twenty-first century, and to start their 
complex analysis required for reliable 
study of the Kazakh people’s and their 
ancestors’ history.

Results: Acquisition of equipment, 
consumables and laboratory supplies 
for newly established Republican 
Laboratory of Physical Anthropology 
under two organizations: M.Auyezov 
South Kazakhstan State University 
and Institute of History and Ethnology 
named after Ch. Ch. Valikhanov. Basic 

information on paleo-anthropological 
materials obtained during excava-
tions in Kazakhstan in the past years 
has been gathered, both that at the 
disposal of the laboratory and the one 
kept in other regions of the Republic 
of Kazakhstan and abroad. The labora-
tory processing of bone material was 
carried out; new materials were col-
lected at new excavations throughout 
2015-2016. Training of new personnel 
in physical anthropology included 
acquisition of theoretical knowledge; 
practical mastering of methods ap-
plied for collection of bone materials 
in the field; laboratory processing; 
classification, systematization, photo-

graphic recording of bone material, its 
description and measurements. For-
eign anthropologists anthropology 
participated in the process of young 
laboratory staff training in sphere of 
physical anthropology. Practical rec-
ommendations for state bodies of 
Kazakhstan have been developed in 
compliance with the research’s sub-
ject. Over the reporting period the 
project executives have published and 
introduced into use thirty-one scientif-
ic articles, one monograph, one certifi-
cate of authorship, and one catalogue 
of paleo-anthropological materials.
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Лейла ДЖАНСҮГІРОВА, 
Жалпы генетика және цитология институтының 

директоры

Лейла ДЖАНСУГУРОВА,
Генеральный директор 

РГП «Институт общей генетики и цитологии» 
КН МОН РК

Leyla DJANSUGUROVA , 
Director General of RSE «The institute of General 

genetics and cytology» CS MES RK

«Қазақстан тұрғындарының этногенетикалық тарихын зерттеу» 
- популяциялық генетика лабораториясының 
алғашқы нәтижелері 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 
ҒК «Жалпы генетика және цитоло-
гия институты» РМК «Халық тарих 
толқынында» бағдарламасы  аясын-
да пәнаралық зерттеулерге бағыт-
талған, молекулалық-генетикалық 
және палеогенетикалық талдаудың 
заманауи мүмкіндіктері негізінде Қа-
зақстан ұлттық тарихының ғылыми 
дәлелденген базасын нығайтатын 
Қазақстандағы жалғыз маманданған 
популяциялық генетика лаборато-
риясы. Жас мамандар палеогене-
тика саласында Лейкхед (Канада) 
университеті және Макса Планка 
Институтында (Университет Тюбин-
гена, Германия) тағылымдамадан 
өтті. ДНҚ-талдау жүргізуге мүмкін 
отандық және шетелдік орталықтар-
да сақталған археологиялық мате-
риалдарға (неолит-энеолит және 
ерте темір дәуірі) талдау жүргізілді. 

Әртүрлі рулық қатысы және гео-
графиялық орналасуына қарай қазір-

гі кездегі қазақтардың (1524 адам) 
генетикалық банкі құрылды. Қа-
зақстанның қазіргі заманғы тұрғын-
дарына аталық (Y-хромосомасының 
STR-локусы, 765 адам) және аналық 
(мтДНҚ HVR1 және HVR1 аудандары, 
106 адам) тұқым қуалау тарамақтары 
бойынша сипатталатын ДНҚ-маркер-
лері бойынша генотиптеу жүргізілді. 
Қазіргі заманғы қазақтардың Ү-хро-
мосомасы және мтДНҚ-ның гапло-
типтерінің әртүрлілігі анықталды.

Аталық/аналық тармақтарына 
талдау жүргізуден қазақтардың эт-
ногенезі алдыңғы Азия Аймағынан 
ерте көші-қон толқындарын, скиф-
сақтық әсер Моңғолия және Қытай 
аймақтарынан ежелгі ғұн тайпала-
рының көшуі, ерте ғасырлық түрік 
тілді тайпалардың қоныстануы және 
Шыңғыс хан шапқыншылығы әсері-
нен құралатынын көрсетті. 

3 ежелгі қазындыларға жүргізіл-
ген Палео-ДНҚ талдауы:

 1) Венгриядан ғұн кезеңі объ-
ектісі (V ғ.) аталық және аналық 
тармағының азиялық шығу тегін 
куәләндыратын Y-хромосоманың L 
гаплотипін және мтДНҚ-ның D4j12 
гаплотипін сипаттайтыны; 

2) ШҚО, Тасарық қорғанының 
(б.д.д. IV-III ғ.) «Үржар ханшайы-
мы» шығу тегін және Алтай, Сібір, 
Қиыр Солтүстік және Американың 
тұрғылықты халықтарымен генети-
калық туыстығын куәландыратын 
мтДНҚ-ның D4o гаплотипін сипат-
тайтыны; 

3) Ботай мекенінен энеолит ада-
мы Батыс Еуропа және Американың 
қазіргі халқында кеңінен таралған 
мтДНҚ-ның K1b2 гаплотипін сипат-
тайтындығы белгіленді. Бұл Орта-
лық Еуразияда Қазақстанның Сол-
түстік аумағында K1b2 гаплотипінің 
алғашқы пайда болуын сипаттауы 
мүмкін.
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«Изучение этногенетической истории населения Казахстана» 
- первые результаты работы лаборатории популяционной 
генетики

В рамках программы «Народ в 
потоке истории» создана един-
ственная в Казахстане специализи-
рованная Лаборатория популяци-
онной генетики, ориентированная 
на междисциплинарные исследова-
ния, усиление научно-доказатель-
ной базы национальной истории 
Казахстана на основе современных 
возможностей молекулярно-гене-
тического анализа.

Молодые сотрудники стажиро-
вались по палеогенетике в лабо-
ратории палео-ДНК университета 
Лейкхед (Канада) и в Институте 
Макса Планка (Германия). Прове-
ден анализ археологического ма-
териала (неолит-энеолит и ранний 
железный век), хранящегося в от-
ечественных и зарубежных цен-
трах, на возможность проведения 
ДНК-анализа. Заложен генетиче-
ский банк, представляющий совре-

менных казахов (1524 человек) раз-
личной родовой принадлежности и 
географической локализации. 

Проведено генотипирование 
современных казахов по ДНК-мар-
керам, характеризующим отцов-
ские (STR-локусы Y-хромосомы, 765 
чел.) и материнские (HVR1 и HVR1 
районов  мтДНК, 106 чел.) линии 
наследования. Анализ происхож-
дения отцовских/материнских ли-
ний показал, что этногенез казахов 
складывался из многих влияний, 
среди которых ранние  миграци-
онные волны из Передней Азии, 
скифо-сакский вклад, миграции 
древних гуннских племен, средне-
вековые заселения тюркоязычны-
ми племенами и нашествие Чингиз 
хана. 

Проведенный анализ палео-ДНК 
3-х древних находок установил, что: 

1) объект гуннской элиты из Вен-

грии (V в.) характеризуется L гапло-
типом Y-хромосомы и D4j12 гапло-
типом мтДНК, что свидетельствует 
об азиатском происхождении от-
цовской и материнской линии; 

2) сакская «Урджарская принцес-
са» из кургана Тасарык в ВКО (IV-III в. 
до н.э.) характеризуется D4o гапло-
типом мтДНК, свидетельствующем 
об азиатском происхождении и ге-
нетическом родстве с населением 
Алтая, Сибири, Крайнего Севера и 
коренным населением Америки;

3) энеолитический человек с по-
селения Ботай (IV- III тыс. до н.э.) 
характеризуется K1b2 гаплотипом 
мтДНК, весьма распространенном 
у современного населения Запад-
ной Европы и Америки. Возможно, 
это первое свидетельство появле-
ния K1b2 гаплотипа в Центральной 
Евразии, на территории Северного 
Казахстана.

Project «The study of ethnogenetic history of Kazakhstan’s 
population» - First achievements of population genetics laboratory

Specialized Laboratory of Popula-
tion Genetics established as a part of 
the program “People in the Stream of 
History” is the only one of its kind in 
Kazakhstan; it is oriented toward in-
terdisciplinary research and enhance-
ment of evidentiary basis of Kazakh-
stan’s national history that applies 
achievements of modern molecular 
genetic analysis. 

Young members of stuff underwent 
a study course in paleo genetics at 
the Lakehead University Paleo-DNA 
Laboratory (Canada) and Max Planck 
Institute (Germany). Analysis of ar-
chaeological materials (the Stone Age 
- Eneolithic, Early Iron Age) kept at 
domestic and foreign centers for pos-
sibility of DNA analysis has been car-
ried out. The gene bank representing 
modern Kazakhs (1524 people) of dif-

ferent tribal affiliation and geograph-
ical localization was established. The 
DNA samples of modern Kazakhs have 
been genotyped by DNA-markers 
characterizing the paternal (STR-loci 
of Y-chromosome, 765 people) and 
maternal (HVR1 and HVR1 regions of 
mtDNA, 106 people) lineage. Analysis 
of paternal/maternal lineages’ origin 
demonstrates that the Kazakh eth-
nogenesis was influenced by many 
factors, among which were the early 
migration waves from Asia Minor, the 
Scythian-Saka impact, Great migra-
tion of Hun tribes, occupation of Ka-
zakhstan territory by Turkic-speaking 
tribes in the Middle Ages and Genghis 
Khan’s invasion. The paleo-DNA anal-
ysis performed on three ancient finds 
has revealed that: an item belonging 
to the Hun elite from Hungary (dating 

to V A.D.) is characterized by Y-chro-
mosome L and D4j 12 haplotypes of 
mtDNA, which is an evidence of the 
Asian origin of the paternal and ma-
ternal lineage; 

  2) Saka “Urjar Princess” from the 
Tasaryk mound in East Kazakhstan 
(IV-III BC) had D4o mtDNA haplotype, 
which points to the Asian origin and 
genetic affiliation with populations of 
Altai, Siberia, the Far North and indig-
enous population of America;

 3) A man from the Eneolithic found 
at Botay settlement (IV-III mil. BC) had 
K1b2 mtDNA haplotype, which is very 
common in the modern population of 
Western Europe and America. It might 
be the first evidence of the mtDNA 
K1b2 haplotype emergence in Central 
Eurasia, in the territory of North Ka-
zakhstan. 
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«Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы бойынша Археоло-
гия институты «Қазақстанның ежелгі 
және ортағасырлық тарихы архе-
ологиялық зерттеулер негізінде» 
тақырыбын орындады. Зерттеудің 

хронологиялық шеңбері – ерте тас 
ғасырынан бастап жаңа дәуірге дей-
ін. Территориялық жағынан қазба 
және барлау жұмыстары Қазақстан-
ның барлық жерінде дерлік жүр-
гізілуде (сур. 1). Тас ғасыры бойын-

ша зерттеулер Ұлытау мен Балқаш 
бойын қамтиды. Қола дәуірінің тео-
риялық және қолданбалы мәселесі 
20 жылдан аса уақыттан бері Талды-
сай қонысындағы далалық зертте-
улерде қарастырылуда. Сарыарқа, 

Бауыржан БАЙТАНАЕВ,
т. ғ. д. , ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология 
институтының директоры

Бауыржан  БАЙТАНАЕВ, 
д. и. н.,член-корреспондент  НАН РК, 

 директор 
Института археологии им. А. Х. Маргулана

Bauyrjan  BAITANAYEV,
Doctor of Historical Sciences, 

Corresponding member of RK NAS,
Director of Institute of archaeology

 after named A.Kh.Margulan

«Мәңгілік ел» идеясының Ә. Х. Марғұлан атындағы 
археология институты жұымысындағы көрінісі

Сур. 1. Алтынтөбе қаласының аэрофотосуреті. Оңтүстік Қазақстан
Рис. 1. Аэрофотоснимок городища Алтынтобе. Южный Казахстан
Fig. 1. Aerophotograph of Altyntobehillfort. South Kazakhstan
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Отражение идеи «Мәңгілік ел» 
в деятельности института археологии им. А. Х. Маргулана

“Mangilik el” idea reflektion in the aktivity 
of the Institute of archeology after named A. Kh. Margulan

По программе «Народ в пото-
ке истории» Институт археологии 
разрабатывает тему: «Древняя и 
средневековая история Казахстана 
в свете археологических исследо-
ваний. Хронологический охват ис-
следований – от древнекаменного 
века до нового времени. В терри-
ториальном отношении раскопки и 
разведки проводятся практически 
по всему Казахстану (рис. 1).  Иссле-
дованиями по палеолиту охвачены 
Улытау и Прибалхашье. Теорети-
ческие и прикладные вопросы по 

эпохе бронзы разрабатываются при 
полевых исследованиях поселения 
Талдысай, раскопки которого ведут-
ся уже более 20 лет. 
На основе анализа данных, полу-
ченных при изучении памятников 
Сарыарки, Жетысу, Приаралья, Ка-
захского Алтая и др., разрабатыва-
ются вопросы, связанные с изуче-
нием генезиса сакской культуры. 
В рамках программы издано два 
сборника материалов международ-
ных конференций; издан двухтом-
ный каталог монет; подготовлены к 

изданию книга-альбом «Керамика 
Сайрама» и сборник «Культурное 
наследие Евразии (с древности до 
наших дней)»; подготовлена руко-
пись монографии «Урбанизация в 
XIII – первой половине XV вв. / Древ-
няя и средневековая урбанизация 
Казахстана». 
Деятельность Института археологии 
им. А. Х. Маргулана ярко иллюстри-
рует непрерывный цикл освоения 
территории Казахстана на протяже-
нии тысячелетий.

The Institute of archeology after 
named A. Kh. Margulan develops 
“Ancient and medieval history of Ka-
zakhstan in the light of archaeologi-
cal investigations” theme within the 
frameworks of “People in the flow 
of history” program. Chronological 
range of the research – from the An-
cient Stone Age to the New Time. In 
the territorial relation, excavations 
and explorations are carried out al-
most all over Kazakhstan (Fig. 1). In-
vestigations of the Paleolithic age 
cover Ulytau and Balkhash region. 

Theoretical and applied issues by the 
Bronze Age are developed at the field 
investigations of Taldysay settlement, 
the excavations of which have been 
carrying out more than 20 years. Based 
on the analysis of data, received when 
studying monuments of Saryarka, Je-
tysu, Aral Sea region, Kazakh Altay, 
etc., questions, related to the study of 
Saka culture genesis, are worked out. 
Within the framework of the program 
there were published two collection 
of materials for international confer-
ences, two-volume catalogue of coins, 

prepared for publication book-album 
“Ceramics of Sairam” and collection 
of scientific papers “Cultural heritage 
of Eurasia (from the ancientry to our 
time)”, prepared manuscript of mono-
graph “Urbanization in XIII – first half 
of XV century / Ancient and medieval 
urbanization of Kazakhstan”. Activi-
ty of the Institute of archeology after 
named A. Kh. Margulan clearly illus-
trates continuous cycle of Kazakhstan 
territory seizure during millenniums.

Жетісу, Арал бойы, Қазақ Алтай 
және тағы басқада ескерткіштерді 
зерттеу кезінде алынған қорытын-
дылар негізінде сақ мәдениетінің 
генезисін зерттеумен байланысты 
мәселелер қарастырылады. Бағдар-
лама шеңберінде екі халықаралық 
конференция материалдары жи-

нағы; екі томдық тиындар каталогы 
баспадан шықты; «Сайрам керами-
касы» кітап-альбомы; «Еуразияның 
мәдени мұрасы» (ежелгі заманнан 
қазірге дейін) жинағы баспаға даяр-
ланды, «XIII ғ. –XV ғасырдың бірінші 
жартысындағы урбанизация / Қа-
зақстанның ежелгі және ортағасы-

рдағы урбанизациясы» моногра-
фиясының қолжазбасы даярланды. 
Ә. Х. Марғұлан атындағы Археоло-
гия институтының жұмыстары Қа-
зақстан территориясын мыңжыл-
дықтар бойында игерудің үздіксіз 
циклін жарқын бейнелейді.
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Зерттеу мақсаты: Тарихи мате-
риалдарды айқындау, зерделеу, 
жүйелеу, жіктеу, жариялау, тарату, 
кеңінен жаю; Қазақстан тарихы мен 
мәдениеті бойынша дереккөздердің 
электронды-цифрлық қорын жасау.

Зерттеудің нәтижелері: 2013-2015 
жж. шет елдердің (Ұлыбритания, 
Германия, Үндістан, Иран, Испания, 
Қытай, Египет, Марокко, Моңғолия, 
Ресей, Түркия, Франция) кітапха-
налық, мұражайлық, мұрағаттық 
және басқа қорларда жүргізген ар-
хеографиялық экспедицияларының 
нәтижесінде жаңа материалдар ай-
қындалып, қолжазбалар, цифрлық 
фотосуреттер, сәулет, эпитафиялық 
ескерткіштер, карталар сызбалары-
ның көшірмелері, миниатюралар 
мен микрофильмдер жіктеліп, жүй-
елі түрде өңделді. Сириялық жазу-
мен жазылған парсы, араб, қытай, 
көнетүркі, көнемоңғол, көнеұйғыр, 

ескі қазақ тілдеріндегі дереккөздер, 
көнеүнді (шамамен брахми, кхаро-
штхи) тілдеріндегі жазба жәдігер-
лер, петроглифтер, көне қорғандар 
мен кешендер жүйеленді. Дерек-
көздердің негізгі төрт түрі – жазба, 
ауызша, эпиграфикалық және арте-
фактілер бойынша айқындалған ма-
териалдар сараптамадан өткізілді, 
зерделенді, жүйеленіп, жіктелді де, 
2015 жылы қазақ тілінде басылып 
шыққан «Қазақстан тарихы бойын-
ша жазба, ауызша, эпиграфикалық 
дереккөздердің жинақты каталогы», 
«Қазақ халқының тарихы мен мәде-
ниеті бойынша мыңжылдық дерек-
көздері» атты иллюстрацияланған 
альбом-кітабы, М.Қ. Әбусейітованың 
«Қазақ хандығы» атты монография-
сының негізін құрады. Бұл кітаптар 
орыс тіліне аударылды. «...Жинақты 
каталог» – айқындалатын жаңа де-
реккөздер мен оларды өңдеу ба-

рысында толықтырылып отыратын 
материалдар мен құжаттардың жаңа 
топтамасын жасаудағы ең алғашқы, 
бірақ айрықша маңызды қадамы. 
2016 жылы РАО мен басқа да ғылы-
ми институттардан бағдарламаға 
қатысушылар айқындаған, жаңадан 
келіп түскен материалдар негізін-
де «Жинақты каталогтың» 2 томын 
құрастыру жұмысы жүргізілді. Осы-
лайша, әртүрлі шетелдік қорларда 
бытыраңқы сақталған және РАО-да 
алғаш рет басы біріктірілген Қа-
зақстан тарихы мен мәдениетінен 
түрлі дереккөздер және матери-
алдармен ұдайы толықтырылатын 
жаңа бірегей деректер базасын қа-
лыптастыру жұмыстары жасалуда.

Отандық және шетелдік ғылыми 
басылымдарда, бұқаралық ақпа-
рат құралдарында, ҚР және онан 
тыс жерлердегі ғалым серіктестер 
арасында жұмыс нәтижелерін кеңі-

Меруерт ӘБУСЕИТОВА,
т.ғ.д., профессор,
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Meruyert ABUSSEITOVA,
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«Ақпараттық орталықтың мұрағат материалдарын зерттеу, 
сондай-ақ, оларды жинау, жүйелеу және жіктеу, цифрлау және 
аудару, т.б. бойынша зерттеу жобасы» (2014-2016 жж.)
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нен жаю төмендегідей түрде өтті: 1) 
шеберлік сабақтары және дәрістер 
(Энергетика институты, 2014 ж., Қ.И. 
Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2015 ж.), 
2) ғылыми конференциялар мен 
дөңгелек үстелдер (оның ішінде, Еу-
ропаның Орталық Азияны зерттеу 
қоғамдастығының XIV конференци-
ясы (ESCAS), Цюрих қаласы, 2015 ж.), 
3) оқу семинарлары (ҚазҰУ шығы-
стану факультетінде, 2014 ж., ҚазҰПУ 
жанындағы Сорбонна-Қазақстан 
Институтында, 2015 ж.), 4) тұсау-
кесерлер (Ислам ынтымақтастығы 
ұйымы (OIC) жанындағы Ислам та-
рихы, өнері және мәдениетін зерт-
теу орталығы (IRCICA), Стамбул 2014 
ж., Ресей шығыстанушыларының IX 
Съезі, Қазан 2014 ж., Шығыс тілдері 
және өркениеттерінің Ұлттық инс-
титуты (INALCO, Париж, 2014 ж.), 
Қазақстан Бейбітшілік және татулық 
орталығы (ҚБТО, Лондон, 2014 ж.); 5) 
Үндістан, Франция және Тәжікстан 
дәріскерлерінің қатысуымен, Ма-
нускриптология және кодиколо-
гия бойынша І және ІІ халықаралық 

жазғы мектептері (2014-2016 жж.); 6) 
Қазақстан және онан тыс жатқан ел-
дерде жарық көрген ғылыми жария-
ланымдар; 7) ҚР бұқаралық ақпарат 
құралдарында сөз сөйлеу; 8) кітап 
көрмелері (Қазақ хандығының 550 
жылдығына, Ғылым күніне, ҚР 25 
жылдығына арналған, Алматы, 2016 
ж.); 9) кітаптардың тұсаукесері (Пар-
сы қолжазбаларын зерттеуші фран-
цуз Ф. Ришардың каталогы (Франци-
яның Орталық Азияны зерттеу ин-
ститутымен бірлесе отырып, IFEAC, 
2014 ж.), «Анри Мозер қорындағы 
Қазақстан тарихы және мәдениеті 
бойынша қолжазбалар мен арте-
фактілер» атты кітап-альбом (Цюрих, 
2015 ж.). Атқарылған жұмыс нәтиже-
лері ғалым кадрларды дайындайтын 
білім беру жүйесіне, атап айтқанда, 
дәріс оқу мен семинарларда, сон-
дай-ақ, магистірлік және докторлық 
диссертацияларды жазу барысында 
енгізіледі. 

Сандық көрсеткіштер. Қазақ тілін-
де: 1 «Қазақстан тарихы бойынша 
жазба, ауызша, эпиграфикалық де-

реккөздердің жинақты каталогы»; 
«Қазақ халқының тарихы мен мәде-
ниеті бойынша мыңжылдық дерек-
көздері» атты 1 альбом-кітабы; М.Қ. 
Әбусеитованың «Қазақ хандығы» 
атты 1 монографиясы жарық көрді. 
2014 жылы 22 ғылыми мақала жа-
рияланды, олардың ішінде, ҚР – 17, 
шетелде – 5 мақала. Конференция-
ларда – 14 баяндама жасалды, оның 
ішінде ҚР – 10, шетелде – 4. Бұқара-
лық ақпарат құралдарында жария 
болған мақалалар мен сұхбаттар – 5. 
2015 жылы 30 ғылыми мақала жари-
яланды, оның ішінде ҚР – 23, шетел-
де – 7 мақала. Конференцияларда 29 
баяндама жасалды, оның ішінде ҚР 
– 21, шетелде – 8. Бұқаралық ақпа-
рат құралдарындағы мақалалар мен 
сұхбаттар саны – 12. 2016 жылы 1 
монография, 18 ғылыми мақала жа-
рияланды, оның ішінде ҚР – 13, ше-
телде – 5 мақала. Конференциялар-
да 12 баяндама жасалды, оның ішін-
де ҚР – 10, шетелде – 2. Бұқаралық 
ақпарат құралдарындағы мақалалар 
мен сұхбаттар саны – 8.

«Исследовательский проект Информационного центра по 
изучению архивных материалов, сбору, систематизации и 
классификации, оцифровке и переводу и т.п.» (2014-2016 гг.)

Цель: Выявление, изучение, си-
стематизация, каталогизация, изда-
ние, распространение, широкая по-
пуляризация исторических матери-
алов; создание электронно-цифро-
вого фонда источников по истории 
и культуре Казахстана.

Результаты исследования: По 
итогам археографических экспеди-
ций в 2013-2015 гг. в библиотечные, 
музейные, архивные и иные фонды 
зарубежных стран (Великобрита-
ния, Германия, Индия, Иран, Испа-
ния, Китай, Египет, Марокко, Мон-
голия, Россия, Турция, Франция) 
были выявлены новые материалы, 
проведена классификация, систем-

ная обработка рукописей, цифро-
вых фотоснимков, копий зарисовок 
архитектурных, эпитафических па-
мятников, архивных материалов, 
карт, миниатюр и микрофильмов. 
Систематизированы источники на 
персидском, арабском, китайском, 
древнетюркском, древнемонголь-
ском, древнеуйгурском, староказах-
ском языках, написанные сирийским 
письмом, письменные памятники 
на древнеиндийских языках (пред-
положительно брахми, кхароштхи), 
петроглифы, древние курганы и 
комплексы. Выявленные материалы 
прошли экспертизу, были изучены, 
систематизированы, каталогизиро-

ваны по четырем основным видам 
источников – письменным, устным, 
эпиграфическим, артефактам – и 
легли в основу «Сводного каталога 
письменных, устных, эпиграфиче-
ских источников и артефактов по 
истории Казахстана», иллюстриро-
ванной книги-альбома «Тысячелет-
ние источники по истории и культу-
ре казахского народа», монографии 
М.Х. Абусеитовой «Қазақхандығы», 
изданных в 2015 г. на казахском язы-
ке. Данные книги переведены также 
на русский язык. 

«Сводный каталог…» - это лишь 
начальный, но исключительно важ-
ный шаг по созданию новой серии 
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материалов и документов, которые 
в дальнейшем будут пополнять-
ся в результате выявления новых 
источников и их дальнейшей обра-
ботки. В 2016 году проводилась ра-
бота по составлению 2 тома «Сво-
дного каталога…» на основе вновь 
поступающих материалов, выяв-
ленных участниками программы 
из РИЦ и из других научных инсти-
тутов. Таким образом, проводится 
работа по формированию новой 
уникальной постоянно пополня-
ющейся базы данных – различных 
источников и материалов по исто-
рии и культуре Казахстана, разбро-
санных в различных зарубежных 
фондах и впервые собранных вое-
дино в РИЦ.

Проведена широкая популяри-
зация результатов работы в отече-
ственных и зарубежных научных 
изданиях, СМИ, среди научных 
партнеров в РК и за рубежом в сле-
дующем формате: 

1) мастер-классы и лекции (Энер-
гетический институт, 2014 г., КазН-
ТУ им. К.И. Сатпаева, 2015 г), 

2) научные конференции и кру-
глые столы (в том числе на XIV 
конференции Европейского сооб-
щества по изучению Центральной 
Азии (ESCAS), г. Цюрих, 2015 г.), 

 3) учебные семинары (на фа-
культете востоковедения КазНУ, 
2014 г., в Институте Сорбонна-Ка-
захстан при КазНПУ, 2015 г.), 

4) презентации (в Центре по 
изучению исламской истории, ис-
кусства и культуры (IRCICA) при 
Организации исламского сотруд-
ничества (OIC), Стамбул 2014 г., на 
IX Съезде Российских востокове-
дов, Казань 2014 г., в Националь-
ном институте восточных языков и 
цивилизаций (INALCO, Париж, 2014 
г.), Казахстанском Центре мира и 
согласия (КЦМС, Лондон, 2014 г.); 

5) I и II международные летние 
школы по манускриптологии и ко-
дикологии  с участием лекторов 
из Индии, Франции, Таджикистана 
(2014-2016 гг.); 

6) научные публикации в Казах-
стане и за рубежом; 

7) выступления в СМИ РК; 
8) выставки книг (посвященные 

550-летию Казахского ханства, Дню 
науки, 2015 г., 25-летию РК, Алматы, 
2016 г.); 

9) презентации книг (Каталог 
персидских рукописей француз-
ского исследователя Ф. Ришара 
(совместно с Французским Инсти-
тутом по изучению Центральной 
Азии, IFEAC, 2014 г.), книги-альбома 
«Рукописи и артефакты по истории 
и культуре Казахстана из фонда 
Анри Мозера» (Цюрих, 2015 г.). 

Результаты работы внедряются 
в образовательную систему подго-
товки научных кадров, в частности, 
при чтении лекций и семинаров, а 
также при написании магистерских 
и докторских диссертаций. 

Количественные показатели. 
Опубликовано на казахском языке: 
1 «Сводный каталог письменных, 
устных, эпиграфических источ-
ников и артефактов по истории и 
культуре Казахстана», 1  Книга-аль-
бом «Тысячелетние источники по 
истории и культуре казахского на-
рода»; 1 монография М.Х. Абусеи-
товой «Казахское ханство». 

В 2014 г. опубликовано 22 науч-
ные статьи, из них в РК - 17, за рубе-
жом – 5 статей. 

Подготовлено докладов на кон-
ференциях 14, из них в РК – 10, за 
рубежом – 4. Статьи и интервью в 
СМИ – 5. 

В 2015 г. опубликовано 30 науч-
ных статей, из них в РК - 23, за рубе-
жом – 7 статей. 

Подготовлено докладов на кон-
ференциях 29, из них в РК – 21, за 
рубежом – 8. Статьи и интервью в 
СМИ – 12. В 2016 г. опубликовано: 1 
монография, 18 научных статей, из 
них в РК - 13, за рубежом – 5 статей. 
Подготовлено докладов на кон-
ференциях 12, из них в РК – 10, за 
рубежом – 2. Статьи и интервью в 
СМИ – 8.
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“The Information Centre Research Project on Study of Archival 
Materials, as well as the Collection, Systematization and 
Classification, Digitization and Translation, etc.” (2014-2016)

Aim: Identification, research, sys-
tematization, cataloguing, publishing, 
distribution, wide popularization of 
historical materials; creation of a digital 
fund of sources related to the history 
and culture of Kazakhstan.

Results: As a result of archaeological 
expeditions in 2013-2015 to the librar-
ies, museums, archives and other funds 
of foreign countries (France, Germany, 
India, Iran, Spain, China, Egypt, Moroc-
co, Mongolia, Russia, Turkey, France) 
new materials were discovered, the 
classification and systemic process-
ing was made of the manuscripts, 
digital photos, copies of sketches of 
architectural, epitaphic monuments, 
archival materials, maps, miniatures 
and microfilms. Systematization was 
done of the sources in Persian, Ara-
bic, Chinese, ancient Turkic, ancient 
Mongolian, ancient Uighur, old Kazakh 
languages, written with Syrian script, 
written monuments in ancient Indian 
languages (presumably Brahmi, Kha-
roshthi), petro glyphs, ancient burial 
mounds and complexes. The identi-
fied materials were examined, studied, 
systematized, catalogued according to 
four main types of sources - written, 
oral, epigraphic sources and artifacts. 
They formed the basis of the following 
books published in 2015 in Kazakh lan-
guage: “Comprehensive Catalogue of 
Written, Oral, Epigraphic Sources and 
Artifacts on the History of Kazakhstan”, 
the illustrated book-album “Millenni-
al Sources on the History and Culture 
of the Kazakh people”, and the mon-
ograph “Kazakh Khanate” by M.Kh. 
Abusseitova. These books have been 
also translated into Russian language.
The “Comprehensive Catalogue...”  is 
though the initial, but a very important 
step in the creation of a new series of 
materials and documents, which will 

continue to be replenished as a result 
of the identification of new sources 
and their further processing. In 2016, 
work was carried out on to form the 
second volume of the “Summary Cat-
alog ...” on the basis of new incoming 
materials identified by the participants 
of the RIC program and other research 
institutions. Thus, the work is being 
conducted on the establishment of a 
new unique continuously expanding 
database - a variety of sources and ma-
terials on the history and culture of Ka-
zakhstan, scattered in various foreign 
funds and for the first time gathered 
together in RIC.

There has been a wide populariza-
tion of the results of work in domes-
tic and foreign scientific journals, the 
mass media, among academic part-
ners in Kazakhstan and abroad in the 
following format: 1) master classes and 
lectures (Energy Institute, 2014, KazN-
TU named after K.I. Satpayev, 2015); 2) 
scientific conferences and round ta-
bles (including the XIV conference of 
the European Society for Central Asian 
Studies (ESCAS), Zurich, 2015);  3) train-
ing sessions (at the faculty of Oriental 
Studies of Kazakh National University, 
2014, the Institute Sorbonne-Kazakh-
stan at the Kazakh National Pedagog-
ical University, 2015);  4) presentations 
(at the Centre for Islamic history, art 
and culture (IRCICA) at the Organi-
zation of Islamic Cooperation (OIC), 
Istanbul 2014,at the IX Congress of 
Russian Orientalists, Kazan 2014, at the 
National Institute of Oriental Languag-
es   and Civilizations (INALCO, Paris, 
2014), the Kazakhstan Center for Peace 
and Accord (KCPA, London, 2014); 5) I 
and II International Summer Schools 
on Manuscriptology and Codicology 
with the participation of lecturers from 
India, France, Tajikistan (2014-2016); 

6) research articles in Kazakhstan and 
abroad; 7) presentations in Kazakhstan 
mass media; 8) books exhibitions (ded-
icated to the 550th anniversary of the 
Kazakh Khanate, the Day of Science, 
2015, the 25th anniversary of the Re-
public of Kazakhstan, Almaty, 2016); 
9) book release (Catalogue of Persian 
Manuscripts by the French scholar F. 
Richard (jointly with the French Insti-
tute for Central Asian Studies, IFEAC, 
2014), book-album “Manuscripts and 
Artifacts on the History and Culture of 
Kazakhstan from Henri Moser Fund” 
(Zurich, 2015). The results are being in-
troduced in the educational system of 
preparing scientific cadres, particularly 
by delivering lectures and seminars, 
as well as in the writing of master and 
doctoral theses.

Quantitative indicators. Published 
in Kazakh language: 1 “Comprehen-
sive Catalogue of Written, Oral, Ep-
igraphic Sources and Artifacts on the 
History and Culture of Kazakhstan”, 
1 book-album “Millennial Sources on 
the History and Culture of the Kazakh 
People”; 1 monograph by M.Kh.  Abus-
seitova “The Kazakh Khanate”. In 2014, 
22 scientific articles were published, 
including in Kazakhstan - 17, abroad - 5 
articles. Presentations at conferences – 
14,including in Kazakhstan - 10, abroad 
- 4. Articles and interviews in the mass 
media - 5. In 2015, 30 research articles 
were published, including in Kazakh-
stan - 23, abroad - 7 articles. Presenta-
tions at conferences – 29, including in 
Kazakhstan - 21, abroad - 8. Mass me-
dia articles and interviews - 12. In 2016, 
1 monograph was published, 18 re-
search articles, including in Kazakhstan 
- 13, abroad - 5 articles. Presentations 
at conferences – 12,including in Ka-
zakhstan - 10, abroad - 2. Mass media 
articles and interviews - 8.
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Ә.Х. Марғұлан атындағы Археоло-
гия институты 2015–2016 жж. «Халық 
тарих толқынында» атты бағдарла-
масы аясында Шивээт улаан атты 
ерте түрік қағандық діни кешенінде 
(Моңғолия) зерттеулер жүргізді. 

Ескерткіш Орталық Моңғолия-
дағы Хануй өзенінің оң жағалауын-
да, оған Хунуй өзенінің құйылар тұ-
сында, Шивээт улаан атты таудың ба-
сында орналасқан. Бұл ескерткішті 
зерттеу объектісі ретінде таңдау 
Екінші Түрік қағанатының негізін 
қалаушы – Елтеріс (Гудулу, Кутлуг) 

қағанның (691 ж.) бейнесін мәңгі 
есте қалдыру идеясымен байланы-
сты. Демек, ескерткіш 693–715 жж. 
патшалық құрып, мемлекет ішінде 
ішкі тұрақтылықты және егемендік-
ті сақтап қалуға тырысқан Елтеріс 
қағанның ағасы Қапаған (Мочжо) 
қағанның тұсында салынған болса 
керек.

Шивээт улаан типтес бірнеше ке-
шенді діни-ғұрыптық құрылысты 
(қорықтарды) тұрғызу ерте түрік 
қоғамында күрделі мифопоэтика-
лық дүниетанымдық жүйенің және 

бірнеше кезеңнен тұратын тиісті 
діни жоралғылардың болғандығын 
дәлелдейді. Бұл жерде Көктен жара-
тылған қағанға сыйыну мен құрбан-
дық шалу сияқты нанымдық салта-
натты рәсімдер өткізілген. Қағанның 
қорығы мемлекеттің маңызды инте-
грациялық орталығы ретінде де қа-
растырылады. Кешен құрылысында 
біренеше тайпалар мен халықтар-
дың таңбалары белгіленген стела-
ның болуы осы идеяны дәлелдейді. 

Зайнолла САМАШЕВ ,
т.ғ.д.,  ҚР БжҒМ ҒК Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының 

Астана қаласындағы филиалының бас ғылыми қызметкері 
Зайнолла САМАШЕВ

д.и.н, главный научный сотрудник Филиала 
Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК в г. Астана

Zeynolla SAMASHEV, 
Doctor of Historical Sciences, 

Senior Researcher at Astana Branch of  Institute of Archaeology after named A.Kh. 
Margulan  

Ақан ОҢҒАР,
т.ғ.к., ҚР Ұлттық музейінің «Халық қазынасы» ҒЗИ-нің басшысы  

Акан ОНГАР,
к.и.н., руководитель НИИ «Халық қазынасы» Национального музея РК

Akan ONGAR, 
Candidate of Historical Sciences, 

Director of Research Institute “Khalyk kazynasy” under RK National Museum
Айдос ЧОТБАЕВ, 

ҚР БжҒМ ҒК Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының 
Астана қаласындағы филиалының аға ғылыми қызметкері,

Айдос ЧОТБАЕВ, 
старший научный сотрудник Филиала 

Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК в г. Астана
Aydos CHOTBAYEV , 

Senior Researcher at Astana Branch 
of  Institute of Archaeology after named A.Kh. Margulan

Цэвээндорж ДАМДИНСҮРЭНГИЙН, 
т.ғ.д , Моңғолия ҒА Тарих және археология институтының 

Археология орталығының жетекшісі
Цэвээндорж ДАМДИНСУРЭНГИЙН, 

д.и.н., руководитель Центра археологии 
Института истории и археологии АН Монголии 

Tsavaandorj DAMDINSURANGIYN, 
Doctor of Historical Sciences, 

Director of Archaeology Center at Institute of History 
and Archaeology Institute at the Mongolian Academy of Sciences

Моңғолиядағы Шивээт улаан діни-ғұрыптық кешенінде 
жүргізілген археологиялық жұмыстар
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Археологические работы на  культово-поминальном комплексе 
Шивээт  улаан в Монголии

Archeological works at religious-mortuary complex 
Shiveet Ulaan in Mongolia 

В 2015–2016 гг. Институт архео-
логии им. А.Х. Маргулана проводил 
исследование на древнетюркском 
каганском ритуальном комплексе 
Шивээт улаан (Монголия) в рамках 
реализации проекта «Народ в пото-
ке истории».  

Памятник расположен на правом 
берегу р. Хануй при впадении в нее 
р. Хунуй, в Булганском аймаке. 

Выбор этого памятника в каче-
стве объекта исследования  вызван 
и тем, что его возведение связыва-
ется с идеей увековечения образа 
основателя Второй Тюркской импе-
рии Елтерис (Гудулу, Кутлуг) кагана 

(ум. 691 г.). Следовательно, это мог-
ло осуществиться только при его 
брате Капаган кагане (Мочжо), кото-
рый царствовал в (693–715гг., ведя 
упорную борьбу за укрепление су-
веренитета и сохранение внутрен-
ней стабильности в государстве. 

Возведение многокомпонентных 
культово-поминальных сооружений 
– корыков наподобие шивээтула-
анских и других свидетельствует о 
существовании в древнетюркском 
обществе сложной мифопоэтиче-
ской мировоззренческой системы 
и соответствующей многоступенча-
той практики ритуально-обрядовых 

действий. 
Здесь происходили кульминации 

церемониальных действий, связан-
ных с культовым почитанием обо-
жествлённого образа - Небом рож-
дённого кагана, акты всевозможных 
жертвоприношений и т.д.

Корык кагана рассматривается 
и как важнейший интеграционный 
центр государства. 

Наличие стелы с тамговыми зна-
ками многочисленных племён и 
народов в структуре комплекса со 
всей очевидностью демонстрирует 
эту идею.

Throughout 2015–2016 a branch 
of the Institute of Archaeology after 
named A.Kh. Margulan  conducted 
survey of the ancient Turkic Khagan 
ritual complex Shiveet Ulaan  (Mongo-
lia).

The monument is located on the 
right bank of the river Khanuy at the 
confluence of the river Khunuy in Bul-
gan aimag. This monument became 
an object of research due to the fact 
that its erection has been associated 
with the idea of   perpetuating the im-

age of founder of the Second Turkic 
Empire Ilterish (Gudulu, Qutlugh) Kha-
gan who died in 691. Thus, the idea 
could be implemented only by his 
brother Qapaghan Khagan (Mochuo), 
who reigned in the period between 
693 and 715, and lead a bitter struggle 
for the strengthening of sovereignty 
and preservation of internal stability 
in the country.

Erection of multi-component cult 
and mortuary constructions – koryks 
like those of Shiveet ulaan and others 

attest to the existence of a complex 
mythopoetic ideological system and 
respective consistent practice of rites. 
This is the place where rites associated 
with the cult of worship of the deified 
Heaven born Khagan were performed 
and various sacrifices were offered. 
Koryk Khagan is seen as the most im-
portant integration center of the state. 
Presence of the stele with tamga signs 
of numerous tribes and peoples with-
in the complex vividly demonstrates 
this idea. 
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Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профес-
сор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі 
Х.М. Әбжанов

«Е-history.kz - веб-порталындағы 
«Қазақстан тарихы» электрондық 
ғылыми интернет-журнал Жобасы-
ның басты мақсаты веб-порталды 
отандық және шетелдік ғалымдар-
дың ғылыми-зерттеу еңбектерін 
электрондық нұсқада жарялау 
үшін тиімді пайдалану және ин-
тернет-пайдаланушыларды тарту. 
Журнал жарияланатын материал-
дарды іріктеу және әрбір номерді 
(барлығы 4 номер) шығару бары-
сында жоба орындаушылары әрбір 
автордың ғылыми ізденістеріндегі 
өзектілік, зерттелу деңгейіне және 
ғылыми маңыздылығына баса назар 
аударылды. Сонымен қатар әрбір 
жарияланымнан соң интернет-пай-
даланушылардың тарапынан жари-
яланған мақалаға деген сұранысын 
анықтау мақсатында пайдалану ди-
намикасы қадағаланды.

2015 жылдың қорытындысы бой-

ынша журналда 124 мақала жари-
яланса, есеп беріп отырған 2016 
жылы – 123 мақала орналастырыл-
ды. Журналда жарияланатын мақа-
лалар қазақ, орыс, ағылшын және 
түрік тілдерінде беріледі. 

«Е-history.kz - веб-порталындағы 
«Қазақстан тарихы» электрондық 
ғылыми интернет-журнал Жобасы-
на қатысушылардың ғылыми еңбек-
тері, халықаралық және республи-
калық деңгейдегі конференциялар, 
дөңгелек үстелдер жасаған баянда-
малары, БАҚ-тағы жарияланымдары 
арқылы да Қазақстан тарихын жан 
жақты насихаттай отырып, ақпа-
раттық-ағарту жұмыстарын үздіксіз 
жүргізуде үлес қосуда.

Мысалға, 2015 жылы – 77, көлемі 
– 24, 6 п.л. Оның ішінде: монография 
– 2 (ұжымдық авторлықты есепте-
генде), ғылыми журналдарда – 27, 
конференция материалдарында 
– 22. БАҚ-ғы жарияланымдар – 25, 
ғылыми жобалар, есептер, жұмы-
стар, сын-пікірлер, ғылыми анықта-

малар – 26, сертификаттар – 7.
Ал 2016 жылғы көрсеткіш бойын-

ша тоқталар болсақ: барлығы – 43 
жарияланым, оның ішінде ғылыми 
басылымдарда - 10, конференция 
материалдарында - 8, БАҚ-та - 24, 
сын-пікірлер, аударма, маман дай-
ындау - 8, сертификат – 10.

Екі жылдық жұмыс қорытындысы 
бойынша электрондық интернет ба-
сылым қысқа мерзім аралығында қа-
зақстандық тарих ғылымын әлемдік 
тарихи ғылыми қауымдастықпен 
ықпалдасу мүмкіндігі мен ғылымды 
интеграциялаудағы өзіндік тың пікір 
алмасу алаңына және ғылыми ақпа-
рат алмасу арнасына айнала алды, 
сондай-ақ халықаралық ғылыми ор-
тада инфокоммуникациялар құра-
лын пайдалану арқылы ғалымдар 
өздерінің ғылыми ізденістерінің 
нәтижесін кеңінен таныстыру мүм-
кіндігіне ие болғандығын байқай-
мыз.

Хангелді ӘБЖАНОВ, 
Ғылыми жетекші: тарих ғылымдарының 

докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі

Ханкельды  АБЖАНОВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

член-корреспондент  НАН РК 
 

Khankeldy Abzhanov, 
Doctor of Historical Sciences,Professor,

 Corresponding member of RK NAS

«Е-history.kz - веб-порталындағы «Қазақстан тарихы»  
электрондық ғылыми интернет-журнал Жобасы бойынша 
атқарылған жұмыстардың қорытындысы бойынша
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«Электронный научный интернет-журнал 
«История Казахстана» на веб-портале - Е-history.kz»

“Electronic Science Web Journal “History of Kazakhstan” in Web 
Portal E-history.kz”

Главной целью «Электронного 
научного интернет-журнала «Исто-
рия Казахстана» на веб-портале  
e-history.kz» является использова-
ние веб-портала в качестве основ-
ной площадки для размещения на-
учно-исследовательских работ оте-
чественных и зарубежных ученых в 
электронном формате. 

При отборе материалов для 
журнала и выпуске каждого номе-
ра (всего четыре), исполнителями 
уделялось большое внимание ак-
туальности, степени изученности 
проблем, поднятых автором в сво-
ем научном изыскании, а также их 
научной значимости. После же пу-
бликации в Интернет-журнале кол-
лективом отслеживалась динамика 
просмотра и востребованности дан-
ного материала со стороны интер-

нет-пользователей.
За 2015 г. в журнале было разме-

щено 124 статьи. За 2016 г. за отчет-
ный период – 123 статьи. Статьи в 
журнале публикуются на казахском, 
русском, английском и турецком 
языках. 

По итогам работы над «Электрон-
ным научным интернет-журналом 
«История Казахстана» на веб-порта-
ле e-history.kz»  исполнителями Про-
екта опубликовано работ: 

за 2015 г. – 77, объем – 24,6 п.л. Из 
них: монографии – 2, статьи в науч-
ных журналах – 27, статьи в матери-
алах конференций – 22, выступле-
ния в СМИ – 26, экспертиза научных 
проектов, отчетов, работ, рецензии, 
научные справки – 22, сертификатов   
– 7.

За 2016 год – 42. Из них: статьи в 

научных журналах – 10, статьи в ма-
териалах конференций – 8, высту-
пления в СМИ – 24, отзывы и рецен-
зии, переводы, подготовка кадров 
– 8, сертификатов – 10. 

После двух лет работы (2015-
2016 гг.) можно констатировать, что 
данное издание сумело стать свое-
образной площадкой для дальней-
шей интеграции и взаимодействия 
казахстанской исторической науки 
с мировым историческим научным 
сообществом. Проект является  ка-
налом обмена научной информаци-
ей, дающим возможность ученым 
широко презентовать результаты 
своих научных изысканий через ис-
пользование современных средств 
инфокоммуникации в международ-
ной научной среде.

Main goal of the “Electronic Science 
Web Journal “History of Kazakhstan” 
in web portal e-history.kz» is the use 
of web portal as a main platform for 
posting research works of domestic 
and foreign scientists in electronic for-
mat. In process of selecting materials 
for the journal and edition of each is-
sue (four in a year) the Project execu-
tives paid great attention to relevance, 
exploration status of the problems 
raised by an author in his scientific re-
search, as well as their scientific signif-
icance. After publication in the online 
journal the team tracked the dynamics 
of views and demand for the material 
from the Internet users.

In 2015 one hundred and twen-
ty-four articles were published in the 
journal. Over the reporting period of 
2016 one hundred and twenty-three 
articles were published. Articles in the 

journal are published in Kazakh, Rus-
sian, English and Turkish language.  

As a result of the work on the “Elec-
tronic Science Web Journal “History of 
Kazakhstan” in Web Portal e-history.
kz» the Project executives published 
the following number of their research 
papers:

In 2015 seventy-seven publications 
were posted, their volume is 24.6 
printer’s sheets. Among them there 
two monographs; twenty-seven arti-
cles in academic journals;  twenty-two 
articles in conference proceedings; 
twenty-six articles/interviews in the 
media; twenty-two science projects 
expertises, reports, papers, reviews, 
and scientific references, and seven 
certificates.

In 2016 forty-two publications have 
been posted. Among them there are 
ten articles in academic journals; eight 

articles in conference proceedings; 
twenty-four articles/interviews in the 
media; eight reviews, translations, and 
trainings; an ten certificates.

    After two-year work (2015-2016), 
it can be stated that this edition has 
managed to become a peculiar plat-
form for further integration and in-
teraction of Kazakhstani historical 
science with the world historical aca-
demic community; a science informa-
tion exchange channel that enables 
scholars to widely present results of 
their academic research through the 
use of contemporary means of infor-
mation communications within the 
international academic community.
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Орындау мерзімі: 2014-2016 жж.
Зерттеу нәтижесінде қазақ тілінде 

көлемі 20 б.т. монография қолжазба-
сы дайындалды. Онда мына мәселе-
лер қаралған: 1. Қазақстанның адам 
ресурстарын майданға жіберу. 1943 
ж. күзіне дейін Қазақстан, Сібір, Еділ 
бойы, Орта Азия республикалары 
майданға адам берудің негізгі көзі 
болды. 2. Тұңғыш рет Еңбек армия-
сының тарихы зерттелді. Онда 700 
мыңнан астам адам, 200 мың қазақ 
болған. Қорғаныс саласының респу-
бликадан тыс жердегі ондаған мың 
қазақтар жұмыс істеген кәсіпорын-
дары тұңғыш рет анықталды. 3. Мо-

нографияда тұңғыш рет соғыс кезін-
де халықты азық-түлікпен қамта-
масыз етудің карточкалық жүйесі 
зерттелді. 4. Арнайы тарау халықтың 
майданға ерікті көмегін зерттеуге, 
халықтың ақшасына жасалған танк 
колонналары, әуе эскадрильяла-
ры, сүңгуір қайықтарға арналды. 5. 
Монографияда қазақстандықтар-
дың майданға қатысуы зерттелді. 
6. «Қазақстандықтар майданның 
арғы бетінде» деген арнайы тарауда 
соғыс тұтқынына түскен қазақтар, 
олардың «Түркістан легионына» 
амалсыз кіруі, 26 448 қазақтың елі-
не қайтарылуы және тағдыры алғаш 

рет зерттелді.
Жұмыс барысында 3 жылда 52 жа-

риялым (1 ұжымдық монография), 
42 ғылыми баяндама жасалып, зерт-
теу нәтижесі БАҚ-тағы 57 сұхбатта, 
«Тұңғыштар. Жеңіске үлес» атты 46 
құжаттық телефильмде орысша, қа-
зақша жарияланды.

Жоба жетекшісі кеңесші және ре-
дактор ретінде ««Герои Великой По-
беды – казахстанцы» атты 2 томдық 
жинақты шығаруға қатысты (2016 
ж.). 2015 ж. басқару органдарына 
Жеңістің 70 жылдығын өткізу туралы 
ұсыныстар берілді.

Қайрат АЛДАЖҰМАНОВ,
тарих ғылымдарының кандидаты, ғылыми 

жетекші: Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтының бас ғылыми 

қызметкері 

Кайрат АЛДАЖУМАНОВ,
к.и.н., главный научный сотрудник 

Института Истории и этнологии 
им. Ч.Валиханова,

Kayrat ALDAZHUMANOV,  
Candidate of Historical Sciences, 

Senior Researcher at Institute of History 
and Ethnology  named after Ch. Ch. Valikhanov

«Қазақстан Кеңес Одағының Ұлы Отан соғысы кезеңінде. 
1941-1945 жж.»
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«Казахстан в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза. 1941-1945 гг.»

“Kazakhstan in the Great Patriotic 
War of the Soviet Union, 1941-1945”

Сроки исполнения: 2014-2016 гг.
По итогам исследования на ка-

захском языке подготовлена руко-
пись монографии в объеме 20 п.л. 
Рассмотрены следующие вопросы: 
1. Проблема мобилизации людских 
ресурсов Казахстана на фронт. 2. 
Впервые исследована история Тру-
довой армии, общая численность 
которой в годы войны составила 
свыше 700 тыс. человек, из кото-
рых 200 тыс. - казахи. Впервые уста-
новлены оборонные ведомства, на 
предприятиях которых за предела-
ми Казахстана трудились десятки 
тысяч казахов. 3. Впервые на основе 

документов исследована карточная 
система снабжения населения про-
довольствием в условиях военного 
времени. 4. Специальная глава по-
священа добровольной помощи на-
селения фронту, на средства кото-
рого построены крупные танковые 
колонны, авиоэскадрильи, торпед-
ные катера и др. 5. Исследовано уча-
стие казахтанцев на фронтах войны. 
6. Впервые исследована проблема 
военнопленных, в первую очередь – 
казахов, и их вынужденное вступле-
ние в так называемый «Туркестан-
ский легион», а также репатриация 
26448 казахов военнопленных на 

родину и их судьбы.
Результаты опубликованы в 52-х 

публикациях, 42-х докладах на науч-
ных конференциях (в т.ч. в Москве и 
Минске), 57-ми публикациях в СМИ, 
46-ти документальных телефильмах 
«Первые. Вклад в Победу» на казах-
ском и русском языках.

Руководитель проекта участвовал 
в качестве консультанта и редакто-
ра в издании 2-х томного сборника 
«Герои Великой Победы – казахстан-
цы» (2016 г.). В 2015 г. вышестоящим 
органам были представлены пред-
ложения о проведении 70-летия По-
беды.

Period of Works Execution: 2014-
2016.

A twenty-page monograph has 
been written as a result of the study. 
The following issues were considered 
in the monograph: 1. The problem 
of Kazakhstan’s human resources 
mobilization to the war front. 2. For the 
first time history of the Labor Army was 
surveyed; its total strength during the 
war exceeded 700 thousand people 
(200 thousand of them were Kazakhs). 
For the first time defense institutions, 
at whose enterprises outside 
Kazakhstan dozens of thousands of 
Kazakhs had worked, were identified. 
3.For the first time the food rationing 

imposed on the population in wartime 
conditions was surveyed through 
documents. 4. A special chapter is 
dedicated to the voluntary assistance 
of the population to the front, at 
whose expense large tank columns, 
air squadrons, torpedo-boats, etc. 
were constructed. 5. Participation of 
Kazakhstanis in activities at war fronts 
was analyzed. 6. For the first time 
the prisoners of war issue, primarily 
Kazakhs was examined, as well as their 
forced entry into so-called “Turkestan 
Legion” and repatriation of 26.448 
Kazakh prisoners of war to their 
homeland and their fates.

The work results are presented 

in fifty-two publications; forty-two 
papers at scientific conferences 
(including those in Moscow and 
Minsk); fifty-seven publications in 
the media, and forty-six television 
documentaries “The first. Contribution 
to the Victory” in Kazakh and Russian 
languages.

In the capacity of a consultant and 
editor, the project’s executive took 
part in the edition of two-volume 
collected works “Heroes of the Great 
Victory - Kazakhstanis” (2016). In 
2015 superior bodies were presented 
proposals for celebration of the 
Victory’s 70th anniversary.
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Зерттеудің мақсаты: Шетелдер-
де сақталған Қазақстанға қаты-
сты жаңа тарихи материалдарды 
анықтау, көшірмелерін жинау. 

Алынған нәтижелер: Қазақстан-
дық ғалымдар 15 шетелдің – Ита-
лия, Франция, Иран Ислам Респу-
бликасы, Түркия, Ресей Федераци-
ясы, Өзбекстан, Қырғызстан, ҚХР, 
Мысыр, Нидерланды Королдігі, Үн-
дістан, Ұлыбритания, Марокко, Ис-
пания, Германия мұрағаттарында, 
ұлттық кітапханалары мен мұра-
жайларының қорларында зерттеу 
жүргізді.

Жұмыс барысында Қазақстан та-
рихының барлық кезеңдеріне бай-
ланысты маңызды материалдар 
жиналды. Зерттеушілер Қазақстан 
тарихына қатысты бірегей архивтік 
материалдардың мыңдаған беттер 
көшірмесін, ортағасырлық шығар-
малардың 40-тан астам қолжазба-
лардың көшірмелерін, 13 бірегей 
тарихи-географиялық карталар 
және түрлі тілдерде жазылған 
ғылыми зерттеулердің көшірме-
лерін алып келді. Жиналған барлық 
материалдар Архивтік материал-
дарды зерттейтін Республикалық 

ақпараттық орталыққа жіберілді.
Жарияланған ғылыми мақала-

лар: 17 Конференция, семинар, 
дөңгелек үстелдерде баяндамалар 
– 10. БАҚ-тағы баяндамалар: 19

Жалпы алғанда жобаны жүзеге 
асыру барысында біз отандық та-
рихқа байланысты маңызды тари-
хи материалдар кешенін жинақтай 
алдық. Ендігі мақсат осы материал-
дарды зерделеу, оның барысында 
ұлттық тарихтың біртұтас бейнесін 
қалыптастыруға мүмкіндік аламыз.

Нұрлан АТЫҒАЕВ, 
т.ғ.к., доцент 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институты ғылыми жұмыстар бойынша 

директорының орынбасары

Нурлан АТЫГАЕВ, 
к.и.н., доцент, заместитель директора 

Института истории и этнологии 
им. Ч.Ч.Валиханова, 

Nurlan ATYGAYEV, 
Deputy Director for Science at Institute of History and 

Ethnology named after Ch. Ch. Valikhanov,
 Candidate of Historical Sciences, 

 Associate Professor

«Қазақстанға қатысты шетелдік жаңа тарихи материалдарды 
іздестіру» (2014-2016 жж.) тақырыбы бойынша ҒЗЖ туралы 
қысқаша мәлімет
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Поиск новых исторических материалов за рубежом, 
относящихся к Казахстану

Search for New Historical Materials Relating 
to Kazakhstan Kept Abroad

Цель: выявление и выкопировка 
относящихся к истории Казахстана 
новых исторических материалов, 
находящихся за рубежом.

Результаты: За период реализа-
ции проекта казахстанские ученые 
посетили зарубежные архивы, на-
циональные библиотеки и музеи 
15-ти стран – Италия, Франция, 
Иран, Российская Федерация, Тур-
ция, Китай, Узбекистан, Кыргыз-
стан, Египет, Королевство Нидер-
ландов, Индия, Великобритания, 
Испания, Марокко и Германия.

В ходе этой работы исследова-
тели выявили и привезли копии 
тысячи страниц уникальных архив-
ных материалов, более 40 рукопи-
сей средневековых сочинений, 13 
оригинальных историко-географи-
ческих карт и научные работы, ка-
сающихся истории Казахстана, на-
писанные на разных языках мира. 
Весь собранный материал передан 
в Республиканский информацион-
ный центр по изучению архивных 
материалов. 

Опубликованные научные ста-

тьи: 17-ть.
 Участие в конференциях, семи-

нарах, круглых столах – 10.
Выступление в СМИ: 19
В целом, благодаря реализа-

ции проекта нам удалось собрать 
значительный комплекс истори-
ческого материала по отечествен-
ной истории. Теперь предстоит 
большая работа по изучению этих 
материалов, в результате которой 
должна быть воссоздана целостная 
картина национальной истории.

Objective: retrieval and copying of 
historical materials kept abroad that 
are relating to history of Kazakhstan. 

Results: Over the period of the 
project implementation Kazakhstani 
scientists visited foreign archives, 
national libraries and museums of 
fifteen countries – Italy, France, Iran, 
Russian Federation, Turkey, China, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Egypt, Neth-
erlands, India, Great Britain, Spain, 
Morocco, and Germany. 

Within the period of project’s im-
plementation research workers re-

trieved and brought copies of thou-
sands of pages of unique archival 
materials; over forty medieval man-
uscripts, thirteen original historical 
and geographical maps and schol-
arly works concerned with history 
of Kazakhstan written in different 
languages. All the collected data was 
handed over to National Information 
Center for Study of Archival Materi-
als.

Seventeen research papers have 
been published; there have been ten 
conferences, seminars, and round ta-

bles and nineteen interviews in the 
media. 

In general, thanks to the imple-
mentation of the project we have 
managed to collect a significant set 
of historical data on the country’s 
history. Now a lot of work is to be 
done to analyze those materials, so 
that the holistic picture of the nation-
al history could be reconstructed.  
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Зерттеудің мақсаты: қазақ халқы-
ның этнографиясы бойынша анно-
тациялық библиографиялық көр-
сеткішін дайындау үшін кеңестік ке-
зеңге дейінгі (революцияға дейінгі) 
кезеңдегі әдеби деректерге кешенді 
ғылыми-библиографиялық іздені-
стер жүргізу.

Алынған нәтижелер: Қолданба-
лы ғылыми-зерттеу жобасы ҚР БҒМ 
ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы ТЭИ-
нің Этнология және антропология 
бөлімінде жүргізілді. Зерттеу жұ-
мысы этнология, тарих ғылымдары 
үшін аса өзекті; білім беру үдерісін-
де, мамандарды даярлау жұмы-
сында маңызды мәнге ие. Зерттеу 
барысында Қазақстанның (Алматы 
қ., ОҒК және ҰК), Ресей Федерация-

сының (Мәскеу қ. – РМК және МКТК, 
Санкт-Петербург қ. – РҰК және РҒА 
кітапханасы) ірі кітапхана қорлары 
және де бізге дейінгі көрсеткіштер 
қарастырылды. Жүргізілген зерт-
теулер негізінде «Қазақ халқының 
этнографиясы: аннотацияланған 
библиографиялық көрсеткіш. 
Кеңестік дәуірге дейін» басылымы-
ның алғашқы нұсқасы дайындалды. 
Онда кеңестік дәуірге дейінгі Ресей-
дің XVIII ғ. – XX ғ. басындағы орыс 
тілінде жарияланған қазақтану және 
оған байланысты мәселелер бойын-
ша әртүрлі басылымдардың (кітап-
тар, мақалалар, жазбалар және т.б.) 
саны 1700 аннотацияланған библио-
графиялық сипаттамалары берілген. 
Кітаптың материалы 11 үлкен тара-

уға бөлінген (жалпы көлемі 19 б.т., 
300 бет), онда, жалпы алғанда, қазақ 
халқының тарихи этнографиясының 
негізгі бағыттары қамтылған. Бұл қа-
зақ этнографиясы бойынша Жиын-
тық аннотацияланған библиографи-
ялық көрсеткішін қысқа мерзімде 
(2016 ж. соңы – 2017 ж.) көп тара-
лыммен баспаға дайындау қажет. 
Осы мақсатта этнос мәдениеті мен 
тарихы туралы кеңестік кезеңге дей-
інгі әртүрлі материалдарды біршама 
көбейту алдағы мерзімге қосымша 
жоспарланып отыр. Есеп беріліп 
отырған мерзім аралығында орын-
даушы ғалымдар 2 монография, 20 
ғылыми мақалалар, 1 ғылыми-ақпа-
раттық фотокөрме басылымын жа-
рыққа шығарды.

Серік ӘЖІҒАЛИ, 
 т.ғ.д., профессор

Серик АЖИГАЛИ,
 д.и.н., профессор

Serik AZHIGALI, 
Doctor of Historical Sciences, Professor

«Кеңестік кезеңге дейінгі деректердегі қазақ халқының 
этнографиясы: аннотациялық библиографиялық көрсеткішін 
құрастыру» тақырыбы бойынша ҒЗЖ туралы қысқаша 
мәлімет (2015 – 2016 жж.)
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 «Этнография казахского народа в источниках 
досоветского периода: создание аннотированного 
библиографического указателя» (2015 – 2016 гг.)

Brief information on research project “Ethnography of the Kazakh 
People in Sources of Pre-Soviet Period: Elaboration of Annotated 
Source Book” (2015 - 2016)

Цель проекта: осуществление 
комплексных научно-библиографи-
ческих изысканий по литературным 
источникам досоветского/дорево-
люционного периода для подготов-
ки Аннотированного библиографи-
ческого указателя  по этнографии 
казахского народа.

Результаты исследования: Науч-
но-исследовательский, прикладной 
проект разрабатывался в Отделе 
этнологии и антропологии ИИЭ им. 
Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК. 

Изыскания особо актуальны и 
значимы для этнологической, исто-
рической науки; имеют важное зна-
чение в образовательном процессе, 
в деле подготовки специалистов. 
В ходе работ были изучены фонды 
крупнейших библиотек Казахстана 

(ЦНБ и НБ в г. Алматы), Российской 
Федерации (РГБ и ГПИБ – в г. Мо-
скве, РНБ и библиотеки РАН – в г. 
Санкт-Петербурге); проработаны 
указатели литературы предшеству-
ющего периода. 

На основе проведенных исследо-
ваний подготовлен превентивный 
вариант издания «Этнография ка-
захского народа: аннотированный 
библиографический указатель. До-
советский период», который насчи-
тывает 1700 библиографических 
описаний – аннотаций различных 
публикаций по казаховедению и 
смежным вопросам (книг, статей, за-
меток и т.д.), опубликованных, пре-
жде всего, на русском языке в до-
революционной России в течение 
XVIII – начала XX вв. Материал книги 

(общим объемом 19 п.л., 300 с.) рас-
пределен на 11 больших разделов, 
в целом отражающих основные на-
правления исторической этногра-
фии казахского народа.

 Дальнейшая работа над Сво-
дным аннотированным библиогра-
фическим указателем по казахской 
этнографии в ближайший период 
(конец 2016–17 гг.), для издания его 
большим тиражом, предполагает 
значительное увеличение представ-
ленных материалов, отражающих 
все разнообразие истории и куль-
туры этноса в досоветский период. 
Исполнителями темы за отчетный 
период опубликовано: монографий 
– 2, научных статей – 20, научно-ин-
формационное издание к фотовы-
ставке – 1.

Research’s objective: carrying out 
complex academic-bibliographic 
survey of pre-Soviet/pre-Revolutionary 
literary sources in order to draft up 
Annotated Source Book on Kazakh 
nation’s Ethnography.

Research results:  the applied 
research project was developed 
at the Department of Ethnology 
and Anthropology at Institute of 
History and Ethnology named after 
Ch. Ch. Valikhanov CS MES RK. The 
inquiries are particularly relevant 
and important to ethnological and 
historical science; they are important 
in educational process and training of 
young specialists. Over the period of 
works funds of the largest libraries in 
Kazakhstan (Central Scientific Library 
and National Library in Almaty); in 

Russian Federation (Russian Scientific 
Library and State Public Historical 
Library in Moscow; Russian National 
Library and Library of Russian 
Academy of Sciences in St. Petersburg) 
were surveyed; source books dating 
to preceding period were analyzed. In 
reliance on the survey a preemptive 
version of the edition “Ethnography 
of Kazakh People: Annotated 
Source Book. Pre-Soviet Period” was 
compiled. It includes one thousand 
and seven hundred bibliographic 
descriptions – annotations of various 
publications on Kazakh studies and 
related issues (books, articles, notes, 
etc.) published primarily in Russian in 
pre-revolutionary Russia (early 18th – 
early 20th centuries). Material of the 
book (with total volume of nineteen 

printer’s sheets, or three hundred 
pages) is divided into eleven major 
sections that generally cover main 
directions of historical ethnography 
of the Kazakh people. Further work on 
Consolidated Annotated Source Book 
on Kazakh ethnography in the near 
term (end of 2016– early 2017) for its 
mass publication suggests a significant 
increase in submitted materials 
covering diversity of history and 
culture of the ethnos in the pre-Soviet 
period. Over the reporting period the 
Project executives published following 
works: two monographs, twenty 
research articles, and one academic-
informational edition for photo 
exhibition.  
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Негізгі мақсаты – Алтын Орда, Ақ 
Орда және Қазақ хандығының этно-
саяси тарихы мазмұнындағы кейінгі 
ортағасырлық Қазақстан халықтары 
мен мемлекеттері тарихының де-
ректану және тарихнама мәселе-
лерін кешенді зерттеу. 

Нәтижесі – жалпы көлемі 25 б.т. 
«Халық және мемлекет Қазақстан-
ның кейінгі ортағасырлар тарихын-
да: Алтын Орда, Ақ Орда, Қазақ хан-
дығы. Деректанулық-тарихнамалық 
зерттеу» атты тақырыпқа ғылыми 
монография, 12 ғылыми мақалалар, 

7 конференциялар мен дөңгелек 
үстелдердегі баяндамалар, 28 БАҚ-
та берілген сұхбаттар мен жария-
ланымдар шықты. Олардың жалпы 
көлемі  33 б.т. 

Бірінші тарауда Жошы ұлысы мен 
Ақ Орданың тарихнама мәселелері 
бойынша материалдары мен автор-
лардың қорытындылары ұсынылған. 
Тарихнамадағы ағылшын-амери-
кандық, неміс пен түрік тарихнама 
ағымдарының жетістіктері қарасты-
рылған. Қазіргі тарихнамадағы Қазақ 
хандығы саяси тарихының жалпы 

мәселелері мен кейінгі орта ғасы-
рдағы Қазақ мемлекетінің құрылуы 
мен даму тарихының жеке мәселе-
лері айқындалған.

Екінші тарауда кейінгі орта ғасы-
рдағы Қазақстан тарихы бойынша 
деректер талданады. Шығыс мұ-
сылмандық дереккөздердің жалпы 
тұжырымдамасы мен классифика-
циясы берілген. Натанзи, Өтеміш-
хаджы шығармалары мен Сефевид-
тік тарихнамасының еңбектері жеке 
зерттеледі.

Қанат ӨСКЕНБАЙ

Канат УСКЕНБАЙ

Kanat USKENBAY

«Халық және мемлекет Қазақстанның кейінгі ортағасырлар 
тарихында: Алтын Орда, Ақ Орда, Қазақ хандығы. 
Деректанулық-тарихнамалық зерттеу» жайында
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«Народ и государство в истории позднесредневекового 
Казахстана: Золотая Орда, Ак-Орда, Казахское ханство. 
Источниковедческо-историографическое исследование»

“People and State in History of Late Medieval Kazakhstan: 
Golden Horde, Ak-Orda, and Kazakh Khanate. 
Source-Criticism and Historiographic Research”

Основная цель – комплексное 
исследование проблем источнико-
ведения и историографии истории 
народов и государств позднесред-
невекового Казахстана в контексте 
этнополитической истории Золо-
той Орды, Ак-Орды и Казахского 
ханства. 

Результат – научная моногра-
фия на тему: «Народ и государство 
в истории позднесредневекового 
Казахстана: Золотая Орда, Ак-Ор-
да, Казахское ханство. Источнико-
ведческо-историографическое ис-
следование», общим объемом – 25 

п.л., 12 научных статей, 7 докладов 
и выступлений на конференциях и 
круглых столах, 28 публикаций и 
выступлений в СМИ.Общий объем 
публикаций более 33 п.л. 

В первом разделе представлены 
материалы и выводы авторов по 
проблемам историографии Улуса 
Джучи, Ак-Орды и Казахского хан-
ства. 

Рассматриваются достижения 
англо-американской, немецкой, 
турецкой, российской и казах-
станской школ историографии. 
Освещаются общие проблемы по-

литической истории Казахского 
ханства в современной истори-
ографии и отдельные проблемы 
истории образования и развития 
Казахского государства позднего 
средневековья. 

Во втором разделе анализиру-
ются источники по истории позд-
несредневекового Казахстана. 
Дана общая концепция и класси-
фикация восточных мусульман-
ских источников. Отдельно иссле-
дуются сочинения Натанзи, Уте-
миша-хаджи и труды Сефевидской 
историографии.

The research’s main goal was a 
comprehensive analysis of the issues 
related to sources-criticism and his-
toriography of peoples’ and states’ 
history in late medieval Kazakhstan 
within the context of ethno-political 
history of the Golden Horde, Ak-Orda 
and Kazakh Khanate.

The research’s result is an academ-
ic monograph on the topic: 

“People and State in History of 
Late Medieval Kazakhstan: Golden 
Horde, Ak-Orda, and Kazakh Khan-
ate. Source-Criticism and Historio-
graphic Research” (with total volume 

of twenty-five printed sheets); twelve 
research papers, seven reports and 
speeches at conferences and round 
table conference; twenty-eight pub-
lications and presentations in mass 
media. The total volume of publica-
tions exceeds thirty-three printed 
sheets. 

The first chapter presents data and 
authors’ conclusions on the histori-
ography issues relating to the Jochi 
Ulus, Ak-Orda, and Kazakh Khanate. 
Achievements of the British-Amer-
ican, German, Turkish, Russian, and 
Kazakhstani historiography schools 

are covered. Besides, common issues 
of the Kazakh Khanate’s political his-
tory in modern historiography and 
separate issues of the history of Ka-
zakh Khanate’s formation and devel-
opment in the Late Middle Ages.

The second chapter gives an anal-
ysis of sources on history of Late Me-
dieval Kazakhstan. It offers a gener-
al concept and classification of the 
eastern Muslim sources. The works 
by Natanzi, Utemish-Khaji and of Sa-
favid historiography have been ex-
amined separately.  



ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ 
IN THE STREAM OF HISTORY 

62

«Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы бойынша «Қазақтар 
және түркі-мұсылмандық әлем: 
әлеуметтік-саяси және этномәдени 
байланыстар (ХIХ ғасырдың екінші 
жартысы – ХХ ғасырдың бас кезі)»  
тақырыбы зерттелді. Зерттеу жұмы-
сы бойынша төмендегідей нәтиже-
лерге қол жеткізілді:

- ХІХ ғасырдың екінші жартысын-
дағы патшалық Ресейдің Түркістан 
өлкесіне әскери экспансиясына түр-
кі-мұсылман халықтарының  бірлесе 
қарсылық көрсетуін тың деректік 
мәліметтер негізінде талданды;

- Орталық Азиядағы Қоқан, Хиуа 

хандықтары және Бұқар әмірлігі 
халықтарымен қазақтардың өзара 
байланыстарына ғылыми баға беріл-
ді;

- Шығыс Түркістан халықтарымен 
қазақтардың арасындағы байланы-
стардың өрбу ерекшеліктері айқын-
далды;

- Қазақтардың Осман империясы 
түріктерімен  байланысына қатысты 
жаңа мәліметтер ғылыми айналымға 
тартылды;  

- Жәдидшілдік пен түрік бірлі-
гі идеясының  түркі-мұсылман ха-
лықтарының қоғамдық-саяси және 
мәдени өміріне әсері ашылып  көр-

сетілді.
Зерттеу нәтижелері ғылыми жа-

рияланымдарда, халықаралық және 
республикалық деңгейдегі ғылыми 
конференцияларда жасалған баян-
дамаларда, сондай-ақ бұқаралық 
ақпарат құралдарында көрініс тап-
ты.

2015-2016 жылдардағы жарияла-
нымдардың жалпы көлемі 15,1 б.т. 
Ғылыми журналдарда 18 мақала, 
конференциялардың жинақтарын-
да 8 мақала жарияланды. Бұқара-
лық ақпарат құралдарында зерттеу 
тақырыбының нәтижелері 10 рет 
көрініс тапты. 

Сәулебек РҮСТЕМОВ 

Саулебек РУСТЕМОВ 

Saulebek RUSTEMOV

«Қазақтар және түркі-мұсылмандық әлем: әлеуметтік-
саяси және этномәдени байланыстар (ХIХ ғасырдың екінші 
жартысы – ХХ ғасырдың бас кезі)»  ғылыми-зерттеу 
жобасының қорытындысы 
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 «Казахи и тюрко-мусульманский мир: социо-политические 
и этнокультурные взаимоотношения (вторая половина XIX–
начало XX века)». Научно-исследовательская  работа 

Research work “Kazakhs and the Turkic-Muslim world: socio-
political and ethnocultural relations (from the second half 
of the 19th  century until the early 20th century)

Научная новизна исследова-
ния:

проанлизирован   феномен со-
вместной поддержки тюрко-му-
сульманских народов, борьбы 
народов  Туркестана против во-
енной экспансии царской Рос-
сии во 2-й пол. XIX века;

изучено  взаимосвязь казахов 
с Кокандским и Хивинским хан-
ствами и Бухарским эмиратом;

выявлены особенности  вза-
имосвязей казахов с народами 
Восточного Туркестана;

введены в научный оборот 
новые источники по проблемам 
взаимосвязей казахов с турками 
Османской империи;

раскрыты влияния идей жади-
дизма и тюркизма на обществен-
но-политическую и культурную 
жизнь тюрко-мусульманских на-
родов.

   Результаты исследования на-
шли отражение в научных публи-
кациях, в докладах на научных 
конференциях международного 
и республиканского уровней, 

круглых столах, СМИ:
Всего за 2015-2016 гг. в ед. 

изм.: 26 (отечественные – 23, за-
рубежные – 3). 

Общий объем – 15,1 п.л. Из 
них: статьи в научных журналах 
– 18, статьи в сборниках матери-
алов конференций – 8. 

Участие на научных меропри-
ятиях (конференции, форумы, 
круглые столы и т.д.) – 12, высту-
пления в СМИ – 10. 

Scientific novelty of the re-
search:

A phenomenon of joint support 
of Turkic-Muslim peoples in the 
struggle of the peoples of Turke-
stan against military expansion of 
imperial Russia in the 2nd half of 
the 19th century has been analyz-
ed;

Relationships between Kazakhs 
and the Kokand and Khiva Khan-
ates and the Bukhara emirate have 
been surveyed;

Peculiarities of relations be-
tween Kazakhs and peoples of 
Eastern Turkestan have been sin-

gled out;
New data sources concerned 

with сontacts between Kazakhs 
and Turks from the Osmanli Em-
pire have been introduced into 
scientific use;

An impact of the Jadids’ and 
Turkism ideas on socio-political 
and cultural life of the Turkic-Mus-
lim peoples has been revealed.

Results of the study have been 
presented in scientific publica-
tions, reports at international and 
domestic scientific conferenc-
es, round table conferences, and 
mass media:

Throughout 2015-2016 the to-
tal number of publications made 
twenty-six (twenty-three domes-
tic publications and three foreign 
ones). 

They total to 15.1 printed sheets 
and include eighteen articles in 
scientific journals and eight arti-
cles at collected works of confer-
ence materials. 

There were twelve cases of 
participation in scientific events 
(conferences, forums, round table 
conferences, etc.) and ten appear-
ances in the media.
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Зерттеудің мақсаты: Қазақстан-
дағы түркі халықтарының ХІХ ғ. 
соңы – ХХІ ғ. басы аралығындағы 
этнодемографиялық даму тарихын 
кешенді және жан-жақты  зерттеу. 

Алынған нәтижелер: Түркі ха-
лықтарының ХІХ ғ. соңындағы 
этнодемографиялық дамуының 
ерекшеліктері, Кеңес өкіметі тұ-
сындағы әлеуметтік-экономикалық 
реформалардың Қазақстандағы 
түркі халықтарының этнодемогра-
фиялық дамуына әсері мен тәуел-
сіздік жылдарындағы демографи-
ясы қарастырылды. Республика 
халқының этникалық құрамының 
қалыптасуының кезеңдеріне сәй-
кес түркі халықтарының ХХ ғасы-
рдың басынан бастап ел аумағына 
келуі мен орнығуы, тарихи демо-
графиялық дамуы тарихи кезеңдер 
мен жағдайларға байланысты үш 
топқа біріктіріле зерттелді: бірінші 

топқа ертеден ата мекенінде тұра-
тын немесе ХХ ғ. басына қарай Қа-
зақстанды мекен еткен халықтар: 
қазақтар, өзбектер, татарлар, қы-
рғыздар, қарақалпақтар, түркімен-
дер, башқұрттар және ұйғырларды 
жатқызуға болады. Барлығы ХХ ғ. 
басына қарай түркі халқының өкіл-
дері қазақ жерін мекендеді және 
өлке халқының 87 %-дан аса бөлі-
гін құрады; екінші топқа патша-
лық отарлау мен Кеңес өкіметінің 
алғашқы жылдары қоныс аударған-
дар, сондай-ақ, Екінші дүниежүзілік 
соғыс жылдарында немістер жаулап 
алған жерлерден эвакуацияланған-
дар ішіндегі: татарлар, башқұрттар, 
чуваштар және т.б. кіреді. 1926 
жылғы санақта республикада түркі 
халықтары 3857161 адамды құрап, 
үлесі Қазақстан халқының 63,2%-
ы болды; үшінші топқа Қазақстан 
мен Орталық Азияға Екінші дүни-

ежүзілік соғысқа дейін және соғыс 
жылдарында Оңтүстік Волга бой-
ынан, Каспий жағалаулары мен 
Кавказдан депортацияланған бал-
карлар, қарашайлар, қырым татар-
лары, түріктер, ноғайлар, құмықтар 
және т.б. жатады. 

Ғылыми нәтижелерді халықта-
ну,  этникалық тарих және түркі 
халықтары мәселелеріне қатысты 
элективті курстерде, сондай-ақ, 
ғылыми зерттеу жүргізгенде пайда-
лануға болады.  

Есеп беріліп отырған мерзім ара-
лығында: мақалалар – 21, конфе-
ренциялар – 11, дөңгелек үстел – 15 
, Бұқаралық ақпарат құралдары – 4 
және «Қазақстан түркі халықтары: 
тарихи-демографиялық талдау (ХІХ 
ғ. соңы – ХХІ ғ. басы)»  тақырыбын-
дағы монография даярланды (10 
б.т.).

Айжамал ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 
тарих ғылымдарының докторы, доцент

Айжамал КУДАЙБЕРГЕНОВА,
 доктор исторических наук, доцент

Aizhamal  KUDAIBERGENOVA, 
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor

«Қазақстан түркі халықтары: тарихи-демографиялық талдау 
(ХІХ ғ. соңы – ХХІ ғ. басы)» (2015-2016 жж.) 
тақырыбы бойынша ҒЗЖ туралы қысқаша мәлімет
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«Тюркские народы Казахстана: историко-демографический 
анализ (конец  ХІХ в. – начало XXI века)» (2015-2016 гг.)

«Turkic peoples of Kazakhstan: Historical and Demographical 
Analysis (end of 19th – beginning of 20th centuries)» (2015-2016)

Цель: комплексное и всесторон-
нее исследование формирования 
тюркских народов в Казахстане на 
основе историко-демографическо-
го анализа в период с конца XIX до 
начала XXI вв. 

Результаты исследования: В рам-
ках научного проекта исследованы 
вопросы истории формирования 
тюркских народов в период с конца  
XIX в. до начала  XXI века. Изучены 
особенности этнодемографическо-
го развития с дореволюционного и 
Советского периодов до социаль-
но-экономических реформ в об-
ласти  демографии  независимого 
Казахстана. В исторической ретро-
спективе формирование этниче-
ской структуры тюркского населе-
ния республики можно разделить 
на три группы. К первой группе от-
носятся  этносы, которые историче-

ски проживали на этой территории:  
казахи, узбеки, татары, киргизы, ка-
ракалпаки, к ним же можно отнести 
уйгуров и башкир. Всего к началу 
ХХ века казахи вместе с представи-
телями тюркских этносов составля-
ли 87% населения края; ко второй 
группе относится этносы русские, 
украинцы и др., переселенные в 
край  в рамках царской колониаль-
ной политики, депортации народов 
в годы Советской власти, эвакуиро-
ванных в период Второй мировой 
войны. 

Удельный вес казахов и тюркских 
народов,  в том числе татар, баш-
кир, чувашей и др. по итогам пе-
реписи 1926 года в республике 
уменьшился и составил 3 857 161 
человек, или 63,2% от всего насе-
ления Казахстана; в третью группу, 
вошли тюркские народы, депор-

тированные до Второй мировой 
войны в Казахстан из Центральной 
Азии, Поволжья, Каспия и Кавказа: 
карачаевцы, балкарцы, татары, тур-
ки, ногайцы, кумыки и т.д. 

Научные результаты проекта мо-
гут быть использованы в электив-
ных курсах по проблемам народо-
населения, этнической истории и 
проблематики тюркских народов. 
А также при написании научных 
трудов по этой теме. 

Исполнителями темы за весь 
отчетный период опубликовано 
и сдано в производство: научные 
статьи – 21, конференции – 11, до-
клады на круглых столах – 15 , Вы-
ступления в СМИ – 4. Подготовле-
на монография по теме «Тюркские 
народы Казахстана: историко-де-
мографический анализ (конец XIX 
– начало XXI вв.)» (10 п.л.).

Purpose: comprehensive and 
compound study of the Turkic 
peoples’ formation in Kazakhstan 
based on historical and demographic 
analysis of the period between the 
end of 19th – beginning of 21st 
centuries.  

Results: In the framework of 
the research project issues related 
to history of the Turkic peoples’ 
formation in the period from the end 
of the 19th century to the beginning 
of the 21st century were surveyed 
Peculiarities of ethno-demographic 
development from pre-revolutionary 
and Soviet periods until socio-
economic reforms in independent 
Kazakhstan’s demography were 
analyzed.  Historically, formation of 
the ethnic structure of the Turkic 
population of the Republic can be 
divided into three groups.

The first group includes ethnic 

groups that historically lived in this 
territory: Kazakhs, Uzbeks, Tartars, 
Kyrgyzes, and Karakalpaks, besides, 
Uighurs and the Bashkirs can also be 
attributed to this group. Altogether, 
by the early 20th century Kazakhs 
along with representatives of the 
Turkic ethnic groups constituted 
87% of the region’s population. The 
second group includes such ethnic 
groups as Russians, Ukrainians and 
others, relocated to the region as a 
result of the Tsarist colonial policy, 
deportation of peoples in the Soviet 
Epoch, and evacuation during the 
Second World War. Share of the 
Kazakh and Turkic peoples, including 
Tartars, Bashkirs, Chuvashes, etc. 
according to the 1926 census 
decreased and amounted to 
3.857.161 people or 63.2% of the 
total population of Kazakhstan. The 
third group includes Turkic peoples 

deported to Kazakhstan before 
the World War II  from Central Asia, 
Volga region, Caspian Sea and 
the Caucasus: Karachais, Balkars, 
Tartars, Turks, Nogays, Kumyks, etc. 
Academic results of the project can 
be applied in elective courses on the 
issues of population, ethnic history 
and problems of the Turkic peoples, 
as well for writing research papers on 
this topic.  

Over the entire reporting period 
the Project executives published and 
introduced into use following papers: 
twenty-one research  articles; eleven 
reports at conferences; fifteen reports 
at round table conferences; and four 
interviews in the media. A monograph 
“Turkic Peoples of Kazakhstan: 
Historical and Demographic Analysis 
( end of the 19th - beginning of 
the 20th centuries)” (in ten printer’ 
sheets) was prepared.
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«Халық тарих толқынында» мем-
лекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыру барысында  Қазақстанның 
көне тарихын зерттеуде жаратылы-
стану және археология ғылымда-
рының түйіскен жерінде ғылыми 
зерттеулер жүргізілді. Археология 
ғылымының айналымына алғаш 
рет мынадай ескерткіштер ашылып 
енгізілді: Ақсу, Сорбұлақ, Таш-Қара-
су, Құрайлы-Ақтас, Алтын-емел тас 
ғасыры ескерткіштері, Дегерес, Қа-
ра-Арша,  Сұңқар, Ақкөл ерте темір 
ескерткіштері және қоныстары, 
Ақкөл, Қара-Арша қола дәуірі қо-

рымдары.
2015-2016 жылғы археологи-

ялық қазба жұмыстары күнтізбелік  
жоспарға сәйкес Алматы облы-
сындағы б.з.д. ІІІ-ІІ ғғ. алып жатқан 
ескерткіштерде жүргізілді. Атап ай-
тқанда, археологиялық зерттеулер 
нышаны етіп Рахат қорымы (б.з.д. 
ІІІ-ІІ ғғ.)  мен Қара-Арша (б.з.д. ІІІ-ІІ 
ғғ. қорымдары алынды. Ғылыми 
зерттеулер мен археологиялық ке-
шенді жұмыстардың басты мақсаты 
– Жетісу өлкесінің археологиялық 
ескерткіштерін зерттеу болып та-
былады, сол арқылы осы өңірдің 

көне тарихы бойынша жаңадан 
археологиялық, полелингвистика-
лық, тарихи-мәдени материалдар-
ды жинақтау.

Зерттеу жұмыстары нәтижесінде 
алынған ғылыми мәліметтер мен 
заттай археологиялық деректер 
Жетісу өңірінің ескерткіштерінің 
біркелкілік мәселесі төңірегіндегі   
отандық археология ғылымындағы 
іргелі  сұрақтарды шешуге көмек-
теседі. Осының негізінде аталмыш 
өлкенің сақ-үйсін тайпаларының 
қоныстану мен өзара байланысын 
айқындайды. 

Галымжан БЕКСЕЙІТОВ,
т.ғ.к., доцент,халықаралық «Геоархеология» 

ғылыми-зерттеу зертханасының директоры

Галымжан БЕКСЕИТОВ,
к.и.н., доцент, директор Международной научно-

исследовательской лаборатории «Геоархеология»

Galymzhan BEKSEITOV,
Candidate of Historical Sciences, 

Director of the International Research Laboratory 
«Geoarchaeology», Associate Professor

Халықаралық «Геоархеология» ғылыми-зерттеу 
зертханасының археологиялық зерттеулері
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Археологические исследования международной 
научно-исследовательской лаборатории «Геоархеология» 

Archaeological research by the 
International Research Laboratory «Geoarchaeology»

Археологические изыскания по 
государственной программе «На-
род в потоке истории» были значи-
мы для реализаций научных иссле-
дований на стыке естественных и 
археологических наук в изучении 
исторического прошлого Казахстан-
ской истории. 

В ходе проведения археологи-
ческих исследований были обна-
ружены и открыты на территориях 
Алматинской, Павлодарской и Жам-
былской областей новые памятники 
эпохи камня, бронзы, РЖВ. 

В научный оборот впервые были 

введены новые археологические 
памятники эпохи камня: стоянка 
Аксу, Сорбулак, Таш-карасу, Курай-
лы-Актас, Алтын-эмель, поселения 
сако-усуньского времени Рахат, 
Кара-арша, памятники сако-усунь-
ского времени и тюркского перио-
да Дегерес, Бесмойнак, Кара-арша, 
Сункар, Акколь, Сорколь, Могиль-
ник, эпохи бронзы Акколь, Кара-ар-
ша. 

Блок работ по археологическим 
раскопкам проводился согласно 
календарному плану в 2015-2016 гг. 
в Алматинской области на памятни-

ках III в. до н. э. – II в. н. э. В частно-
сти, начальному археологическому 
обследованию подверглись следу-
ющие объекты: могильник Рахат  (III 
в. до н. э. – II в. н. э) и  могильник Ка-
ра-арша (III в. до н. э. – II в.  н. э.).

Главной целью комплексных 
научно-исследовательских и ар-
хеолого-реконструктивных работ 
являлись изучение памятников ар-
хеологии Семиречья, получение 
на этой основе нового археологи-
ческого, палеолингвистического и 
историко-культурного материалов 
по древней истории края.

Archaeological research under the 
state program “People in the Stream 
of History”  has been significant for 
the implementation of scientific re-
search on the boundary between 
natural and archaeological sciences 
within the study of the past history 
of Kazakhstan. During archaeologi-
cal explorations new monuments of 
the Stone Age, Bronze Age, Early Iron 
Age were discovered in the territo-
ry of Almaty, Pavlodar and Zhambyl 
regions. New archaeological monu-
ments were introduced into scientific 

use, i.e.: Stone Age camp sites Aksu, 
Sorbulak, Tash-Karasu, Kurayly-Aktas, 
and Altyn-Emel; settlements of the 
Saka-Wusun Epoch - Rakhat, Kara ar-
sha; monuments of the Saka-Wusun 
Epoch and Turkic period - Degeres, 
Besmoynak, Kara-arsha,Sunkar, Akkol, 
Sorkol, and Bronze Age burial mounds  
- Akkol, Kara arsha. 

Archaeological excavations were 
carried out according to the 2015-
2016 schedule in Almaty region at the 
monuments dating to the 3rd BC and 
2nd BC. In particular, the following 

objects were exposed to initial archae-
ological survey: burial mound Rakhat 
(3rd BC – 2nd AD) and burial mound 
Kara-arsha (3rd BC – 2nd AD).

The main goal of complex scien-
tific-research, archeological and re-
constructive works was to examine 
archaeological monuments of Sem-
irechye, and thus retrieve new ar-
chaeological, paleo-linguistic and his-
torico-cultural data on ancient history 
of the region.
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Жобаның жұмыс істеу барысын-
да, Еуропаның мұрағат қорлары 
мен кітапханаларынан әкелінген, 
Қазақстан тарихы, түркі әлемі, со-
нымен қатар дүниежүзі тарихы 
бойынша іргелі еңбектер жазу үшін 
қажетті деректік материалдар жүй-
еленді, классификацияланды. Сон-
дай-ақ осы деректердің арқасында 
жоба мүшелері өздерінің бірқатар 
еңбектерін шығара алды, яғни олар 
2014, 2015, 2016 жылдары жоба ая-
сында жарық көрген жұмыстар: мо-
нографиялар,ғылыми конференци-
яларда жасалынған баяндамалар, 
Scopus ақпараттық базасына кіретін 
нөлден жоғары импакт-факторы 
бар шетелдік ғылыми басылымдар-
да жарияланған мақалалар, зерттеу 
нәтижелері бойынша жазылған оқу 
құралдары, электронды оқу құрал-
дары, ғылыми мақалалар және т.б. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында 
да ғалымдар ізденістері көп жари-
яланды.

Сонымен қатар, жаңа деректер 

мен әдебиеттер ҚР-ндағы бакалав-
риат, магистратура мен докторан-
тура аясындағы жаңа толқындағы 
тарихшыларды дайындауда ғылы-
ми және оқу қызметін жүзеге асы-
руда айрықша маңызды рөлге ие 
болады деп сенеміз.

Жоба зерттеушілерінің алдында 
қойылған тағы бір мақсат, ғылыми-
зерттеу бағыттары бойынша мо-
нографиялар жазу болатын. Осы 
маңызды іске қол жеткізу үшін көп-
теген жұмыстар атқарылды. Нәти-
жесінде «Еуразия тарихындағы 
ғұндар», «Алтын Орданың халықа-
ралық сауда-экономикалық байла-
ныстары (ХІІІ-ХІV ғғ.)» атты іргелі ең-
бектер 2016 жылы жарық көрді. 

Үш жыл барысында, яғни әр жыл-
дың соңында жасалынған жұмы-
старды жалпылама қорытындылау 
үшін, ғылыми зерттеу орталығымен 
«Дүниежүзі тарихының өзекті мәсе-
лелері» атты Халықаралық ғылыми 
конференциялар ұйымдастырыл-
ды. Конференция нәтижелері ретін-

де, ғылыми мақалалар жинақтары 
жарық көрді. Қазіргі таңда орта-
лық зерттеушілері, жоғарыда көр-
сеткендей бірқатар жұмыстарды 
атқарып, нәтижесінде жүйеленген 
білімді оқу процесіне енгізуде. Атап 
айтар болсақ, ол студенттерге, ма-
гистранттарға, докторанттарға оқы-
латын авторлық, элективті курстар. 

Сонымен, осы ғылыми жобада 
қойылған міндеттерді зерттеуде 
оның қатысушылары ең алдымен 
отандық тарих ғылымы үшін өзекті 
болған мәселелерді басшылыққа 
алды. Оқу үдерісіне енгізілген бар-
лық нәтижелер жаңа болып табыла-
ды, олар ғылыми әдебиетте қалып-
тасқан тарихи құбылыстарды баға-
лауды және тарихтың кезеңденуі 
сияқты мәселелерді қайта қарауға 
мүмкіндік береді. Осылайша, «Ха-
лық тарих толқынында» мемлекет-
тік бағдарламасын орындауды, біз 
жаңа сапалық деңгейге көтеруге 
барынша тырыстық. 

Қалқаман ЖҰМАҒҰЛОВ, 
тарих ғылымының докторы, профессор

Калкаман ЖУМАГУЛОВ, 
доктор исторических наук, профессор

Kalkaman ZHUMAGULOV, 
Doctor of Historical Sciences, Professor

«Халық тарих толқынында» мемлекеттік бағдарлама 
аясындағы «Дүниежүзі тарихын зерттеу» ғылыми орталығы



ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ 

IN THE STREAM OF HISTORY 
69

 «Научная программа научного центра по изучению 
Всемирной истории» в рамках государственной программы 
«Народ в потоке истории»

Scientific agenda of the Research Center for World history studies 
under the state program “People in the Stream of History”

Цель научно-исследовательского 
Центра  -  исследовать развитие ми-
ровой истории на основе современ-
ных методологических парадигм и 
инструментариев. 

Основные задачи: исследование 
исторических истоков евразийства 
в контексте актуальных проблем 
современности в соответствии с 
новыми методологическими подхо-
дами в исторической науке; Золотая 
Орда, ее внутреннее и междуна-

родное положение: взгляд с ХХІ в; 
Культурно-гуманитарная интегра-
ция тюркского мира (средние века, 
новое и новейшее время); Мировое 
сообщество и Казахстан в условиях 
современной глобализации и инте-
грации.

За время работы Центра опу-
бликованы проведенные в рамках 
проекта результаты научных иссле-
дований, в зарубежных рецензи-
руемых журналах; опубликованы и 

подготовлены к публикации книги в 
казахстанских изданиях; по резуль-
татам исследования опубликованы 
монографии. 

Проведены Международные на-
учные конференции в рамках иссле-
довательского центра, выпущены 
сборники научных материалов по 
итогам конференции; результаты 
работы применены при написании 
учебников и учебных пособий по 
всеобщей истории.

In process of the programme imple-
mentation source materials retrieved 
from archives and libraries of Europe 
(their list will be presented; as the re-
sult of the work those materials will 
be collected and prepared for on-line 
version) were systemized and classi-
fied. Also participants of the program 
published their works relying on those 
sources. The works were published in 
2014, 2015 and 2016: monographs, 
materials of the scientific conference, 
articles in scientific journals with im-
pact-factor in the Scopus information 
base.

Also new sources and literature 
will play important part in educating 
young generation of historians as a 
part of graduate and post-graduate 

programmes in the Republic of Ka-
zakhstan. 

One of the main aims on research-
ers’ agenda is preparation of mono-
graphs. The participants of the pro-
gram worked hard to achieve this aim. 
As a result such works as «Huns in Eur-
asian history» and «Trade-economic 
relations of Golden Horde (between 
the 13th and 14th century)» were pub-
lished in 2016. 

During the 3-year-period, especially 
at the end of every year scientific re-
search center organized International 
scientific conferences “Actual issues of 
world history”. Materials on the results 
of conferences were published. Mem-
bers of the center carried out a great 
job and introduced systemic knowl-

edge into the educational process. 
They are the authors of elective cours-
es for students, Masters and PhDs. 

In conclusion it can be said that we, 
projects participants addressed the 
most important issues in process of 
the research. This is the extension of 
the important research center’s activ-
ities for the nation. Today we need to 
classify and expertize found materials 
and information on the result of the 
scientific trips.  Multiple documents 
and sources required for our research 
are kept at foreign archives and librar-
ies. That is why we expect that the 
work of this program supported by 
our president will be kept on. 
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Еліміздің тарихын зерттеуде 
Елбасының ұсынысымен жа-
салған «Халық тарих толқынын-
да» ғылыми бағдарламасының 
зор маңызы болды. Осы жо-
баға сәйкес жаңа орталықтар 
құрылып, өздерінің жұмыстарын 
жандандырды. Сондай орта-
лықтың бірі әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ жанында құрылған «Орта-
лық Азиядағы дәстүрлі өркени-
еттерді зерделеудің республи-
калық ғылым-зерттеу орталығы» 
болып табылады. 2013 жылдан 
бастап өзінің жұмысын жүргіз-
ген бұл орталық бес түрлі ғылы-
ми бағытта зерттеулер жүргізуді 
қолға алды: 1. Орталық Азиядағы 
дәстүрлі мәдениеттерді зертте-
удің методологиялық мәселе-

лері; 2. Көшпелілердің далалық 
империяларының тарихы; 3. Қа-
зақ халқының этногенезі; 4. Ор-
талық Азияның көшпелілерінің 
көрші, көшпелі емес халықтар-
мен қарым-қатынастары та-
рихы; 5. Дешті-Қыпшақтағы 
дәстүрлі қоғамның әлеуметтік 
және этно-мәдени құрылымы. 
Ғылыми-зерттеулер бойынша 
Орталықта көптеген еңбектер 
басылып шықты. Олар, жылдар-
ды қуалап айтар болсақ, 2014 
жылы - 37 ғылыми мақала, 2015 
жылы - 25 ғылыми мақала, 2016 
жылы - 20 ғылыми мақала түрін-
де жарық көрді. Сонымен бірге, 
9 ғылыми мақала халықаралық 
басылымдарда – импакт-фактор-
лы журналдарында жарияланды. 

БҒСБК ғылыми журналдарында 
да осындай мақалалар көптеп 
басылды. Орталықтың айқын 
жетістігі – 4 томнан тұратын 
«Орталық Азияның көшпелілер 
өркениетінің тарихы» деген ат-
пен жарияланған жалпы көлемі 
80 баспа табаққа жуық моногра-
фиялық зерттеу және 4 кітаптан 
тұратын ҚР БҒМ бекіткен «Қа-
зақстан (Қазақ елі) тарихы» деген 
атпен жарық көрген универси-
тет студенттеріне арналған оқу-
лық болып табылады. Бұлар шын 
мәнінде Қазақстанның тарих 
ғылымында бұрын-соңды жа-
зылмаған жаңа көлемді де, іргелі 
еңбектер болып табылады

Талас ОМАРБЕКОВ, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 

Орталық Азиядағы 
дәстүрлі өркениеттерді зерделеудің 

республикалық ғылым-зерттеу орталығының 
директоры, т.ғ.д., профессор  

Талас  ОМАРБЕКОВ,
 д.и.н, профессор. Директор Республиканского 

научно-исследовательского центра 
по изучению традиционных цивилизаций 

Центральной Азии при КазНУ им. аль-Фараби

Talas OMARBEKOV, 
Doctor of Historical Sciences, Professor,

 Director of the Republican Center of the Study 
of traditional civilizations of Central Asia 

at the Al-Farabi University

Көшпелілер  тарихы зерттелуде
(Орталық Азиядағы дәстүрлі өркениеттерді зерделеудің 
республикалық ғылым-зерттеу орталығының ғылыми жұмысы 
жөнінде)
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История кочевников продолжает изучаться 
(О работе Республиканского научно-исследовательского центра 
по изучению традиционных цивилизаций Центральной Азии)

Researches into Nomad’s  history are underway
(Information on activities of the Republican Center for Research 
on Traditional Civilizations of Central Asia)

Открытый при КазНУ им. аль-Фа-
раби Республиканский научно-ис-
следовательский центр по изуче-
нию традиционных цивилизаций 
Центральной Азии осуществлял 
научные исследования в рамках 
инициированной  Президентом 
РК научной программы «Народ в 
потоке истории». Начавший свою 
деятельность с 2013 года, данный 
Центр организовал научные иссле-
дования по пяти научным направ-
лениям: 1. Методологические про-
блемы изучения традиционных 
цивилизаций Центральной Азии; 
2. История степных империй ко-

чевников; 3. Этногенез казахского 
народа; 4. История взаимоотноше-
ний кочевников Центральной Азии 
с сопредельными, некочевыми на-
родами; 5. Социальная и этно-куль-
турная структура традиционных 
обществ Дешт-и Кыпчака. 

В соответствии с научными изы-
сканиями в Центре подготовлено 
и  издано много научных трудов. 
Если говорить в хронологическом 
порядке, в 2014 г. было опублико-
вано 37 статей, в 2015 г. – 25 на-
учных статей, 5 книг, в 2016 г. – 20 
статей. Из них в международных 
журналах с импакт-фактором  было 

издано 9 научных статей. Также до-
стойно представлены публикации 
наших авторов в журналах, реко-
мендованных ККСОН. Неоспори-
мое достижение Центра – это кол-
лективная монография «Орталық 
Азияның көшпелілер өркениетінің 
тарихы» ( состоит из 4 томов и име-
ет общий объем 80 п.л.), учебное 
пособие для студентов универ-
ситетов «Қазақстан (Қазақ елі) та-
рихы» (в 4-х книгах), утвержденное 
МОН РК. Важно заметить, что дан-
ным публикациям в плане объема 
и фундаментальности нет аналогов 
в историографии Казахстана. 

Republican Center for Research 
on Traditional Civilizations of Central 
Asia established under Al-Farabi Ka-
zakh National University has carried 
out researches within the scientific 
program “People in the Stream of 
History” initiated by the President of 
Kazakhstan. There were established 
new research centers to realize the 
mentioned project that have re-
ceived an impetus to the revival. The 
center that started functioning in 
2013 focuses on five research areas: 
1. Methodological problems of the 
research on traditional civilizations 
of Central Asia; 2. History of steppe 
nomadic empires; 3. Ethnogenesis of 

Kazakh people; 4. History of relations 
between nomads of Central Asia and 
sedentary neighbouring nations; 5. 
Social and ethno-cultural composi-
tion of traditional Dasht-i Kipchak so-
cieties. In accordance with academic 
pursuits the Center has prepared and 
published a number of articles. In 
2014 thirty-seven articles were pub-
lished, in 2015 – twenty-five scien-
tific articles and five books; in 2016 
- twenty articles. Nine of the articles 
were published in international jour-
nals with Impact-factor. Our authors’ 
publications were properly present-
ed in journals recommended by the 
Committee for Control in Education 

and Science. A collective four-vol-
ume monograph “History of the civ-
ilization of Central Asian Nomads “ 
(in Kazakh, with overall volume of 
80 printed sheets) and textbook for 
university students “History of Ka-
zakhstan (Kazakh Eli)” (in 4 books) 
approved by the RK Ministry of Ed-
ucation and Science are considered 
as an undeniable achievement of the 
Center. It should be noted that both 
in term of volume and fundamental 
nature the given publications have 
not counterparts in Kazakhstani his-
toriography.

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpmLHyzPvPAhWCZCwKHX29A7cQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fedu.gov.kz%2Fen&usg=AFQjCNGpFIi8kylk8uAV7-8_pLZQYJyfxA&bvm=bv.136811127,d.bGg
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpmLHyzPvPAhWCZCwKHX29A7cQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fedu.gov.kz%2Fen&usg=AFQjCNGpFIi8kylk8uAV7-8_pLZQYJyfxA&bvm=bv.136811127,d.bGg
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2015-2016 жылдары Абай атын-
дағы ҚазҰПУ-да «Халық тарих 
толқынында» мемлекеттік бағдар-
ламасы аясында «Қазақстан қоға-
мындағы мемлекеттік бірегейліктің 
қалыптасу тарихы (тарихи-антро-
пологиялық зерттеу)» атты тақы-
рыпта ғылыми-зерттеу жұмысы 
жүргізілді. 

Зерттеудің мақсаты: қазақ халқы-
ның ұлттық бірегейлігін сақтау жо-
лындағы күресінің ерекшеліктерін, 
тарихи тәжірибесін анықтау, сол 
арқылы мемлекеттік және қоғам-
дық мекемелерге ұсыныстар беру.  

Мемлекеттілік -  ұлттық бірегейлікті 
сақтаудың кепілдігі. Зерттеу жұмы-
сы Қазақстан қоғамының мәдени 
және экономикалық тұрақтылығын 
сақтап және нығайтуда мемлекет-
тік бірегейліктің ықпалды құрал 
екендігін анықтай түседі.  

Мәселені зерттеу мынадай 
бағытта жүрді: Алаш қозғалысы - 
өткен ғасырдың бірінші жартысын-
дағы  қазақ ұлтының өзін сақтау 
жолындағы азаттық  күресі; 1916 
жылғы көтеріліс – қазақ халқының 
өзінің ұлттық бірегейлігін сақтау 
үшін жүргізген күресінің айғағы; 

жеке тарихи тұлға -  Мағжан Жұ-
мабаевтың ғылыми өмірбаяны 
арқылы ұлт тарихындағы трагеди-
ялық кезеңнің мазмұны.  

Ғылыми зерттеудің негізгі қо-
рытындылары мен нәтижелері 4 
монография, 26 мақала, 3 оқулық, 
2 хрестоматия, халықаралық және 
республикалық  конференциялар-
да жасалған 14 баяндама, бұқара-
лық ақпарат құралдары беттерінде-
гі 17 мақала түрінде көрініс тапты. 
Оқу үдерісіне 13 элективті пән ен-
гізілді, 1 докторлық және 10 маги-
стрлік диссертациялар қорғалды.

Мамбет ҚОЙГЕЛДИЕВ,
тарих ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі   
Абай атындағы ҚазҰПУ «Қазақстан тарихы» 

кафедрасының меңгерушісі 

Мамбет КОЙГЕЛДИЕВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

член-корр. НАН РК , заведующий кафедрой 
«История Казахстана» КазНПУ им.Абая

Mambet KOYGELDIYEV,
Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Corresponding member of NAS RK
Head of the Department of History of Kazakhstan at 

KazNPU named after Abai

Қазақстан қоғамындағы мемлекеттік және ұлттық бірегейліктің 
қалыптасу тарихы – отандық тарихтың өзекті мәселесі
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История формирования государственной и национальной 
идентичности – стержневая проблема отечественной  истории

History of formation of the state and national identity 
as a root problem of national history

В КазНПУ имени Абая  в 2015-2016 
гг.   проведено   научное исследо-
вание  в рамках  государственной   
программы:  «Народ в потоке исто-
рии» по теме «История формирова-
ния государственной идентичности 
в казахстанском обществе (истори-
ко-антропологический подход)».   

Цель работы: выявление истори-
ческого  опыта, особенностей борь-
бы казахского  народа  за сохране-
ние национальной идентичности, на 
этой основе дать государственным  
и общественным организациям ре-
комендации. Государственность яв-

ляется гарантом сохранения нацио-
нальной идентичности. Работа акту-
ализирует значимость формирова-
ния государственной идентичности 
как наиболее действенного страте-
гического инструмента устойчивого 
культурного и экономического раз-
вития казахстанского общества. 

Работа проведена по ключевым  
проблемам:  История движения 
Алаш как национально-освобо-
дительная борьба казахского на-
рода  первой четверти  прошлого 
столетия; восстание 1916 года как 
проявление борьбы за сохранение 

национальной идентичности; науч-
ная биография  Магжана Жумабаева 
-  выдающейся личности , отражаю-
щей драматизм эпохи в  националь-
ной истории.

 Основные выводы и положения 
научного исследования отражены в  
4 монографиях, 26 статьях, 3 учебни-
ках, 2 хрестоматиях. Проведено 14 
выступлений на международных и 
республиканских конференциях, 17 
статей в СМИ. Внедрено в учебный 
процесс  13 элективных курсов,  за-
щищена 1 докторская, 10 магистер-
ских  диссертаций.

In the period between 2015 and 
2016 a scientific research work 
«History of formation of state identity 
in Kazakhstan society (historical 
and anthropological approach)» 
was carried out as a part of the state 
program «People in the Stream of 
History». 

The project’s objective was 
to reveal historical experience, 
peculiarities of the Kazakh people’s 
struggle for preservation of national 
identity, and through such basis to 
give recommendations to state and 
public organizations. Statehood 

is the guarantor of preserving of 
national identity. The work actualizes 
importance of the formation of 
state identity as the most effective 
strategic tool for sustainable cultural 
and economic development of 
Kazakhstani society. The work was 
carried out in accordance with key 
issues: History of the Alash movement 
as a national liberation struggle 
of the Kazakh people in the first 
quarter of the last century; the 1916 
ressurection as a manifestation of 
struggle for preservation of national 
identity; curriculum vitae of Magzhan 

Zhumabayev as a prominent 
personality, reflecting the epoch’s 
dramatic nature in national history. 

Key conclusions and points of the 
scientific research were represented 
in four monographs, twenty-six 
papers, three textbooks, two reading 
books, fourteen presentations 
at international and national 
conferences, and seventeen articles in 
mass media. Thirteen elective courses 
got implemented in the educational 
process; one doctoral thesis and ten 
master’s theses were defended.
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2013 жылы Абай атындағы 
ҚазҰПУ-да «Айтылған тарих» ғылы-
ми-зерттеу орталығы құрылды. Мақ-
сат – оқу үрдісі мен ғылыми зертте-
уге заман сұранысына лайық жаңа 
әдіс-құралдар енгізу. 

2014-2016 жылдары Орталық 
«Халық – тарих толқынында» атты 
мемлекеттік бағдарлама аясында 
мынадай бағытта зерттеу жұмыста-
рын жүргізді: «Менің ғылымдағы 
өмірім» (2014 ж.), «Кеңестік ұрпақ 
жадындағы социализм кезеңіндегі 
күнделіктілік» (2015 ж.), «Қоғамдық 
еңбек феномені» (2016 ж.).

Негізгі нәтижелері мен қоры-
тындылары мына жарияланымдар-
да көрініс тапты: 3 монография, 2 
оқулық, 1 оқу құралы, 10-ғылыми 
мақала, оның ішінде 2-уі импакт фак-
тормен, 4 деректі – оқу фильмдер,1 
биохроника, 10 БАҚ жарияланған 
мақалалар, 14 халықаралық және 
республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияда жасалған баяндама-
лар, 2 авторлық куәлік, 3 оқу-әдісте-
мелік құрал. «Айтылған тарих» ғылы-
ми-зерттеу орталығының бастамасы 
және ұсынысы бойынша ҚР ОМА-ін-
де айтылған тарих бойынша арнайы 

қор құрылды. Облыстық мемлекет-
тік архивтерімен айтылған тарих 
бойынша қор ашу туралы келісімдер 
бар (мысалы, Жамбыл облыстық ар-
хив басқармасымен).

Сонымен, еліміздің білім жүйесі-
не «Айтылған тарих» пәнін енгізу-
дің алғышарттары қалыптасты деп 
тұжырым жасауға негіз бар. Қорыта 
айтқанда, «Халық – тарих толқынын-
да» атты мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыру нәтижесінде «Айтылған 
тарих» жаңа ғылыми бағыт ретінде 
еліміздің тарих ғылымында өзінің 
орнын анықтады.

«Айтылған тарих» Отан тарихын оқыту және зерттеудің жаңа 
технологиясы ретінде (Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы 
«Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу орталығының жұмысы 
жөнінде)

Мамбет ҚОЙГЕЛДИЕВ,
тарих ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі   
Абай атындағы ҚазҰПУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының 

меңгерушісі 

Мамбет КОЙГЕЛДИЕВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

член-корр. НАН РК , заведующий кафедрой 
«История Казахстана» КазНПУ им.Абая

Mambet KOYGELDIYEV,
Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Corresponding member of NAS RK
Head of the Department of History of Kazakhstan at KazNPU 

named after Abai
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«Айтылган тарих» как новая технология преподавания 
и  исследования  Отечественной истории 
(о работе  научно-исследовательского  центра 
«Айтылган тарих» при КазНПУ им.Абая)

В 2013 г. в КазНПУ им.Абая был 
создан научно-исследовательский 
центр «Айтылған тарих». Цель вне-
дрения новой технологии в учебный 
процесс и научное исследование. 

В 2014-2016 годы  Центр в рам-
ках государственной программы 
«Народ в поток истории»  проводил 
исследовательскую работу по сле-
дующим темам: «Мой путь в науке» 
(2014 г.), «Повседневность эпохи 
социализма в памяти советского по-
коления» (2015 г.), «Феномен обще-
ственного труда» (2016 г.).  

Основные итоги и выводы отра-

жены в публикациях:  в 3 монографи-
ях, 2 учебниках,  1 учебном пособии, 
1 хрестоматии, 10 научных  статьях, 
в том числе 2 - с импакт фактором, 4  
учебно -  документальных фильмах; 
1 биохронике; 10 публикациях СМИ 
и др.;  в 14 выступлениях на между-
народных и республиканских науч-
но-практических конференциях, 2 
авторских свидетельствах, 3 мето-
дических пособиях.  

В ЦГА РК по инициативе НИЦ «Ай-
тылған тарих» создан специальный 
фонд. 

Имеется договоренность с об-

ластными государственными архи-
вами (например, Жамбылским ар-
хивным управлением) о создании 
анологичных фондов. 

Таким образом, есть основания 
утверждать, что созданы необходи-
мые предпосылки для внедрения 
в учебный процесс дисциплины 
«Устная история». Благодаря реали-
зации проекта по линии Государ-
ственной прогораммы «Народ - в 
потоке истории», «Айтылған тарих» 
как новое научное направление по-
лучил свою нишу в исторической 
науке страны.

«Aitylgan Tarikh»  as a new method of teaching and research of 
National history (on activities of the research center “Aitylgan 
Tarikh” at KazNPU named after Abai)

In 2013,  a research center  
«Aitylgan Tarikh» was established at 
Abay Kazakh National Pedagogical 
University. Its goal was to introduce 
new technologies into educational 
process and carry out scientific 
research. 

In the period between 2014 and 
2016 as a part of the state Programme 
“People in the Stream of History “ 
the Center carried out research on 
the following subjects: “My path 
in science” (2014); “Everyday life in 
socialistic epoch in memoires of Soviet 
generation” (2015); and “Phenomenon 
of socialist labor” (2016).

Main results and conclusions 
have been covered in the following 
publications: three monographs, 
two textbooks,  one tutorial, a 
reading book, ten science papers, 
including two papers with the index 
of impact factor; four educational 
documentaries; one biographical 
chronicle; ten publications in the 
media, etc.; fourteen presentations 
at international and national science 
conferences; two certificates of 
authorship, and three textbooks of 
methodics. 

On the initiative of Research Center 
“Aitylgan Tarikh” a special fund was 

established at RK Central State Archive. 
There is an agreement with regional 
state archives (for instance, Zhambyl 
Archive Directorate) stipulating 
establishment of similar funds 

Thus, there are grounds to assert 
that prerequisites required for 
implementation of the subject “Oral 
History” in educational process have 
been created. “Aitylgan Tarikh” as 
a new scientific field has acquired 
its own place in national historical 
science through implementation of 
the project under the state program 
“People in the Stream of History”.
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Алматы қаласындағы «Әлем әде-
биеті» баспасынан «Халық тарих 
толқынында» мемлекеттік бағдар-
ламасы бойынша М.О.Әуезов атын-
дағы Әдебиет және өнер институ-
ты ғалымдарының фольклорлық 
мұралар мен авторлық ауыз әдеби-
еттің негізінде жазған «Халық әде-
биетіндегі тарих көріністері. Қазақ 
фольклорының тарихилығы», «Ха-
лық әдебиетіндегі тарих көріні-
стері. Ауыз әдебиетінің  тарихи-
лығы» атты екі томдық монографи-
ялық еңбек басылым көрді. 

Жоба «Халық тарих толқынын-
да» мемлекеттік бағдарламасы-
ның, дәлірек айтқанда, Елбасы-
ның бастамасымен дүниеге кел-
ген «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы 
бағыт-бағдарларының негізінде 
орындалды. Халқымыздың «қа-
зақ» атауымен тарих сахнасынан  

көрініп, хандық құрып, ұлт болып 
қалыптасуы ХV ғасырдың екінші 
жартысынан бастау алатын бол-
са, оны құраған ру-тайпалардың 
шежіресі мен мәдениетінің, тілінің, 
ділінің тарихы араға жүздеген, тіпті 
мыңдаған жылдар салған түрлі ке-
зеңдерден тұратындығы ғылымға 
белгілі. 

Аталған монографиялық еңбек-
тер Қазақстан тарихының әлі де 
жетімсіз болып келген кей тұста-
рын толықтырып, халықтың көр-
кем шығармашылығының терең 
тамырлары арқылы нақты тарих 
көздерін айқындауға мүмкіндіктер 
жасайды. Қазақ халқының сан ға-
сырлар бойы жүріп өткен тарихи 
өткелдері, атамекені, көрші елдер-
мен дипломатиялық қарым-қаты-
насы, тәуелсіздік жолындағы жеңісі 
мен жеңілісі, бодандыққа түсуі ту-

ралы деректер  саяхатшылардың, 
елшілердің, жылнамашылар мен 
тарихшылардың жазбаларымен 
ғана шектелмейді. Оның көп бөлігі 
халық жады мен зердесін таразы-
лайтын рухани қазыналарда, халық 
ауыз әдебиетінде жатқаны шындық. 
Тарих үшін жатжұрттық жиһанкез-
дер мен экспедициялардың хатқа 
түсірген екіұшты мәліметтеріне 
қарағанда халық мұрасының берер 
мағлұматтары шынайы, сенімді бо-
луы әбден мүмкін. Соның негізінде 
осы күнге дейін «ақтаңдақ» санала-
тын тарихтың жазылмаған беттері 
ғылыми айналымға енгізілді және 
ұлттық мәдениеттің кешеніне кіріп, 
замандастарымыз бен келешек ұр-
пақтарымыздың санасына сіңеді 
деп ойлаймыз. 

Уәлихан ҚАЛИЖАНОВ, 
филология ғылымдарының докторы,

ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 

өнер институтының директоры
Уалихан КАЛИЖАНОВ, 

доктор филологических наук, 
член-корреспондент НАН РК

 директор Института литературы 
и искусства имени М.Ауэзова

Ualikhan KALIZHANOV, 
Doctor of Philology, 

Corresponding member of NAS RK
Director of Institute of Literature 

and Art named for M. Auezov 

Халық әдебиеті: 
«Мәңгілік елдің тарихи дереккөздері, жад мұрағаты
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Народная литература: 
исторические источники  и архив памяти «Мәңгілік ел»

Folk literature: 
historical sources and memory archive “Mangilik el” 

В издательстве «Әлем әдебиеті» 
вышел подготовленный научными 
сотрудниками Института литерату-
ры и искусства имени М.О.Ауэзова 
двухтомник исследований «Отра-
жение казахской истории в народ-
ной литературе. Историзм фоль-
клора» и  «Отражение казахской 
истории в народной литературе. 
Историзм устной литературы».

 В нем на основе преданий и 
устных народных произведений 

представлены новые страницы от-
ечественной истории.

Главной целью исследований 
«Отражение казахской истории в 
народной литературе» было вос-
становление в свете выдвинутой 
Главой государства национальной 
идеи «Мәңгілік ел» новых страниц 
отечественной истории на базе 
самого ценного архива – памяти 
народа, зафиксированной в устной 
литературе.

Названный монографический 
труд через глубокие корни худо-
жественных произведений вос-
полнит недостающие страницы на-
шей истории.

 Таким образом, будут раскры-
ты и введены в научный оборот 
существующие по сей день неза-
писанные «белые пятна» истории,  
которые, обогащая национальную 
культуру, войдут в сознание совре-
менников и грядущих поколений.  

Two-volume research works “Re-
flection of Kazakh history in folk liter-
ature. Historical features of folklore” 
and “Reflection of Kazakh history 
in folk literature. Historical features 
of oral literature” elaborated by re-
searchers from M.Auyezov Institute 
of Literature and Arts, present new 
pages of national history based on 
legends and oral folklore works. They 
were published by “Alem Adebiety” 
publishing house.

Main purpose of researches “Re-
flection of Kazakh history in folk liter-
ature” was to reconstruct new pages 
of national  history in the light of  na-

tional idea initiated by the President  
of the State - “Mangilik El” relying on 
the most valuable archive, i.e.  mem-
ory of the people, which had been 
recorded in oral literature.

The first volume of the mono-
graph “Reflection of Kazakh history 
in folk literature. Historical features 
of folklore” includes patterns of man-
uscripts of historical legends and sto-
ries.

In the second volume of “Reflec-
tion of Kazakh history in folk liter-
ature. Historical features of oral lit-
erature” the works of oral literature 
have been subjected to research as 

historical information and facts. This 
work highlights historical themes in 
the works of representatives of au-
thor’s oral literature such as storytell-
ers, akyns, biys, sheshens and sal-seri 
starting from the period of Kazakh 
Khanate formation.

The given monographic work will 
restore missing pages of our history 
through deep roots of literary works. 
Therefore, unrecorded “white spots” 
of history will be opened up and in-
troduced into scientific circulation, 
and enriching national culture they 
will enter consciousness of the con-
temporaries and future generations. 
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«XVIII-XIX ғғ. Сібір казачес-
твосы және Дала өлкесінің қа-
зақтары» атты ғылыми тақырып 
«2014-2016 жж. арналған Халық 
тарих толқынында» атты бағдар-
лама бойынша жүзеге асырыл-
ды. Жоба мақсаты - ХVIII–ХІХ ғғ. 
Қазақстандағы сібір казактары-
ның өткені мен олардың Дала 
өлкесі қазақтарымен өзара қа-
рым-қатынастарын кешенді түр-
де талдау. Зерттеу барысында 
сібір казактары тарихының әске-
ри, саяси бағыттары мен қазақ 
халқымен қатынастарының са-
уда-экономикалық, этникалық 
және мәдени жақтары қарасты-
рылды.

Жобаны жүзеге асырғандар: 
т..ғ.д., профессор М.Ж.Әбдіров, 
т.ғ.к.: Х.А.Әубәкірова, 
Қ.С.Бижігітова, К.В.Жұмағалиева, 

Г.Т. Каженова. Ұзақ мерзімді 
қатынастар барысында казактар 
мен қазақтар арасында әскери-
саяси ғана емес, шаруашылық-
тұрмыстық, мәдени байла-
ныс тар пайда болды деп қо-
ры тындылайды авторлар. 
Қа зақтар мен казактардың 
өзара ықпалдасуының терең 
тамырлары болды. Сібір 
казактары ХVIII-ХIX ғғ. қазақ-
орыс қатынастарында үлкен рөл 
атқарды.

Зерттеу қорытындылары бой-
ынша: «Сибирское казачество и 
казахи Степного края в ХVIII- ХIХ 
вв.» атты ұжымдық монография; 
отандық және шетелдік – Ресей, 
Беларусь, Ұлыбритания ғылыми 
басылымдарында 20-дан астам 
мақала жарық көрді. Жоба орны-
даушылары БАҚ құралдарында 

да сөйледі: 2015 ж. 7-13 тамыз 
күндері профессор М.Ж.Әбдіров 
«Central Asia Monitor» газетіне 
«Сузге – сібір патшайымы Томи-
рис» атты, 2015 ж. 28 ақпан күні 
К.В. Жұмағалиева «Білім және 
мәдениет» телеарнасының «Да-
лалық үлгідегі Bon Ton» атты жо-
басында далалық қазақтардың 
қонақжайлығы туралы сұхбат 
берді. Сондай-ақ ғылыми жоба-
ны жүзеге асырудың нәтижелері 
бойынша Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік органдары 
үшін ғылыми-тәжірибелік нұсқа-
улар жасалды. Оларда қоғамдық 
келісім мен азаматтық бейбіт-
шілікті  нығайту мәселелерінде 
ортақ көзқарас қалыптастыру 
басты міндет екендігіне назар 
аударылады.

Хадиша ӘУБӘКІРОВА,
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 

  Хадиша АУБАКИРОВА,
 к.и.н., доцент  

Khadisha AUBAKIROVA, 
Candidate of Historical Sciences,   

Associate Professor

XVIII-XIX ғғ. 
Сібір казачествосы және Дала өлкесінің қазақтары
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Сибирское казачество 
и казахи Степного края в XVIII-XIX вв.

The Siberian Cossacks 
and Kazakhs of the Steppe Region in the XVIII-XIX centuries

Научная тема «Сибирское казаче-
ство и казахи Степного края в XVIII-
XIX вв.» велась по направлению: «На-
род в потоке истории на 2014-2016 
годы». Цель проекта - комплексное 
изучение прошлого сибирских каза-
ков в Казахстане и проблем взаимо-
отношений сибирского казачества и 
казахов Степного края в XVIII-XIX вв. 
В исследовании рассмотрены воен-
ные, политические аспекты истории 
сибирских казаков, их торгово-эко-
номические, этнические, культур-
ные отношения с казахским населе-
нием.

Работу над проектом осуществля-
ли: д.и.н., профессор Абдиров М. Ж., 
к.и.н.: Аубакирова Х.А., Бижигитова 

К.С., Джумагалиева К.В., Каженова 
Г.Т. Авторы пришли к выводу, что в 
ходе длительного соприкоснове-
ния казаков и казахов возникали не 
только военно-политические, но и 
хозяйственно-бытовые, культурные 
связи. Взаимоотношения казахов 
и казаков имеют глубокие истори-
ческие корни. Сибирские казаки в 
ХVIII-ХIX вв. сыграли большую роль 
в казахско-русских отношениях.

По итогам исследования изданы 
коллективная монография «Сибир-
ское казачество и казахи Степно-
го края в ХVIII-ХIХ вв.», более 20-ти 
научных статей в отечественных и 
зарубежных изданиях – России, Бе-
ларуси, Великобритании. Исполни-

тели проекта выступили и в СМИ: 
профессор Абдиров М.Ж. с интер-
вью «Сузге – сибирская царица  То-
мирис» в газете Central Asia Monitor, 
7-13 августа 2015; Джумагалиева К.В. 
– в проекте «Bon Ton по-степному», 
телеканала «Білім және мәдениет», о 
гостеприимстве степных казахов  28 
февраля  2015 г. Авторами по итогам 
реализации научного проекта также 
разработаны научно-практические 
рекомендации государственным 
органам Республики Казахстан. В 
них обращается внимание на то, 
главной задачей является выработ-
ка общего видения в вопросах об-
щественного согласия и укрепления  
гражданского мира.   

The scientific theme “The Siberian 
Cossacks and Kazakhs of the Steppe 
region in the XVIII-XIX Centuries” 
was conducted in the direction: “The 
people in the history stream during 
2014-2016”. The project purpose is 
the complex studying of the past of 
Siberian Cossacks in Kazakhstan and 
problems of relationship of the Si-
berian Cossacks and Kazakhs of the 
Steppe region in the XVIII-XIX centu-
ries. The military, political aspects of 
history of the Siberian Cossacks, their 
trade -economic, ethnic and cultural 
relations with Kazakh population were 
considered in the given research work.

The work on the project was car-
ried out by the Doctor of Historical 
Sciences, Professor M.Zh. Abdirov, 
Candidates of Historical Sciences: 
Kh.A. Aubakirova, K.S. Bizhigitova, K.V. 

Dzhumagaliyeva and G.T.Kazhenova. 
The authors came to the conclusion 
that during the long term relation-
ships of Cossacks and Kazakhs there 
were not only military-political but 
also economic- household and cul-
tural communications between them. 
The relationship of Kazakhs and Cos-
sacks has deep historical roots. The 
Siberian Cossacks in the 18-19th cen-
turies played a significant role in Ka-
zakh-Russian relations.

According to the results of research 
work the collective monograph “The 
Siberian Cossacks and Kazakhs of 
the Steppe region in the XVIII-XIX 
centuries” and more than 20 scientif-
ic articles have been published in do-
mestic and foreign editions of Russia, 
Belarus and Great Britain. The project 
performer professor M.Zh. Abdirov 

gave an interview on the theme “Su-
zge is the Siberian queen Tomiris” in 
the newspaper “Central Asia Moni-
tor” on August 7-13, 2015, the project 
performer K.V.Dzhumagaliyeva repre-
sented the hospitality of the steppe 
Kazakhs in the project “Bon Ton in a 
steppe way” on the TV channel “Billim 
zhane Madeniet” (Education and Cul-
ture) on February 28, 2015. According 
to the results of implementation of 
the given scientific project the scien-
tific -practical recommendations have 
been developed by the public authori-
ties of the Republic of Kazakhstan. The 
attention in these recommendations 
is paid to the fact that the main task 
is the elaboration of common vision 
in the matters of public consent and 
strengthening of the civil world.
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Жоба мақсаты қала мәдениетінің 
тарихын заманауи әдіснамалық 
шешімдер мен кешенді зерттеу 
негізінде Ақмола-Целиноград-Ас-
тананың әлеуметтік-мәдени да-
муының ғылыми тарихи концепци-
ясын жасап, оның қарқынды даму 
жағдайында қалалық мәдени мұра-
сын сақтау мен өзгертудің қажет-
тілігін негіздеуде. Қалалық мәде-
ниеттің өзгеруін тарихи тұрғыдан 
зерттеу қаланы мәдениеттің ұғымы 
ретінде түсіну міндетіне байланы-
сты, себебі тарихи қаланың мәдени 
кеңістігіне революцияға дейінгі, 
кеңестік және кеңестен кейінгі бол-
мыстың құрамбөліктері енгізілген. 

Жоба нәтижелері бойынша «Ақ-
мола, Целиноград, Астананың мә-
дени кеңістігі: қалыптасу мен даму 
тарихы» монография басып шыға-
рылды (12,5 б.т.). Қазақстанның 
қазіргі заманғы тарихы пәні аясын-
да Астана тарихын оқыту бойын-
ша әдістемелік нұсқаулар басып 
шығарылды (2 б.т.). Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференци-
ялардың материалдарында (АҚШ, 
Ресей, Қазақстан), шетелдік (Ресей, 
Үндістан) ғылыми басылымдарын-
да және  ҚР Білім және ғылым сала-
сындағы бақылау комитеті ұсынған 
отандық басылымдарында 14 мақа-
ла басып шығарылды.

«Астана тарихы: мәдени кеңістіктің 
сақталу мен өзгеру мәселелері» ғылыми жобасы

Галия АЛПЫСПАЕВА, 
тарих ғылымдарының докторы, доцент, 

Сейфуллин атындағы 
Қазақ агротехникалық университеті

Галия АЛПЫСПАЕВА,   
доктор исторических наук, доцент 

Казахского агротехнического университета 
им. С. Сейфуллина

Galiya ALPYSPAYEVA, 
Doctor of  Historical Sciences, Associate Professor 

at S.SeIfullin Kazakh AgroTechnical university
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Научный проект «История Астаны: проблемы сохранения 
и трансформации культурного пространства

Research project “History of Astana: 
Issues of cultural space preservation and transformation”

Цель проекта - на основе со-
временных методологических 
подходов и комплексного изу-
чения истории культуры города 
создать научную историческую 
концепцию социокультурного 
развития Акмолы-Целиногра-
да-Астаны, обосновать необхо-
димость сохранения и транс-
формации городского культур-
ного наследия в условиях дина-
мичного развития. Обращение к 
исследованию динамики город-

ской культуры города в истори-
ческой проекции обусловлено 
задачами осмысления города 
как категории культуры, так как 
в культурное пространство исто-
рического города органично 
вписаны элементы дореволюци-
онной, советской и постсовет-
ской действительности. 

По результатам проекта опу-
бликована монография «Куль-
турное пространство Акмолы, 
Целинограда, Астаны: история 

становления и развития» (12,5 
п.л.). Опубликованы методиче-
ские рекомендации по изучению 
истории Астаны в курсе новой и 
новейшей истории Казахстана 
(2 п.л.). Опубликованы 14 статей 
в материалах международных 
научно-практических конферен-
ций в (США, Россия, Казахстан), в 
зарубежных научных изданиях 
(Россия, Индия), в изданиях, ре-
комендованных ККСОН РК. 

The project’s goal was to devel-
op a scientific historical concept 
of socio-cultural development of 
Akmola-Tselinograd-Astana [his-
torical designations of Astana] re-
lying on modern methodological 
approaches and comprehensive 
study of the city’s cultural history, 
and to substantiate the need for 
preservation and transformation 
of urban heritage in conditions 
of progressive development Ad-
dressing the issue of the city’s ur-

ban culture dynamics in terms of 
history had been predetermined 
by the necessity to perceive the 
city as a сlass of culture, since 
cultural space of the historic city 
has incorporated elements of 
the pre-revolutionary, Soviet and 
post-Soviet time.

In accordance with the project’s 
results a monograph “Cultural 
Space of Akmola, Tselinograd, and 
Astana: history of formation and 
development” (twelve and a half 

printed sheets) Methodological 
recommendations for studying 
history of Astana as a part of ed-
ucational course in contempo-
rary history of Kazakhstan were 
published (two printed sheets.). 
Fourteen articles in materials for 
international research and prac-
tice conferences (USA, Russia, and 
Kazakhstan), in international sci-
entific journals (Russia and India), 
and in editions recommended by 
the RK CCES were published.
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Зерттеудің мақсаты: Мұстафа 
Шоқайдың (1890-1941) еңбектерін 
кең көлемде ғылыми айналымға 
енгізу, оларды жаңа әдістемелік 
жетістіктерге сәйкес зерттеу және 
талдап беру, негізгі тақырыптық 
бағыттар бойынша жүйелеу. 

Алынған нәтижелер: Ғылыми жо-
баны жүзеге асырудың нәтижесінде 
Қазақстан және басқа да Орталық 
Азия елдері тарихының өзекті мәсе-
лелері қарастырылып, М. Шоқайдың 
түгелге жуық тұжырымдамалары 
анықталды.

Жоба бойынша жүргізілген жұ-
мыстар, отандық тарихи зерттеу-
лердің әлемдік тарих ғылымымен 
интеграциялануына жол ашады. 
Жұмыс қорытындысының маңызды 
қорларының бірі – Шығыс тілдері 
мен өркениеттері ұлттық институ-

тында (INALCO) сақтаулы (Париж) 
Мұстафа Шоқайдың жеке мұрағат-
тық қорынан, Париждің Префектура 
полициясы мұрағатынан алынған 
көптеген соны материалдардың 
ғылыми айналымға қосылуы. Олар-
дың негізінде М. Шоқайдың неміс 
билік орындарымен «коллабора-
ционистік» қатынаста болды деген 
жалған пайымдаулар мүлдем жоққа 
шығарылады. Қолданбалық тұрғы-
дан зерттеу нәтижелері Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде «Мұстафа Шоқай» 
ғылыми-зерттеу орталығының ұй-
ымдастырылуында пайдаланылды.

Мұстафа Шоқайдың туғанына 125 
жыл толуына орай «Мұстафа Шоқай: 
саясаткер және ғалым» атты халықа-
ралық ғылыми конференция өткізіл-
ді. М. Шоқай еңбектерінің «Библио-

графиялық көрсеткіштері» (Алматы, 
2015. – 414 б.) жарияланды, мұнда 
қазақ қоғам қайраткерінің қазақ, 
орыс, түрік, поляк, грузин, ағылшын, 
француз, неміс және т.б. тілдеріндегі 
барлық жарияланымдары енгізілген. 
К.Л. Есмағамбетовтің алғысөзімен М. 
Шоқайдың екі томдық «Таңдамалы 
шығармалар» кітабы жарияланды. 
Жоба тақырыбы бойынша моногра-
фия қолжазба түрінде дайындалды. 
Оның бөлімдері жоғарыда аталған 
еңбектерде жарияланды. 

Тақырып бойынша есеп беру ке-
зеңіндегі жарияланымдар: конфе-
ренция жинағы – 1, монография – 3, 
библиографиялық көрсеткіш – 1, 
ғылыми мақалалар – 12, конферен-
цияларда жасалған ғылыми баянда-
малар – 10 және БАҚ – 8. 

Көшім ЕСМАҒАМБЕТОВ, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор

Кушим ЕСМАГАМБЕТОВ, 
доктор исторических наук, профессор

 
Kushim YESMAGAMBETOV, 

Doctor of Historical Sciences, Professor

«Мұстафа Шоқайдың (1890 – 1941 жж.) 
еңбектері тарихи дереккөз ретінде» (2015-2016 жж.) 
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«Труды Мустафы Шокая (1890–1941) 
как исторический источник» (2015-2016 гг.)

Цель: Введение в широкий науч-
ный оборот трудов Мустафы Шокая 
(1890-1941), их исследование и ин-
терпретация в соответствии с новы-
ми методологическими достижени-
ями исторической науки, система-
тизация по основным тематическим 
направлениям. 

Результаты исследования:
В результате реализации научно-

го проекта выявлены все основные 
концепции М. Шокая, в рамках кото-
рых рассматривались наиболее уз-
ловые проблемы истории Казахста-
на и других центральноазиатских 
стран.

Исследования по реализации 
проекта способствуют интеграции 
отечественных исторических ис-
следований с мировой историче-
ской науки. Позитивным аспектом 

итогов работы является введение в 
научный оборот большого количе-
ства материалов из Личного архив-
ного фонда М. Шокая, хранящегося 
в INALCO (Париж), Архива Префек-
туры полиции Парижа (Франция), 
на основе которых полностью 
опровергается миф о причастности 
М. Шокая к «сотрудничеству» с не-
мецкими властями. В практическом 
плане результаты исследования ис-
пользованы при организации Науч-
но-исследовательского центра «Му-
стафа Шокай» в Кызылординском 
государственном университете им. 
Коркыт Ата. 

Проведена международная науч-
ная конференция «Мустафа Шокай: 
политик и ученый», посвященная 
125-летию со дня его рождения. 
Издан «Библиографический ука-

затель» трудов М. Шокая (Алматы, 
2015. – 414 б.), в котором учтены 
все публикации казахского деятеля 
на казахском, русском, турецком, 
польском, грузинском, английском, 
французском, немецком и др. язы-
ках. Издана двухтомная книга М. 
Шокая «Избранные труды»  с пре-
дисловием К.Л. Есмагамбетова. Под-
готовлена в рукописном варианте 
монография по теме проекта, неко-
торые части которого вошли в вы-
шеуказанные книги. 

Исполнителями темы за весь от-
четный период опубликовано: сбор-
ник конференции – 1, монография – 
3, библиографический указатель – 1, 
научные статьи – 12, участвовали в 
10 научных конференциях, с науч-
ным докладом, СМИ – 8.

«Works by Mustafa Shokay (1890-1941) 
as a Historical Source» (2015-2016)

Goal: Introduction of works by 
Mustafa Shokay (1890-1941) into gen-
eral scientific use, their analysis and in-
terpretation in conformance with new 
methodological achievements of his-
torical science; systematization upon 
main thematic areas. 

Research’s results:
All basic concepts developed by M. 

Shokay were determined as a result of 
research project, which covered the 
most key issues of Kazakhstan’s and 
other Central Asian countries’ history. 

Surveys relating to project’s imple-
mentation contribute to integration 
of domestic historical studies with 
findings of world historical science. 
A positive aspect of the work results 
is introduction into scientific use of a 

great number of materials from per-
sonal archives of M. Shokay stored at 
INALCO (Paris) and Archives of the Po-
lice Prefecture in Paris (France); relying 
on those work a myth of M. Shokay’s 
involvement into “collaboration” with 
German authorities has been com-
pletely refuted. In practical terms, the 
results of the performed research have 
been used in the process of establish-
ing Scientific-Research Center “Musta-
fa Shokay” at Korkyt Ata Kyzylorda 
State University. 

International Scientific Conference 
“Mustafa Shokay: Politician and Schol-
ar” dedicated to his 125th anniversary 
was held on October 15, 2015. “Bib-
liography of M. Shokay’s works” (Al-
maty, 2015; 414 pages), covering all 

his publications in Kazakh, Russian, 
Turkish, Polish, Georgian, English, 
French, German and other languag-
es was published. Two-volume book 
“Selected Works by M. Shokay” with 
foreword by K.L. Yesmagambetov was 
published as well. A manuscript of the 
monograph on the project theme has 
been drawn up, some chapters from 
the latter had already been included 
in the above mentioned works. 

Over the entire reporting period, 
project participants have published: 
one digest of conference proceedings, 
three monographs, a bibliographical 
reference, twelve academic articles, 
eight speeches in the media; and ten 
reports at scientific conferences.
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«ХV–ХVІІІ ғасырлардағы Қазақ мемлекеттілігі:
тарихы, саяси және әкімшілік құрылымы, басқару 
институттары  және заңдық негізі – «Қазақстан-2050»  
Стратегиясын іске асырудағы практикалық маңызы»  
тақырыбы бойынша ҒЗЖ туралы қысқаша мәлімет

Авторлық ұжым Ұлы дала та-
рихындағы мемлекеттік бастау-
лар іздеу мен басқару, яғни 15-18 
ғасырдардағы Қазақ хандығының 
әкімшілік-аумақтық, саяси және 
құқықтық жүйесін зерделеу және 
оның қазіргі қазақстандық мемле-
кеттілік үшін маңыздылығын талда-
уды көздеді. 

2012 жылдың желтоқсан ай-
ындағы Мемлекет Басшысының 
Қазақстан-2050 Стратегиясында 
бесінші бағыт ретінде «Мемлекет-
тілікті одан әрі нығайту және қа-
зақстандық демократияны дамы-
ту» көзделген. Мақсат- мемлекетті 
басқарудың жаңа түрін қалыпта-
стыру және барлық күшті қоғамға 
қызмет істеу мен мемлекеттілікті 
нығайтуға бағыттау. Бұл мақсатқа 

қол жеткізу үшін қазіргі Қазақстан 
аумағында бұрын болған мемле-
кеттілік тарихын,оның  басқару 
құрылымын зерттеу аса маңызды.

Осы себептерге байланысты өт-
кізілген зерттеу жұмысы Ұлы дала-
дағы мемлекеттілік тарихын және 
Қазақ хандығының дәстүрлі мем-
лекеттік-құқықтық институттарын 
зертеуді көздеді. Зерттеушілердің 
алдында басты мәселе ретінде 
негізгі өмір сүру салты болып та-
былған көшпелілік қойылды. 

Алынған нәтижелер: осы мето-
дологиялық контексте Қазақ хан-
дығының табиғатын және дәстүрлі 
мемлекеттік басқару ерекшеліктері 
зерттеліп, орта ғасырларда Қазақта 
аса дамыған әрі күрделі басқару 
институттары болғаны көрсетілді. 

Есеп беріліп отырған мерзім ара-
лығында ғалымдар 1 мақалалар жи-
нағын, 1 монография, 1 оқыту-ме-
тодикалық комплекс дайындап, оқу 
барысына енгізді.

Зерттеудің нәтижелеріне сүйене 
отырып, ҚР Президентінің Әкімшілі-
гіне, Премьер-Министр Кеңсесіне, 
Мемлекеттік қызмет істері және 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігіне, Білім және ғылым ми-
нистрлігіне, Сыртқы істер министр-
лігіне, ҚР Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы-
на, Қорғаныс министрлігіне, Әділет 
министрлігі, Мәдениет министрлі-
гіне нақты ұсыныстар дайындалды 
және жіберілді.

Ернар ЖАРКЕШОВ, 
ҚР Президенттің жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясы Ғылыми-зерттеу 
институтының директоры (2012-2014жж.). 

Ернар ЖАРКЕШОВ, 
Директор Научно-исследовательского 

института  Академии государственного 
управления при Президенте РК (2012г. –2014г.)

Yernar ZHARKESHOV,
 Director of the Research institute of the Academy 

of Public Administration under the President of 
Kazakhstan (2012 – 2014).

Жамбыл АРТЫҚБАЕВ, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, 

Л. Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті.

Жамбыл АРТЫКБАЕВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

Евразийский национальный унивреситет 
им. Л.Н.Гумилева.

Zhambyl ARTYKBAYEV, 
Doctor of History Sciences, Professor, 

L.N. Gumilyov Eurasian National University
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 «Казахская государственность в ХV–ХVІІІ веках: история, 
политическая и административная структура, институты  
управления и законодательная база – практическая значимость 
для реализации Стратегии «Казахстан-2050»»

Авторский коллектив поставил 
целью проанализировать государ-
ственные начала в Великой степи, 
институты управления Казахского 
ханства 15-18 вв., административ-
но-территориальную, политичеcкую 
и правовую системы, обозначение 
их важности для казахстанской госу-
дарственности.

В Стратегии «Казахстан-2050», оз-
вученной Главой государства в дека-
бре 2012 года, пятым направлением 
обозначено «Дальнейшее укрепле-
ние государственности и развитие 
казахстанской демократии». Поэто-
му, проведенное исследование было 
нацелено на исследование истории 

государственности в Великой сте-
пи и традиционных государствен-
но-правовых институтов Казахского 
ханства. Наибольшие проблемы пе-
ред исследователями ставит само 
кочевничество, которое является 
определяющим укладом жизни. 

Полученные результаты: в таком 
методолгическом контексте изучив 
природу и специфику традиционно-
го государственного управления в 
Казахском ханстве, было доказано, 
что в средневековье у казахов были 
особо развитые и сложные институ-
ты управления, что указывает на не-
прерывность государственности.

 В отчетный период были подго-

товлены, изданы и внедрены в учеб-
ный процесс 1 сборник научных ста-
тей, 1 монография, 1 учебно-методи-
ческий комплекс. 

На основе результатов исследо-
вания разработаны и направлены 
конкретные рекоммендации в Ад-
министрацию Президента РК, Канце-
лярию Премьер-Министра, Агенство 
РК по делам государственной служ-
бы, Министерство образования и на-
уки РК, Министерство иностранных 
дел РК, Академию государственного 
управления при Президенте РК, Ми-
нистерство обороны РК, Министер-
ство юстиции РК и Министерство 
культуры РК.

Research project “Kazakh statehood between ХV–ХVІІІ centuries: 
history, political and administrative structure, public institutions and 
legislation – practical relevance for accomplishment of the Strategy 
“Kazakhstan-2050”

The research purpose: the team of 
authors set it as their goal to analyze 
state origins in the Great Steppe, ad-
ministration institutions of the Kazakh 
khanate in the period between the 
15th and 18th centuries, administra-
tive-territorial, political and legal sys-
tems, and to determine their impor-
tance in the Kazakhstani statehood. 

The fifth orientation of the Strategy 
Kazakhstan-2050 announced by the 
Head of state in December 2012 reads 
as follows, “5. Further enhancement 
and development of Kazakhstan’s de-
mocracy”. That is why the performed 
research was aimed at studying his-

tory of statehood in the Great steppe 
and traditional state and legal institu-
tions of the Kazakh khanate. Nomad-
ism itself, which had been a predomi-
nant life style, presented greatest diffi-
culty that scholars have faced. 

The achieved results: having ana-
lyzed the nature and specific features 
of the traditional public administra-
tion in the Kazakh khanate, scholars 
proved that in the Medieval Age the 
Kazakhs had had highly developed 
and complex governmental institu-
tions, that points to the continuity of 
statehood. 

Over the reporting period one col-

lection of research articles, a mono-
graph, and one teaching-methodical 
course was drawn up, published and 
introduced into curriculum. 

Specific practical recommenda-
tions were developed on the basis of 
the research’s results and sent to the 
Office of the President, Prime Minis-
ter’s Chancellory, Agency on Civil Ser-
vice Affairs of RK, Ministry of Educa-
tion and Science of RK, Ministry of For-
eign Affairs of RK, Academy of Public 
Administration under the President of 
RK, Ministry of Defence of RK, Ministry 
of Justice of RK  and Ministry of Culture 
of RK. 
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Мақсаты: Қазақстандағы этно-
саралық, конфессияаралық қа-
рым-қатынастарының тарихын 
зерттеу, Қазақстандағы этностар-
дың тарихын, мәдениетін және 
дәстүрлерін зерттеу.

Міндеттері: Қазақстандағы этно-
саралық және конфессияаралық 
қарым-қатынастардың тарихын, 
Қазақстандағы этностар тарихын 
зерттеу әдіснамасын дайындау; 
көпұлтты қоғамның қалыптасуы ке-

зеңдерін анықтау; этностық, діни, 
мәдени идентификацияның прин-
циптері мен факторларын зерттеу; 
ислам мен православиенің өзара 
қарым-қатынасын зерттеу; Қа-
зақстандағы этностардың тарихын 
зерттеу

Зерттеу нәтижелері: Қазақстан-
ның өңірлерінде далалық зерт-
теулер жүргізілді; деректі фильм 
дайындалды; 40-тан астам мақала 
жарияланды; зерттеу әдіснамасы 

дайындалды; этностық, діни, мәде-
ни идентификацияның принцип-
тері мен факторлары зерттелді; Қа-
зақстанның неғұрлым ірі этностары 
- қазақтар, орыстар, немістер, по-
ляктар, корейлер, ұйғырлар, дүн-
гендер, татарлар, украиндықтар, 
күрдтер, қырғыздар, белорустар, 
түріктер, азербайжандар, шешен-
дер мен ингуштар бойынша жеке 
зерттеулер баспаға дайындалды. 

Айгуль СӘДУАҚАСОВА, 
әлеуметтану ғылымдарының докторы,  
ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясы Орталық Азия өңіріндегі 
этносаралық және конфессияаралық 

қатынастарды зерттеу орталығының 
жетекшісі

Айгуль САДВОКАСОВА,
 доктор социологических наук, руководитель  

Центра по изучению межэтнических 
и межконфессиональных отношений в 

ЦАР Академии государственного управления 
при Президенте РК 

Aigul SADVOKASSOVA, 
Doctor of Sociological Sciences, Director of Center for 

Interethnic and Interconfessional Studies in Central 
Asian Region at Academy of Public Administration 

under President of the Republic of Kazakhstan

«Қазақстан Республикасындағы этносаралық және 
конфессияаралық қарым-қатынастарының тарихы, барынша 
ірі этностардың тарихын қоса алғанда»  ғылыми жобасы
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 «История межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Республике Казахстан, включая историю наиболее крупных 
этносов»

«History of the Interethnic and Interconfessional Relations in the 
Republic of Kazakhstan including History of the Major Ethnics»

Цель: изучение истории 
межэтнических, межконфесси-
ональных отношений в Казах-
стане, исследование истории, 
культуры и традиций этносов 
Казахстана. 

Задачи: выработка методо-
логии исследования истории 
межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, истории 
этносов Казахстана; определе-
ние этапов формирования по-
лиэтничного общества; иссле-

дование принципов и факторов 
этнической, религиозной, куль-
турной идентичности; исследо-
вание взаимоотношений ислама 
и православия; изучение исто-
рии этносов Казахстана. 

Результаты исследования: 
проведены полевые исследо-
вания в регионах Казахстана; 
подготовлен документальный 
фильм; опубликовано более 40  
статей; выработана методоло-
гия исследования; исследованы 

принципы и факторы этниче-
ской, религиозной, культурной 
идентичности; подготовлены к 
печати отдельные исследования 
по наиболее крупным этносам 
Казахстана: казахам, русским, 
немцам, полякам, корейцам, уй-
гурам, дунганам, татарам, укра-
инцам, курдам, кыргызам, бело-
русам, туркам, азербайджанцам, 
чеченцам и ингушам.

Aims: to explore history of in-
ter-ethnic and inter-confessional 
relations in Kazakhstan; to study 
history, culture and traditions of 
ethnoses in Kazakhstan. 

Objectives: development of 
methodology of  research on his-
tory of the inter-ethnic and in-
ter-confessional relations, history 
of ethnic groups in Kazakhstan; 
distinguishing stages of formation 
of polyethnic society; research of 

the principles and factors of eth-
nical, religious, cultural identity; 
analysis of relations between Islam 
and Orthodoxy; survey of Kazakh-
stani ethnic groups’ history. 

Results of research: field works 
in Kazakhstan regions have been 
carried out; the documentary has 
been filmed; over forty articles 
have been published; research 
methodology has been devel-
oped; principles and factors of eth-

nic, religious, and cultural identity 
have been investigated; separate 
research works on major ethnic 
groups of Kazakhstan have been 
edited. Those ethnoses include 
Kazakhs, Russians, Germans, Poles, 
Koreans, Uyghurs, Dungans, Tar-
tars, Ukrainians, Kurds, Kyrgyzes, 
Belarusians, Turks, Azerbaijanis, 
Chechens, and Ingushes.
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«Қазақстандағы түркі халықта-
рының тарихи-мәдени мұрасы 
республикадағы полиэтникалық 
және конфессияаралық  қатына-
стардың тұрақты даму ресурсы» 
жобасы «Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы аясында 2014-2016 
жылдары орындалды.  

Күнтізбелік жоспар бойынша 
«Этносаралық және  конфессияа-
ралық қатынастардың қазақстан-
дық моделі» (Астана. 2015. - 323 
б. (қазақ және орыс тілінде) атты  
әдістемелік құрал дайындалып 
жарыққа шықты. Қазақстан халқын 
ұйыстырушы – «Мәңгілік     Ел»  
жалпыұлттық идеясы арқылы ел 

ішінде этносаралық төзімділік пен 
қоғамдық келісімді  насихаттау  
мақсатында: 1.«Мәңгілік ел» иде-
ясы: қалыптасуы, үш негізі және 
тарихи сабақтастық. Монография. 
(Астана, 2014ж.-320 б.) 2. «Қарлық 
- Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы 
және   мәдени мұралары». Моно-
графия. (Астана, «Фолиант», 2014ж. 
- 320 б.)  және «Мәңгілік Ел»: тарихи 
мұралар сабақтастығы және этно-
саралық қатынастар тұрақтылығы. 
Астана, 2016.-144 б. атты мақалалар 
жинағы жарыққа шығарылды. 

Жоба орындаушылары  қара-
стырылып отырған 2014 -2016  
жылдары  85 ғылыми мақалалар 

жариялаған, оның ішінде 3 мақала 
– Thomson  Reuters и Scopus ком-
паниялардың базасына тіркелген. 
Сонымен қатар орындаушылар 
32 халықаралық, республикалық 
ғылыми-практикалық  және теори-
ялық конференцияларда өздерінің 
ғылыми-зерттеу нәтижелерін  
талқылаудан өткізді. Жоба  бой-
ынша жүргізілген ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижесі ретінде 
мемлекеттік органдар мен респу-
бликадағы этно-мәдени бірлестік-
терге ұсыныстар (рекомендация) 
жасалынды. 

 Сатай СЫЗДЫҚОВ, 
тарих ғылымдарының докторы,   

жоба жетекшісі               
 

Сатай СЫЗДЫКОВ,
д.и.н.,  руководитель проекта                                           

Satay SYZDYKOV, 
Doctor of Historical Sciences, 

project manager 

«Қазақстандағы түркі халықтарының тарихи-мәдени мұрасы 
республикадағы полиэтникалық және конфессияаралық  
қатынастардың тұрақты даму ресурсы»  
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  «Историко-культурное наследие тюркских народов 
Казахстана – как ресурс устойчивого развития полиэтнических 
и межконфессиональных отношений в республике» 

Научный проект «Истори-
ко-культурное наследие тюркских 
народов Казахстана – как ресурс 
устойчивого развития полиэтни-
ческих и межконфессиональных 
отношений в республике» разраба-
тывался в рамках программы  «На-
род в потоке истории». 

Согласно календарному плану, 
подготовлено и выпущено Спра-
вочно-методическое пособие: 
«Казахстанская модель межэтни-
ческого и межконфессионального 
согласия» -Астана. 2015. - 323 б. (на 
рус. и каз. яз.). В пособии содер-
жатся научно-методические ста-
тьи, посвященные казахстанской 

модели межэтнической толерант-
ности и общественного согласия. 
Также участниками данного проек-
та были выпущены по серии «Мәң-
гілік Ел» две монографии: 1.«Мәң-
гілік ел» идеясы: қалыптасуы, үш 
негізі және тарихи сабақтастық. 
- Астана, 2014. -320б; 2.«Қарлық - 
Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы 
және   мәдени мұралары», Астана, 
«Фолиант», 2014. -320 б., сборник 
статей: Мәңгілік Ел»: тарихи мұра-
лар сабақ тастығы және этносара-
лық қатынастар тұрақтылығы. Аста-
на, 2016.144 б. 

Исполнителями проекта в 2014-
2016 годы, т.е. за  весь период 

разработки проекта   были опу-
бликованы    85 научных статей, из 
них - 3 в международных научных 
изданиях, входящих в базу дан-
ных  Thomson Reuters и Scopus. В 
указанный период  разработчики  
проекта  участвовали  в 32-х меж-
дународных и республиканских 
научно-практических и теорети-
ческих конференциях, где апроби-
ровали результаты  своих исследо 
ваний по теме проекта. По итогам 
научно-исследовательских работ 
разработаны рекомендации для 
органов власти и этнокультурных 
обьединений республики. 

  «Historical and Cultural Heritage of Turkic Peoples 
in Kazakhstan as a Source of Sustained Development of Multi-ethnic 
and Inter-confessional Relations in the Republic”

Research project   «Historical and 
Cultural Heritage of  Turkic Peoples 
in Kazakhstan as a Source of Sus-
tained Development of Multi-ethnic 
and Inter-confessional Relations in 
the Republic”  was developed as a 
part of the programme «People in 
the Stream of History”.

In accordance with the time 
schedule Reference and Methods 
Handbook “Kazakhstani model of 
Inter-Ethnic and Inter-Confession-
al Accord” (Astana, 2015. In Rus-
sian and Kazakh) was compiled and 
published. The reference handbook 
includes instructional papers deal-
ing with Kazakhstani models of 

inter-ethnic tolerance and public 
accord. The project executives also 
published two monographs within 
a series of works dealing with the 
idea of “Mangilik El”, i.e. “Mangilik 
El” ideyasy: kalyptasuy, ush negisi 
zhene tarihi sabaktastyk” (Astana, 
2014. In 320 pages); and “Karlyk-Ka-
rahan memleketi: sayasi tarihi zhene 
madeni muralary” (Astana. “Foliant”, 
2014. In 320 pages). A digest of arti-
cles was also published “Mangilik El: 
tarihi muralar sabak tastygy zhene 
etnosaralyk katynastar turaktylygy” 
(Astana, 2016. In 144 pages).

Within a period between 2014 
and 2016, that is over the entire pe-

riod of the project’s development, 
eighty-five academic articles were 
published, three of them were drawn 
up for international science edition, 
which is a part of Thomson Reuters 
и Scopus. In the given period the 
project executives took part in thir-
ty-two international and Republican 
research-and-application and theo-
retical conferences, where they put 
results of the research on the subject 
to an evaluation test. Recommenda-
tions for administration bodies and 
ethnic-cultural societies of the Re-
public, based on the research results, 
have been adopted.
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2014-2016 жылдар аралығын-
да «Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы бойынша  «Қа-
зақстанның ұлт бірлігі доктри-
насы этносаралық және әлеу-
меттік контекс негізінде: сарап-
тама және келешекте іске асыру 
жолдары» атты ғылыми жобасы 
бойынша жұмыстар атқарылды. 
Доктрина 2010 жылы Астанада  
Қазақстан төрағалық еткен ЕҚЫҰ 
мемлекет басшыларымен өткен 
Саммитте қабылданғаны жай-
дан-жай емес. 

Доктрина үш маңызды бөлімді 
құрайды. Бірінші бөлімде, «Бір ел 
- бір тағдыр»  өткен ортақ тарихи 
тағдырымызың, бүгіні және келе-
шегі халық бірлігінің мызғымас 

кепілі екендігін көрсетеді. «Тегі 
басқа - теңдігі бір» атты екінші 
бөлімде мемлекеттегі әрбір аза-
маттың құқықтары, міндеттері 
мен мүмкіндіктерінің  теңдігі 
жайлы айтылады. Үшіншіден, 
«Ұлт рухының дамуы» бөлімінде, 
рухани бастау - Ұлтты біртұта-
стыққа біріктіретін күш  ретінде 
қарастырылады. 

Қазақстан посткеңестік 
кеңістікте алғашқы болып эт-
носаралық саясаттағы бағдары 
айқын аталмыш стратегиялық 
құжатты қабылдады. Мемлекет-
те және шетелдерде доктри-
наны кең қолданысқа ендіруді,  
көпшілікке насихаттау тәрізді 
жұмыстарды іске асыруымыз қа-

жет.  Бұл ретте, жобаға қатысушы-
лар бірқатар ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізді. Дөңгелек 
үстелдер, ғылыми конференция-
лар, Қазақстан мен Ресейдің аса 
ірі кітап сақтау қоймалары мен 
мұрағат қорларына іссапарлар 
ұйымдастырылды. Қоғам және 
мемлекет қайраткерлерімен, 
Парламент депутаттарымен, 
шетелдік сарапшылармен кез-
десулер өткізіліп, доктринаны  
бұдан әрі қолданысқа енгізудегі 
бірқатар міндеттер талқыланды. 
Доктринаның негізгі ережелері 
жергілікті және орталық БАҚ 
құралдарында, ғылыми басылым 
беттерінде  көрініс тапты.

«Зиябек  КАБЫЛДИНОВ, 
жоба жетекшісі, т.ғ.д., профессор     

«Зиябек  КАБУЛДИНОВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

руководитель проекта 
     

Ziyabek KABULDINOV, 
Doctor of Historical Sciences, Рrofessor, 

project manager

«Қазақстаннның Ел бірлігі доктринасының» маңыздылығы
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О важности «Доктрины национального единства Казахстана»

On importance of “Kazakhstan’s National Unity Doctrine”

В период  с 2014 по 2016 годы ре-
ализован научный  проект по теме: 
«Межэтнический и социальный 
контекст Доктрины национального 
единства Казахстана: анализ и пути 
дальнейшей реализации» по про-
грамме «Народ в потоке истории». 
Доктрина была принята в 2010 
году – в год проведения в Астане 
Саммита глав государств ОБСЕ, в 
которой председательствовал Ка-
захстан. 

Доктрина  состоит из трех важ-
ных и логических частей. Первая 
часть «Одна страна – одна судьба» 
подчеркивает, что «наличие обще-
го исторического пути в прошлом, 
настоящем и будущем – мощный 
консолидирующий фактор при 
достижении народного единства». 
Вторая часть - «Разное происхож-
дение – равные возможности» сви-

детельствует о том, что «каждый 
гражданин страны имеет равные 
права, обязанности и возможно-
сти». В третьей части «Развитие 
национального духа» подчеркива-
ется, что «духовное начало – это 
сила, которая сплачивает нацию в 
единое целое». 

Казахстан одним из первых на 
постсоветском пространстве и  в 
мире принял этот стратегически 
важный документ в качестве ори-
ентира в сфере межэтнической по-
литики. 

В то же время, внимательный 
анализ доктрины четко показыва-
ет, что  ее недостаточно и редко 
используют ученые, государствен-
ные органы, общественные объе-
динения и национально-культур-
ные центры. 

В этой связи участниками про-

екта была проделана значительная 
научно-исследовательская рабо-
та: организованы серия «круглых 
столов», научная конференция, 
командировки в крупнейшие кни-
гохранилища и архивные фонды 
Казахстана и России для сбора ма-
териалов. С целью выработки цен-
ных предложений по дальнейшему 
практическому использованию 
Доктрины были проведены встре-
чи с известными общественными и 
государственными деятелями, де-
путатами Парламента, зарубежны-
ми  экспертами с выработкой кон-
кретных и действенных предло-
жений по дальнейшему практиче-
скому использованию содержания  
доктрины. Основные  положения 
доктрины отражены на страницах 
местных и центральных СМИ и на-
учных изданий.

In the period from 2014 to 2016 
we implemented a research project 
“Interethnic and social context of Ka-
zakhstan’s National Unity Doctrine: 
analysis and ways of its further imple-
mentation” within the programme 
“People in the Stream of History.” 
The doctrine was adopted in 2010 
- the year when OSCE Summit was 
held in Astana, in which Kazakhstan 
presided. 

The Doctrine consists of three im-
portant and logical parts. The first 
part “Same country - same destiny” 
emphasizes that “ existence of a 
common historical path in the past, 
present and future is a powerful con-
solidating factor in the achievement 
of national unity”. The second part 
“Different origin - equal opportuni-
ties” points that “every citizen has 

equal rights, responsibilities and 
opportunities”. In the third part “De-
velopment of the national spirit” it is 
emphasized that “spirituality - is the 
force unifying the nation.” Kazakh-
stan was among the first post-Soviet 
countries and in the world to adopt 
this strategically significant docu-
ment as a benchmark in the field of 
interethnic policy. 

At the same time, careful analysis 
of the doctrine clearly shows that it 
is not enough: the document is rarely 
used by scholars, public authorities, 
public associations and national and 
cultural centers. 

In this regard, considerable re-
search work has been done by the 
project participants: a series of 
“round tables”, scientific conference, 
a trip to the largest book storages 

and archives of Kazakhstan and Rus-
sia to collect materials have been 
organized. In order to develop valu-
able suggestions for further practical 
application of the Doctrine meetings 
were held with prominent public and 
government officials, parliamentary 
deputies, foreign experts to make 
precise and effective proposals on 
further practical use of the doctrine 
content. The main positions, as well 
as the results of scientific analysis 
of the documents received in the 
course of research work were pre-
sented at national and international 
conferences. Main theses of the doc-
trine were represented on pages of 
local and national media and scien-
tific publications.
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Жобаның мақсаты: 
Ғалымдар, қоғам және мемлекет 

қайраткерлері, ғылыми күштердің, 
ғылыми және тарихшыларды 
бір арнаға топтастыратын тарих 
алаңы; тарихты ғылыми-зерттеу 
бағытында кәсіби тарихшылардың 
озық тарихи тұжырымдары мен 
еңбектерінің әлемдік өркениетте 
өзіндік орнын алуына ықпал жасау; 
тәжірибелерді, идеяларды және 
ағымдық ақпаратты қарқынды 
түрде алмасуды қамтамасыз ету, 
шетел  тарихшыларымен үздіксіз 
шығармашылық байланыстарды 
күшейту  және ел тарихының өзекті 

мәселелерін шешу: отандық тарих; 
археология және анторопология; 
ұлттық және жаһандық қауіпсіздік 
мәселелері; еліміздің ішкі саясаты; 
саяси, әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени-идеологиялық және Қа-
зақстан Республикасында «Мәң-
гілік  Ел» жалпыұлттық идеясын жү-
зеге асыру.

Жұмыс нәтижелері:
Жарық көрген материалдар та-

рихи және мемлекеттік айтулы ме-
рекелерге арналды. 2014-2016 жж. 
журналдың 18 саны шығып, 230-
дан аса мақала жарық көрді..

Айдарлары: «Редактор пайымы», 

«Тарих толқынында», «Аты аңызға 
айналған», «Ашаршылық», «Жусан», 
«Жеңіс жемісі»; сонымен қатар мем-
лекеттік мерекелерге орай уақыт-
ша айдарлар ашылып отырды.

Барлығы 20 нөмір (2013 жылы 2 
саны)

“Mangi El” ғылыми-көпшілік 
тарихи журналдың қорытынды 
кезеңі Қазақстан Республикасы 
мемлекеттілігінің  нығаюын қамта-
масыз ететін «Мәңгілік  Ел» жал-
пыұлттық идеясын жүзеге асыруға 
арналды.

Еркежан САДВАКАСОВА,
 “Mangi El” ғылыми-көпшілік тарихи журналы 

бас редакторының орынбасары

Еркежан САДВАКАСОВА,
 заместитель главного редактора 

научно-популярного исторического журнала “Mangi El”

Yerkezhan SADVAKASSOVA,
Deputy Chief Editor of  popular scientific historical journal “Mangi El”

«Мәңгі Ел» ғылыми-көпшілік тарихи журналы қазақ, орыс, 
ағылшын тілерінде»
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Научный проект «Издание периодического массового 
научно-популярного журнала «Mәңгі Eл» на казахском, 
русском и английском языках» 

An academic project – edition of periodical 
mass popular science journal “Mangi El” 
in Kazakh, Russian and English languages»

Цель исполнения проекта:
Предоставление старт-площад-

ки ученым, общественности, го-
сударственным деятелям с целью 
публикаций материалов в области 
научной, научно-популярной исто-
рии; акцентирование внимания к 
актуальным, перспективным на-
правлениям научных исследова-
ний в области истории; отражение 
актуальных проблем отечествен-
ной истории, археологии и антро-
пологии; вопросы национальной 
и глобальной безопасности, внеш-
ней политики Республики Казах-

стан;   политические,    социаль-
но-экономические, культурно-иде-
ологические аспекты становления 
и развития Казахстана в условиях 
реализации общенациональной 
идеи «Мәңгілік ел»

Результаты работы. 
Материалы посвящены знаме-

нательным, эпохальным историче-
ским событиям государства. Опу-
бликовано более 230 работ. Всего 
издано 18 номеров журналов с 
2014 по 2016 гг..

Рубрикации: «Слово редакто-
ра»; «Народ в потоке истории»; 

«Легендарные и неповторимые»; 
«Ашаршылык»; «Джусан»; «Цена 
победы». Временные рубрикации 
разрабатывались  в соответствии 
со  знаменательными датами  госу-
дарства. 

Всего вышло 20 номеров (в 2013 
году  - 2 номера).

Заключительный этап проек-
та издания научно-популярного 
исторического журнала “Mangi El» 
отработан в соответствии статус-
ной идеи «Мәңгілік Ел».

Goal of the project’s implementa-
tion:

The project’s goal was to provide 
scholars, public and state figures 
with a platform that would publish 
their surveys, materials both on of-
ficial and popular history; attract 
attention to topical and promising 
spheres for research in history; cover 
actual issues of national history, ar-
chaeology and anthropology, issues 
of national and global safety; foreign 
policy pursued by the Republic of 
Kazakhstan; political, socio-econom-

ical, culture-ideological aspects of 
Kazakhstan’s formation and develop-
ment in conditions of the “Mangilik 
El” national idea’s implementation.  

Results of the work: The articles 
have been dedicated to notable, 
milestone historical events of the 
state. Over two hundred and thir-
ty works have been published. In 
the period between 2014 and 2016 
eighteen issues of the journal have 
been published. 

The journal’s columns include 
“Introduction from Editor-in-Chief”; 

“People in the Stream of History”; 
“Legendary and Unique”; “Asharshy-
lyk”; “Jussan”; “Price of Victory”. 
Temporary columns have been in-
troduced when needed, in keeping 
with notable events in the country. 
In total, twenty issues have been 
published (including two issues pub-
lished in 2013). 

The final stage of the project con-
cerned with edition of popular sci-
ence historical journal “Mangi El” 
has been completed in conformance 
with “Mangi El” idea. 



Бекмұханбет НҰРМҰХАНБЕТОВ.
Алғашқы ашушы. Келесі нөмірде

Бекмуханбет НУРМУХАНБЕТОВ.
Первооткрыватель. В следующем номере

Bekmukhanbet NURMUKHANBETOV.
Discoverer. In the next issue
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«Тәуелсіздік ата – баба арманы, ұрпақ үшін мақтаныш!». 
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Независимость Казахстана - это чаяние предков и реальность потомков
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Independence of Kazakhstan is hope of ancestors and reality of descendants
Nursultan NAZARBAYEV



АТЫ - АҢЫЗ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ
LEGENDARY AND UNIQUE

96

ИЗВЕСТНЫЙ
БАТЫР

НЕИЗВЕСТНЫЙ 



АТЫ - АҢЫЗ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ

LEGENDARY AND UNIQUE.
97

Оспан-батыр… Это имя в советское 
время было известно лишь в узких 
кругах, хотя оно было легендарным 
среди казахов Китая, Монголии, Тур-
ции и т.д. Имя этого человека было 

под запретом не только в Советском Союзе, но и в 
КНР, МНР, поэтому наша историческая наука обо-
шла его; о казахском батыре больше знали и знают 
за рубежом, чем в Казахстане. Но остались много-
численные свидетельства очевидцев, статьи и кни-
ги зарубежных авторов, воспоминания соратников 
батыра и т.д. Лишь в последние годы у нас стали 
появляться публикации об этом народном герое 
– они свидетельствуют о незаурядной личности 
Оспан-батыра. 
Неизвестный казахский батыр

Неудивительно, что в годы независимости у нас 
это имя стало известно чуть ли не в форме народ-
ных сказаний, легенд, со слабой базой докумен-
тальных данных, потому что очень мало научных 
исследований. Характерная особенность – об этом 
человеке народ сложил песни. В прошлые века на-
род создал бы о таком батыре героический эпос – 
столь велик в нем дух независимости и свободы!

Вся история казахов – это беспрерывное кочевье 

в пределах огромной территории, части которой 
нередко оказывались в составе сопредельных 
стран. Китайский Алтай, традиционно населенный 
казахами, в 30-40 годы прошлого века стал театром 
политических, дипломатических, военных, эконо-
мических и других действий нескольких крупных 
игроков в лице Китая, Советского Союза, Монго-
лии, Англии, США и др. 

Одна из трагических страниц казахской истории 
– процесс вынужденного переселения части китай-
ских казахов из Синьцзяна в другие регионы Китая, 
Монголию и британскую Индию, а затем в Турцию и 
в другие страны в 40-60-е годы XX века.

О том, что Оспан-батыр был одним из вождей 
национально-освободительного движения в Синь-
цзяне, в Казахстане знают немногие. Основная 
часть документов, подтверждающих события того 
времени, хранится в зарубежных архивах. До сих 
пор в Китае есть необнародованные сведения о 
батыре – они ждут своего исследователя. Немалое 
количество литературы о нем есть в Англии, США; 
турецкие ученые проявляли к нему интерес. Ныне 
пришло время изучить зарубежные источники, 
систематизировать и перевести их на казахский и 
русский языки. 

 Оспан-батыр
Под кошмой винтовка 

А за юртой конь. 
Руки согревает 

Мне скупой огонь. 
И еще огонь есть, 

Он внутри горит! 
«Не мирись с врагами», 

Он мне говорит. 
За пологом юрты - 

Степь, куда не глянь. 
А за степью дикой - 

Гоби и Хинган. 
А над степью голой - 

Неба бирюза, 
Солнца диск 

Кровавый мне  
Слепит глаза...

(Всеволод Бельфер, 2014 г.)
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Случай с Оспан-батыром свидетельствует о том, 
что история казахского народа разрознена, терри-
ториально ограничена, хотя в прошлом она была 
цельна, о чем свидетельствуют казахские эпосы, 
исторические легенды. Казахи Китая представле-
ны богатой культурой и историей, в том числе и в 
плане национально-освободительного движения, 
о чем у нас нет целостного, всестороннего освеще-
ния. 

Внутренние политические противоречия в СССР 
и Китае, отчасти в Монголии и в  международной 
обстановке проявились и в Синьцзяне, что при-
вело к активизации действий советских властей в 
этом регионе. Восстания, революции, ужасы граж-
данской войны были характерны не только для 
российской империи и Советского Союза. Соци-
альные потрясения в соседних с Россией странах 
нередко имели характер «импорта», а также имели 
собственные внутренние причины. 

Прежде всего, это ростки национально-освобо-
дительного движения, которые охватили многие 
регионы, в том числе казахские степи и китай-
ский Алтай. На это переломное время приходятся: 
восстание казахов под руководством Амангель-
ды Иманова, деятельность лидера Алаш-Орды 
Алихана Букейхана по созданию правительства 
«Алаш-Орда», Мустафы Шокая по созданию Турке-
станской автономии и т.д. 

Оспан-батыр Исламулы родился в 1899 году в зи-
мовье Ондикара Коктогайского района Алтайского 
округа империи Цин. О его детских годах мало ин-
формации, но уже в юности он проникся желанием 
сделать свой край свободным. Эта идея стала бо-
лее ярко прослеживаться по мере его взросления 
и освоения военного дела. В 1940 году он участво-
вал в казахском мятеже против губернатора Синь-
цзяна Шэн Шицая. Шэн Шицай вел  независимую 
политику от китайского руководителя Чан Кайши, 
активно развивая экономические связи с Совет-
ским Союзом. Однако в середине 1942 года, когда 
гитлеровские войска достигли пика продвижения 
по советской территории, губернатор Синьцзяна 
стал сворачивать отношения с СССР и стал громить 
местных коммунистов, представителей других дви-
жений и усилил террор. 

Политика Шэн Шицая привела к тому, что весной 
1942 года на Алтае восстали казахи. Оспан-батыр в 
ходе волнений заработал большой авторитет в Ал-
тайском округе среди местных казахов. Это приве-
ло к тому, что вскоре он становится одним из лиде-
ров мятежников. 
Казахская трагедия  

В 30-х годах Синьцзян стал ареной столкновений 
между мусульманским населением края и мигри-

ровавшими сюда китайцами. До 1949 года Синь-
цзян вследствие отдаленности был под властью 
Китая лишь номинально. Когда китайские власти 
стали массированно заселять этническими хань-
цами Синьцзян, уйгуры, казахи, кыргызы, дунгане 
на протяжении длительного времени сражались 
за независимость с маньчжурской властью, респу-
бликанским Китаем, а затем и с коммунистами. Сре-
ди коренных жителей этого региона казахи всегда 
были значительной политической силой. Казахи 
принимали участие в восстаниях 1930-1940 годов, 
а в Илийском восстании 1944-1949 годов сыграли 
ведущую роль. 

В 1930 годы в Восточном Туркестане насчитыва-
лось около 800 тысяч казахов, из которых к 1950 
годам в результате восстаний и последующего ис-
хода казахов в Индию погибло около 100 тысяч. Со-
гласно китайским источникам в 1937-1943 годах в 
Синьцзяне проживало 4 360 020 человек, из кото-
рых 930 тысяч были казахами, но к 1953 году, со-
гласно данным Всекитайской переписи 1953-1954 
годов, это число снизилось до 421 тысяч человек 
– убыль 45 % (!). О таком исходе казахов в соседней 
стране в Казахстане малоизвестно. 

Не выдержав очередных притеснений прави-
тельства Гоминдан, возглавляемого Чан Кайши, ка-
захи, населявшие Алтай, Или, Тарбагатай, подняли 
восстание под предводительством Оспан-батыра 
Исламулы. В результате многолетнего противо-
стояния казахские воины хоть на время, но сумели 
освободить родную землю на Алтае, Тарбагатае и 
побережье Или.

Из-за особенностей политических интриг сло-
жилась ситуация «война всех против всех», где бо-
лее мелкие игроки оказывались между жерновами 
более крупных – в данном случае между Китаем и 
Советским Союзом. Например, когда в Синьцзя-
не образовалось новое государство – Восточный 
Туркестан, СССР, который играл тогда ключевую 
роль в этом регионе, занял двойственную пози-
цию. Когда Союзу было выгодно, поддерживал 
национально-освободительное движение, снаб-
жая повстанцев оружием и военными специали-
стами. В то же время советские власти заигрывали 
с гоминдановским правительством, громя восстав-
ших. В конечном итоге советские политики сдали 
Восточный Туркестан китайским коммунистам. 
Лидеры исламского правительства погибли в под-
строенной НКВД авиакатастрофе, многие из по-
встанцев бежали в Советский Союз.
«Не приму ничьего подданства»

Неудивительно, что Исламулы был одним из про-
тивников коммунистического режима. Конечно, он 
хорошо знал ситуацию в советском Казахстане, тем 
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более в Китае жили представители Белой гвардии, 
беженцы из степных казахских аулов. И прекрасно 
понимал, что то же самое будет в случае, если ком-
мунисты победят на Алтае. В одном источнике го-
ворится, что Оспан, понимая конечную цель совет-
ского руководства, сказал маршалу МНР Чойбалса-
ну: «Пока буду жить под чистым небом, не приму 
ничьего подданства, особенно Китая».  

Геополитика – величина не постоянная, и ка-
ждая страна действовала, исходя из собственных 
или стратегических интересов, которые менялись 
по ходу событий. До 1941 года СССР и Китай были 
союзниками. С началом войны между СССР и Гер-
манией в 1941 году отношения как между бывши-
ми союзниками заметно изменились – китайское 
руководство сделало «ставку» на будущего побе-
дителя, которым, по его мнению, будет нацистская 
Германия, и былые связи с Советами стали прихо-
дить в упадок. 

В такой ситуации советским властям Оспан-ба-
тыр был нужен как союзник против китайцев, но не 
более. Целью советского руководства было вести 
действия на два фронта: с Китаем руками Оспан-ба-
тыра, а также «незаметно» и с самим непокорным, 
неподконтрольным никому батыром. В самом 
деле, зачем советским властям небольшая, но не-
зависимая казахская республика в Китае? При этом 
Советы нередко действовали не напрямую, а через 
руководство МНР. И батыр был вынужден идти на 
компромисс с Советами, потому что все это время 
воевал на коне и нуждался в стрелковом оружии, 
военных специалистах. 

В июне 1943 года среди алтайских казахов вновь 
вспыхнуло восстание из-за решения властей на-
сильственно переселить их на юг Синьцзяна, а ки-
тайских беженцев – на кочевья казахов, которое 
привело в 1944 году к созданию просоветской Вос-
точно-Туркестанской республики (ВТР).  

На это время приходится большая известность 
Оспана как военного стратега и государственного 
деятеля, его авторитет среди народа был доста-
точно высок. Годы освободительной борьбы дали 
свои плоды: Оспан-батыр хорошо знал местность 
своего края, имел богатый военный опыт, вел неза-
висимую политику. 

Однако трудности не заставили ждать: из-за тер-
рора военных сил Гоминдана 360 семей из родного 
селения Исламулы переселились в МНР. Здесь их 
хорошо встретили и оказали посильную помощь. 
Это переселение оказалось мостом налаживания 
связи между руководством МНР с Оспан-батыром, 
а через монгольских товарищей для советских вла-
стей появилась возможность влиять на батыра. И 
советское руководство всячески пыталось зару-

читься поддержкой и воспользоваться военным 
талантом и бесстрашием Оспан-батыра.  

«5 октября 1943 г. состоялось даже специальное 
совещание, на котором было решено отправить к 
Оспан батыру делегацию из сорока человек во гла-
ве с неким Пахомовым. 6 октября прошла встреча 
делегации с батыром, однако стороны взяли на 
себя обязательства хранить в секрете ее результа-
ты. Именно после этой встречи повстанцам начали 
помогать оружием, вещами, продуктами. В первую 
очередь было послано 27 ружей, 2600 пуль, 10 ма-
узеров, а английский автомат и тысяча патронов к 
нему были подарены лично Оспан батыру. Однако 
все эти подарки не затмили разум Оспана. Зная, что 
за ними стоит желание сделать его полностью под-
контрольным и зависимым, он не остался в долгу: 
в ответ были подарены 38 лошадей, 8 ковров, 137 
граммов золота. 

25 февраля 1944 г. на пограничной заставе, у 
притока Булгын реки Кобды состоялась встреча 
Оспан батыра с маршалом Чойбалсаном, послом 
Советского Союза в Монголии Ивановым, коман-
диром Байкальского фронта Рубиным, руководи-
телем разведки Ланпаныком, министром внутрен-
них дел Монголии Шагоыржаном и его советником 
Гредиевым. На этот раз повстанцам было подарено 
395 ружей-пятистволок, 2 тыс. пуль, 30 легких пу-
леметов, 6 тяжелых пулеметов, 45 автоматов, 2 тыс. 
гранат. Все оружие было преподнесено в знак по-
чета и уважения от имени сына Сухэ-батыра – Гал-
сына, полковника и начальника отдела Министер-
ства обороны.

5 марта 1944 г. в специально подготовленной 
для этого юрте состоялась личная встреча Чойбал-
сана с Оспаном. Батыру сообщили о том, что в Мон-
голии образована военизированная группа помо-
щи повстанцам, а также создано временное неза-
висимое правительство алтайских казахов. Оспану 
дали звание «Батырхан». Позже даже ходили слухи, 
что его подняли на белой кошме, как хана. 

В это время гоминдановские армии начали го-
товиться к войне близ советской границы. Оспан 
батыру было поручено выступить против них со 
своими людьми. И он вместе с дивизией воен-
но-воздушных сил Лиузухана уничтожил против-
ника. После этой победы советские руководители 
стали больше давать советов и поручений Оспан 
батыру, что, по-видимому, свидетельствовало об 
их благосклонности. Но Сталин понимал, что Оспан 
никогда не оставит своей цели – достижение наци-
ональной независимости – и поэтому старался не 
упускать его из виду, подсылал к нему шпионов, ко-
торые должны были войти в доверие к батыру, сле-
дить за ходом его мыслей и докладывать о каждом 
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его шаге своему руководству» (Алия Кызылкулова. 
Расстрел Оспан батыра).
Надежда умирает последней 

Особый интерес вызывают отношения Исламу-
лы с Восточно-Туркестанской республикой. Изна-
чально эти отношения были взаимосвязанными, 
тесными и близкими. Уже к середине сентября 
1945 года отряды Оспан-батыра (несколько тысяч 
бойцов) совместно с войсками северного фронта 
ВТР полностью освободили Алтайский округ от го-
миндановских войск. После этого Оспан был назна-
чен правительством ВТР губернатором Алтайского 
округа и награжден орденом Народного героя Вос-
точно-Туркестанской республики.  

Конечно, просоветская Восточно-Туркестанская 
республика – это не та республика, ради которой 
воевал Оспан Исламулы. Он понимал полную зави-
симость ВТР от советских коммунистов – по неко-
торым данным ее лидеры не раз просились в со-
став Союза. В итоге батыр оставил свой новый дом, 
должность и переехал в степь. Его несколько раз 
звали на прежнюю руководящую работу, но батыр 
прямолинейно отвечал: «Я воевал и в снег, и в зной 
ради своего народа. А плоды пожинают красные. 
Мою должность отдайте Далелхану. Я – казах, и не 
играю в ваши игры, не собираюсь быть куклой в ва-
ших руках». 

Известен и другой эпизод. Далелхан Сугурбаев, 
командир дивизии ВТР, посоветовавшись с генера-
лом Викторовым, отправил к Оспану полковника 
Доскеева с орденами «За борьбу за независимость» 
І и ІІ степеней и подарками. Оспан долго не прини-
мал посланца, а приняв, ответил жестко и кратко: 
«Я воевал не для того, чтобы усилить Красную Ар-
мию. Не задерживайся здесь, возвращайся к своим. 
Эти погремушки носите сами. Я не вижу настоящей 
свободы Восточного Туркестана. Я все сказал».

Несмотря на такие плачевные результаты мно-
голетней борьбы, Исламулы по-прежнему был 
тверд в своих устремлениях и не терял надежды 
на создание полностью независимого от Восточ-
но-Туркестанской республики и Китайской респу-
блики Алтайского ханства, надеясь на обещания 
поддержки, данные ему Чойбалсаном. Желание 
батыра сделать Алтайский округ независимой ре-
спубликой не было ни для кого секретом, но это не 
входило в планы советского руководства и вызва-
ло его озабоченность. 

В итоге отношения Оспана с лидерами ВТР стали 
не просто натянутыми, а враждебными. Оспан-ба-
тыр объявил войну просоветской республике и 
начал вести переговоры с Гоминданом, который, 
возможно, пообещал ему поддержку и определен-

ные гарантии автономии в случае их победы. К кон-
цу 1946 года враждебное кольцо вокруг батыра по-
степенно стало сужаться. Оспан Исламулы вел вой-
ну уже на трех фронтах: с отрядами Народно-осво-
бодительной Армии Мао Дзэдуна, с войсками ВТР, 
а также с местными коммунистами. 

По данным историков, в апреле 1946 года 
Оспан-батыр, прервав связь с регионами, обосно-
вался в Байтеке. Тут он сражался с войсками Мон-
голии, это раздражало советскую и монгольскую 
власть. При поддержке Советского Союза 5 июня 
1947 года четыре-пять вертолетов и 500 военных 
напали на отряд Оспан-батыра. А ведь отряду 
Оспана приходилось воевать и с китайскими под-
разделениями. 

Интересная деталь. Алтай привлек советские 
власти и из-за месторождения урана, в котором 
СССР остро нуждался, разрабатывая свой ядерный 
арсенал. По воспоминаниям очевидцев, руду вы-
возили на грузовиках.
Последний бой: исход казахов из Синьцзяна

Оспан-батыр заплатил дорогую цену за свою 
свободу и независимость своего народа – погиб-
ли его дети. В 1940 году воины батыра освободили 
г. Коктогай, разбив вооруженные силы китайцев. 
Однако, через некоторое время китайская армия 
вновь отвоевала город, устроив настоящую бойню: 
восемь из одиннадцати детей Оспан-батыра были 
зарезаны. Его жена Мемей, бросившись в реку с 
остальными детьми, спаслась. Но постигшее горе 
не устрашило батыра, а только ожесточило, и он 
был готов бороться до конца.

Начиная с 1947 года ситуация вокруг Оспана Ис-
ламулы стала сильно ухудшаться. Его стали пред-
ставлять врагом советской власти, нередко – как 
обычного бандита. По некоторым данным, Москва 
дала задание Улан-Батору уничтожить Оспана, и к 
национальному герою начали подсылать наемных 
убийц. 

В 1949 году произошло то, что предполагал 
Оспан Исламулы – Восточно-Туркестанская респу-
блика без боя, мирно вошла в состав коммунисти-
ческого Китая. После того как Народно-освободи-
тельная армия, наступая на северо-запад, быстро 
одержала победу, провинция Синьцзян объявила 
о своем мирном освобождении. Группа войск 1-й 
полевой армии КНР мирным путем ступила в Синь-
цзян и 20 октября - в центр Синьцзяна – город 
Урумчи.

Весной 1950 года Оспан-батыр, положение кото-
рого стало невыносимым, вынужден был отступить 
в сторону тибетских гор. При этом никакой речи о 
мирном сложении оружия не было. Это было уже 
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крушение планов батыра. Более десяти лет он воевал за независимость своего края, потерял 
в боях детей, братьев, а теперь не знал, куда податься. Началась трагическая пора его жизни.

19 февраля 1951 года в провинции Хайзы Гансуского края батыр попал в окружение ки-
тайской народной освободительной армии и был пленен. Вскоре после этого он оказался в 
тюрьме Урумчи. Над ним проводился открытый суд. 29 апреля 1951 года Оспан-батыр был 
расстрелян на глазах большого количества людей.

И лишь 12 января 1953 года сыну Оспана Шердиману было разрешено вывезти останки 
отца из Урумчи.

«Вот как описывает момент захвата Оспан-батыра британский журналист и полито-
лог Годфри Лиаса в книге «Исход казахов» (Godfrey Lias. «Kazak Exodus». London, Evans 
Brothers Ltd. 1956): «Семнадцатилетняя дочь Оспана Аз-Апай (маловероятно, чтобы так 
звали молодую казахскую девушку. Возможно, ее имя было Ак-Арай – авт.) (род. 1934) 
поехала с отцом на Алтай. Сын вождя Шертиман остался с отрядом в лагере. Отец и 
дочь скакали галопом, когда Оспан-батыр увидел большое количество солдат комму-
нистической армии. Он пытался повернуть своего коня и лошадь дочери, одновре-
менно стреляя во врагов из автомата. В это время лошадь дочери была убита. Под-
хватив девушку на своего коня, Оспан-батыр попытался оторваться от преследова-
ния и поскакал по льду озера Гез-Коль. Но перегруженный конь споткнулся и сломал 
ногу. Еще долго Оспан отстреливался от наседавших врагов, но все же был пленен». 
Остатки армии Оспана Ислам-улы – вместе с женщинами, стариками и детьми об-
щим количеством 15 000 человек – двинулись в 1951 году через Тибет в Индию. Они 
прошли более четырех тысяч километров, в ходе которых преодолели безжизненные 
Лобнорскую и Такла-Маканскую пустыни и высочайшие горы в мире – Тибет и Гима-
лаи. Путь занял два года. Был потерян весь скот и погибло большинство участников 
похода. До Индии летом 1953 года дошли только 350 изможденных человек…» (В. 
Обухов, «Синьцзянский излом»). 

 P.S.
«Историк Абдуакап Кара, профессор Стамбульского университета Мимар 

Синан, считает изучение жизни и борьбы Оспан-батыра за рубежом доказа-
тельством того, что он был личностью, которая волновала весь мир.

- Однако в Казахстане он не изучен, продолжать бы эти исследования в Ка-
захстане. Поэтому думаю открыть центр, который будет заниматься ис-
следованием Оспан-батыра, – говорит Абдуакап Кара. Профессор  Турсынхан 
Зекенеулы говорит, что очень много сведений об Оспан-батыре хранится в 
архивах Китая.

- Основная информация об Оспан-батыре хранится в Китае, но до нее 
пока еще никто не дотронулся. Гоминьданцы часть этих документов ког-
да-то увезли на Тайвань. Ранее на Тайване, оказывается, появилась книга 
под названием «70-летний буран в Синьцзяне». Книга основана на этих ар-
хивных фактах. Один экземпляр этой книги был в библиотеке Синцзяна, я 
сам видел и читал эту книгу, – говорит ученый.

По его словам, в Китае и на Тайване сформировались два разных мне-
ния о национально-освободительных движениях Восточного Туркеста-
на. Первое мнение такое, что Оспан-батыр – бандит, противник ком-
мунизма и национального единства. В свое время его в этом обвинили и 
расстреляли.

 В Гонконге – наоборот: зная, как он защищал гоминьданцев, его опи-
сывают как героя» (О последнем казахском батыре больше знают за 
рубежом, чем в Казахстане, diapazon.kz).

Дастан ЕЛЬДЕСОВ 
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UNKNOWN NOTORIOUS HERO

Back in the Soviet time name of Ospan-ba-
tyr used to been known only within nar-
row circles, thought it remained legendary 

among the Kazakhs living in China, Mongolia, Tur-
key, etc. Name of this man was banished not only 
in the Soviet Union, but also in the PRC and PRM, 
that is why domestic history lacks information on 
him; thus, abroad the Kazakh batyr used to be and 
has been known better than in Kazakhstan. Yet, 
multiple eye-witness accounts, aricles and books 
written by foreign authors, and memoirs of the 
batyr’s associates have been preserved. Only in re-
cent years publications dedicated to this national 
hero have started appearing in our country attest-
ing to the outstanding personality of Ospan-batyr.
The unknown renowned batyr 

The entire Kazakh history is continuous roaming 
within a vast territory, whose parts on many occa-
sions fell into hands of adjacent countries.  In the 
period between 1930 and 1940 Chinese Altay that 
has been traditionally inhabited by Kazakh, turned 
into a theater of war, diplomatic and economic op-
erations waged by some major players, i.e. China, 
the Soviet Union, Mongolia, England, the USA, and 
others.

Few people in Kazakhstan know that Ospan ba-

tyr was one of the leaders of the national liberation 
movement in Xinjiang. The majority of documents 
confirming events of that time are kept at archives 
abroad. In China there remain some unpublished 
data on the batyr, waiting for their moment. There 
is a big amount of literature on the batyr in Brit-
ain and the USA; Turkish scholar displayed interest 
in him. The time is now ripe for a study of foreign 
sources, systemizing them and translating them 
into Kazakh and Russian. 

Inner political controversies in the USSR and 
China, partially in Mongolia and on the interna-
tional arena, revealed themselves in Xinjinang as 
well, that caused activities by the Soviet govern-
ment in the region. Riots, revolutions. And terrors 
of a civil war did not characterize Russia and the 
Soviet Union solely. Social disturbances in Russia’s 
neighbouring countries were often of an “import“ 
character, and also had some inner reasons.

First of all, those were the sprouts of the nation-
al liberation movement that spread over many 
regions, including the Kazakh steppe and Kazakh 
Altay. At that crucial period a Kazakh riot led by 
Amangeldy Imanov occurred, the Alash-Orda lead-
er Alikhan Bukeykhan initiated activities to estab-
lish the Alash-Orda government; Mustafa Shokay 
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tried to establish Turkestan autonomy, etc.
Ospan-batyr Islamuly was born in 1899 at a win-

ter camp Ondikara in the Koktogay district, Altay 
region of the Empire of the Great Qing. Back in his 
youth he got inspired by a desire to liberate his 
land. As he got older and mastered warfare, this 
idea got clearly traced. In В 1940 he participated 
in Kazakh riot against Xinjiang Governor Sheng 
Shicai.

The policy pursued by Sheng Shicai caused the 
Kazakh uprising in Altay in spring 1942. During the 
disturbances Ospan-batyr earned great recogni-
tion in Altay region among local Kazakhs. It result-
ed in his becoming one of the insurgents’ leaders. 
Kazakh tragedy  

In the 30s Xinjiang became an arena of clashes 
between the Muslim population of the region and 
the Chinese, who had migrated in there.

Among the indigenous population of the re-
gion, Kazakh had always been a major political 
power. Kazakh participated in the 1930-1940 riots, 
and in the 1944-1949 Ili uprising, Kazakhs played a 
leading role.

In the 1930s the Kazakh  population in East Turk-
estan amounted to some eight hundred thousand, 
by the 1950s some one hundred thousand of that 
population died as a result of the uprisings and 
subsequent emigration to India. According to the 
Chinese sources between 1937 and 1943 4.360.020 
people lived in Xinjiang, out of whom nine hun-
dred and thirty thousand were Kazakhs, but by  
1953, according to the 1953-1954 All-China Cen-
sus, that number decreased to four hundred and 
twenty-one thousand people, that is by 45%. Little 
is known in Kazakhstan about that emigration of 
the Kazakhs from the neighbouring country. 

Unable to bear another oppressions from the 
Kuomintang government led by Chiang Kai-shek, 
the Kazakhs who inhabited Altay, Ili, and Tarbag-
atay rose in rebellion under the leadership of 
Ospan-batyr Ismauly. As a result of long-term op-
position, the Kazakh warriors, though only tem-
porarily, managed to liberate their native land in 
Altay, Tarbagatay, and Ili.

When it was in the Soviet Union’s interest, it 
supported the national liberation movement sup-
plying the rebels with weapons and military ex-

perts. At the same time the Soviet leaders curried 
favour with the Kuomintang government crushing 
the rebels. Finally, the Soviet politicians yielded 
Eastern Turkestan to China communists. Leaders 
of the Islam governments perished in plane crash 
plotted by the NKVD; many of the rebels fled to the 
Soviet Union.

“I shall not become a subject of any country”
It is not surprising that Islamuly was one of the 

adversaries of the Communist regime. Certainly, 
he was well aware of the situation in Soviet Ka-
zakhstan, all the more so because White Guardists 
and migrants from Kazakh steppe auls lived in Chi-
na. He realized perfectly well that a similar situa-
tion would occur if the Communists secured victo-
ry in Altay. According to some source, Ospan, who 
saw the final goal of the Soviet governmend, told 
to Mongolian Marshal Khorloogiin Choibalsan, “I 
shall not become a subject of any country as long 
as I live under the clear sky.”

When the war between the USSR and Germany 
started in 1914, relations between former allies 
drastically changed  - the Chinese leaders put their 
trust in future winner, which, in their estimation, 
was nazi Germany, and former ties with the Soviet 
Union degraded.

At such situation the Soviet government need-
ed Ospan-batyr only as its ally against the Chinese. 
The Soviet government’s goal was to act on two 
fronts: to fight with China using Ospan-batyr, and 
also to covertly act against the unruly batyr him-
self.

In June 1943 another riot broke out among the 
Altay Kazakhs because of a decision of the Sovi-
et government to forcefully resettle them to the 
south of Xinjiang and move Chines refugees to 
Kazakh roaming areas. That resolution led to the 
establishment of the pro-Soviet East Turkestan Re-
public in 1944.

 This period coincided with the peak of Ospan’s 
fame as a military strategist and state figure; his 
authority among the people was high enough. 
The years of national liberation struggle bore their 
fruits – Ospan-batyr knew the terrain of his native 
land quite well, had wide military experience, and 
pursued independent policy.

Yet, difficulties were not long in coming – the 
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terrors of the Kuomintang forces made three hun-
dred and sixty families from Islamuly’s native vil-
lage move to the People’s Republic of Mongolia. 
They were welcomed there and offered assistance. 
The Soviet government tried in every possible way 
to gain support of Ospan batyr and use his military 
talent.

 On October 5, 1943 a special meeting was 
held at which it was decided to send a delegation 
comprised of forty men led by some Pakhomov 
to Ospan batyr. On October 6 meeting of the del-
egation with the batyr took place, yet the parties 
pledged themselves to keep its results secret. After 
that meeting the rebels started receiving weapons, 
clothes and food. First, twenty-seven shotguns, 
two thousand and six hundred bullets, and ten 
mausers were sent to them, while an English auto-
matic gun with thousand cartridges were granted 
to Osapn batyr personally. Yet, all those presents 
could not deceive Ospan. Being aware that they 
were intended to make him controllable and de-
pendent, Ospan returned the favor and sent in re-
sponse thirty-eight horse, eight carpets, and one 
hundred and thirty-seven grams of gold.

“On February 25, 1944 at the frontier outpost 
near the tributary Bulgyn of the river Kobdy a 
meeting of Ospan batyr with Marshal Choibalsan, 
Ambassador of the Soviet Union to Mongolia Iva-
nov; Commander of the Baykal Front Rubin; Chief 
of the Intelligence Service Lanpanyk; Minister of 
the Internal Affairs of Mongolian Shagoyrzhan 
and his counsellor Grediyev, was held. That time 
the rebels were granted three hundred and nine-
ty-five five-barrel shotguns, two thousand bullets, 
thirty light machine-guns, six heavy machine-guns, 
forty-five automatic guns  and two thousand gre-
nades. All the weapons were granted as a token of 
honour and respect on behalf of Sükhbaatar’s son 
Galsyn.

On March 5, 1944 at a specially set yurta per-
sonal meeting of Choibalsan with Ospan was held. 
The batyr was informed that a military group to 
aid the rebels was established in Mongolia, and a 
provisional independent government of the Altay 
Kazakhs was formed. Ospan was granted a title of 
“Batyrkhan“. 

At the time the Kuomintang troops started pre-
paring for was near the Soviet border. Ospan along 
with his men was entrusted with opposing the Chi-
nese forces.  Then along with Liuzukhan’s division 
of Air Force he annihilated the enemy. After that 

victory the Soviet leaders started charging Ospan 
batyr with more missions, that might have been 
an indication of their favour. Still, Stalin realized 
that Ospan would never give up his initial goal – 
acquisition of national independence, that is why 
he kept a close watch on him, sent spies to Ospan 
who were to gain the batyr’s confidence, follow the 
thread of his thoughts and report on his every step 
to their directors.” (Aliya Kyzykolova. Ospan batyr’s 
execution)
Hope Springs Eternal 

Islamuly’s relations with the East Turkestan 
Republic are of special interest. Initially, those re-
lations had been mutual and close. As early as 
mid-September 1945 Ospan-batyr’s detachments 
(several thousand soldiers) along with the troops 
of the East Turkestan Republic completely liberat-
ed the Altay region from the Kuomintang forces. 
Following those events Ospan was appointed as a 
governor of the Altay region by the government of 
the East Turkestan Republic and awarded an Order 
of the People’s Hero of the East Turkestan Republic. 

It is doubtless that the prpo-Soviet East-Turk-
estan Republic was not the Republic for whose 
sake Ospan Ismanuly had fought. He realized that 
this republic was totally dependent on the Soviet 
communists. Eventually the batyr gave up his new 
house, title and moved to the steppe. 

Despite such miserable results of the long-term 
struggle, Islamuly displayed firmness of his aspira-
tions and did not lose hope that there was a chance 
of establishing the Altay Khanate totally independ-
ent from the East Turkestan Republic and the Re-
public of China. The batyr’s dream to turn the Al-
tay region into an independent republic was not a 
secret to anyone, but it was at variance with plans 
of the Soviet government and sparked its concern.

Therefore, Ospan’s relations with the Esat Turk-
estan Republic’s leaders became not just strained, 
but hostile. Ospan-batyr declared war on the 
pro-Soviet republic and entered into negotiations 
with the Kuomintang, which might have promised 
to lend him aid and certain guarantees of preserv-
ing autonomy in case of their victory. By the late 
1946 an encirclement around batyr started getting 
narrow. Ospan Ismanuly was waging war on three 
fronts: against detachments of Mao Zedong’s Peo-
ple’s Liberation Army, against the east Turkestan 
Republic’s troops, and against local communists.

According to historians, in April 1946 Ospan 
batyr having broken off his ties with the regions, 
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settled in Baytek. There he fought against Mongo-
lian forces, irritating both the Soviet and Mongolian 
government. With the support of the Soviet Union 
on June 1947 some four or five helicopters and five 
hundred of the military attacked Ospan-batyr’s de-
tachment. Ospan’s detachment had to fight against 
Chinese units as well.
Last battle: Kazakhs’ flee from Xinjiang

Ospan-batyr paid a heavy price for his freedom 
and independence of his nation – lives of his chil-
dren. In 1940 batyr’s people liberated town Kokto-
gay having defeated armed forces of the Chinese. 
Yet, some time later the Chinese army reconquered 
the town, having carried out a real massacre: Ospan’s 
eight children out of eleven were stabbed to death. 
His wife Memey with rest of the children escaped. 
Still, the grief did not frighten the batyr, but hard-
ened his heart and made him determined to fight 
to the finish.

In 1949, just like Ospan had expected, the East 
Turkestan Republic peacefully acceded to the com-
munist China.

Following fast victory of the People’s Liberation 

Army after its advance towards the northwest, the 
Xinjiang province declared its peaceful liberation. 
The group of forces of the 1st Field Army the PRC 
peacefully entered Xinjiang and on October 20th 
entered its center – city Urumqi.

In spring 1950 Ospan-batyr, whose situation 
had been unbearable, was compelled to retreat to-
wards the Tibetan mountains. A peaceful surrender 
was out of question. It was a collapse of the batyr’s 
plans. For over ten years he had warred for the sake 
of his region’s independence, lost his children and 
brothers in battles, and finally he did not even know 
where to go. The tragic period of his life set in. 

On February 19, 1951 in Khayzy province of the 
Gansu region the batyr was encircled by the Chinese 
people’s liberation army and got captured. Soon af-
ter that he was placed at an Urunqi prison. His trial 
was public. On April 29, 1951 Ospan-batyr was exe-
cuted by shooting before people’s eyes.

Only on January 12, 1953 Ospan’s son Sherliman 
was granted a permission to bring his father’s re-
mains from Urumqi.

Dastan YELDESOV

P.S.
Historian Abduakap Kara, a professor from the Mimar Sinan Istan-

bul believes that exploration of life and struggle waged by Ospan batyr 
in foreign countries is a proof of greatness of his personality.

Abduakap Kara says, “Yet, in Kazakhstan his personality is under-
studied, it would be nice to proceed with the research in Kazakhstan. 
That is why I have planned to open a center that would be engaged 
in research on Ospan batyr.” Professor Tursynkhan Zakenuly says that 
much data on Ospan batyr is kept at archives of China.

The scholar said, “Basic information on Ospan-batyr is kept in China, 
but it has not been analyzed yet. Members of the Kuomintang partially 
brought those documents to Taiwan. I have learnt that a book titled 
“70-year-long blizzard in in Xianjiang” appeared in Taiwan. The afore-
mentioned archival facts provided a basis for the book. One copy of 
that book was kept at the Xianjiang library; I have seen it and read it 
myself.”

According to the scholar, in China and Taiwan there are two differ-
ent opinions on national liberation movements of the East Turkestan. 
The first one is that Ospan-batyr was a bandit, adversary of the com-
munism and national unity, while in Hong Kong, people know that he 
used to defend the Kuomintang and consider him as a hero.



Тәуелсіздіктің қайта оралғаны – біздің ата-бабаларымыздың сан ғасырлық азаттық 
күресінің заңды өтеуі. Жаратқан Иенің жасаған әділдігі. Ата-бабаларымыздың осыншама 

байтақ жерді ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап қалғанының арқасы.
 Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Восстановление Независимости — это закономерное возмещение жертв, принесенных 
нашими предками в многовековой борьбе за свободу. Торжество исторической 

справедливости, свершившейся волею самой судьбы. Заслуга наших дедов и прадедов, 
отстоявших эту необъятную землю острием копья и мощью разящего удара.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Restoration of Independence  is a natural compensation for the sacrifices made by our ancestors in 
the long struggle for freedom. Triumph of historical justice, it is done by the will of fate itself. The 

merit of our ancestors who defended this land of immense power and spearhead smashing blow.
Nursultan NAZARBAYEV

Медеш ОРАЛДИЕВ, 
Қарқаралыдағы қазақ  газетінің редакторы.  1937 жылы 22 қарашада атылған. Карлаг. 

Медеш УРАЛДИЕВ, 
редактор казахской газеты Каркаралинска. Расстрелян 22 ноября 1937 года. Карлаг.  

Medesh URALDIEV, 
editor of the Kazakh newspaper of Karkaralinsk. Executed on November 22, 1937. Karlag. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 

КАРЛАГА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИОГРАФИИ

Ботагоз КАБЫЛБЕКОВА, 
магистрант 

Актуальная проблема в отечественной истории -  исследование темы «нтеллигенция и лагерь». 
Мы никогда не узнаем, сколько талантов уничтожено, задушено в зародыше, не успевших 
сказать свое слово в науке. 
Мы лишены возможности назвать их поименно. Одни сосланы, расстреляны, другие сгнили 
в лагерях, кто-то  затравлен идеологической инквизицией,  иные оказались без учеников, 
попавших в несметное число «врагов народа», а кто-то -  спасался бегством в эмиграцию.

Созданная советским правительством 
система концентрационных лагерей 
направлена на освоение малоизу-
ченных и труднодоступных регионов 
страны с помощью подневольной 

рабсилы и эксплуатации человеческого интеллек-
та. Одним из главных мест концентрации научно-
го и творческого потенциала являлся Карлаг. Их 
вклад в науку и искусство до сих пор полностью 
не раскрыт, фамилии их в большинстве случаев не 
названы, условия, в которых приходилось творить 
и проводить научные исследования, представля-
ются современному поколению довольно смутно. 

За последние десятилетия опубликовано не-
мало работ общего характера, повествующие о 

масштабах репрессий, истоков и механизмов ста-
линской машины террора, однако работ, касаю-
щиеся исключительно тематики «интеллигенция и 
лагерь»,  ограничено. 

В историографии по данной проблеме можно 
выделить труды российских и отечественных уче-
ных, посвященные истории репрессированной 
творческой и научной интеллигенции, в том числе 
интеллигенции Карлага. 

В российской историографии с начала 1990-х 
годов впервые начинают публиковаться работы, 
посвященные проблемам репрессированной на-
уки. 

В 1991 году группа российских исследователей 
опубликовала книгу «Репрессированная наука», 
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куда были включены документы, рассказывающие 
о процессах советской науки, происходивших в 
1930 – 1960-е годы под влиянием административ-
но-командной системы управления государством. 

В предисловии данной книги академик Д. Лиха-
чев отмечает: «в науке насаждалось представле-
ние, что с самого начала исследования может быть 
правилен только один путь, одно истинное направ-
ление, одна научная школа и, разумеется, только 
один главный ученый, «вождь» своей науки».

Считалось, что в науке есть две точки зрения – 
правильная марксистская и неправильная, враж-
дебная ей.

Статьи М.Г. Ярошевского «Судьба советской нау-
ки», Н.Л. Кременцовой «От сельского хозяйства до 
медицины», В.С. Кирпичникова «Вавилов и генети-
ка» и т.д. - стоят в особом ряду. 

 Здесь освещаются судьбы ученых, репресси-
рованных по идеологическим и политическим 
мотивам. Авторы отмечают, что главным механиз-
мом в борьбе с учеными были специально орга-
низованные идеологические дискуссии, главной 
целью которых являлось полное подчинение всех 
советских ученых партийно-административному 
контролю. 

В 1998 году была опубликована интересная ста-
тья Ю.И. Полянского, посвященная ученым-гене-
тикам, которые были подвергнуты политическим 
репрессиям. Автор отмечает, из всех наук есте-
ственного направления больше всех пострадала 
генетика. Только в 1964 г. эта наука будет реаби-
литирована, а с конца 1960-х годов по Союзу нач-
нутся открываться генетические лаборатории и 
кафедры.

История науки в ГУЛАГе освещена в научных ис-
следованиях историков Е.В. Маркова, В.А. Волкова, 
А.Н. Родного, В.К. Ясного. Авторы исследуют судь-
бы научной интеллигенции, отбывавших свой срок 
в Воркутинских и Печорских лагерях ГУЛАГа. 

Достаточно работ издано под руководством об-
щества «Мемориал»: опубликована книга «Творче-
ство в лагерях и ссылках», «Творчество и быт ГУЛА-
Га».

Изучая отечественную историографию, прихо-
дишь к выводу, что достаточно большое количе-
ство публикаций о деятельности интеллигенции в 
условиях лагерей, их трагических судьбах появи-
лось в 1990-е годы.

Одним из первых изданий является статья Р.Б. 
Сулейменова и Л.Я. Гуревича, опубликованная в 
журнале «Известия» АН Республики Казахстан, где 
авторы анализируют феномен репрессированной 
науки в Казахстане. 

В 1997 году в свет вышли книги - воспоминания 
самих узников сталинских лагерей. Из таких работ 
выделяются книги Жаика Бектурова «Танба» (Мет-
ка) и Эдмунда Тер-Погосяна «Свобода опоздала на 
целую жизнь». В книге «Танба» ее автор рассказы-
вает о бесчинствах, творимом сталинским режи-
мом с интеллигенцией в Казахстане. 

Интерес представляет изучение деятельности 
интеллигенции в условиях Карлага. В начале 1990-
х годов появились труды, где впервые были опу-
бликованы имена репрессированных художников, 
что было результатом кропотливой работы в архи-
вах Алматы и Караганды.

Изданы каталоги выставок творчества художни-
ков – бывших узников лагерей, спецпереселенцев, 
ссыльных. Авторами этих материалов были искус-
ствоведы Плетникова Л.Н., Сафарова Г.М., Иванина 
Н., Гаврилова Е.П., краеведы Попов Ю.Г., Могиль-
ницкий В.М. 

Один из творческих результатов - книга «Когда 
искусство уходило из памяти...» – о судьбах 50 ре-
прессированных художников. 

Большую ценность представляет работа Е.П.Гав-
риловой «Мемориал Караганды: Карлаг, культура, 
художники», где представлено большое количе-
ство материала о художниках Караганды, среди 
них - заключенные Карлага, спецпереселенцы. 
Представлен ценный  архивный материал.

Изучением судеб заключенных ГУЛАГа долгие 
годы занимался журналист и краевед Валерий Мо-
гильницкий. Изданная им в 1993 году книга «Со-
звездие талантов» повествует о знаменитых узни-
ках сталинских лагерей. 

В ней, на основе архивных материалов, расска-
зывается о трагических страницах жизни А.Чижев-
ского, Л.Гумилева, Н.Заболоцкого, А.Солженицына, 
Л.Руслановой, В.Хоружей, Г.Эйхлера, А.Есенина, 
Г.Фогелера, тех, кто был несправедливо осужден в 
период сталинизма. 

Автор книг многие годы своей жизни отдал ра-
боте в архивах Караганды и Жезказгана, музеях и 
библиотеках. Им собран ценнейший материал, ко-
торый лег в основу его работ. 
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Огромный вклад в изучение Карлага, лично-
стей его заключенных внес краевед Юрий Григо-
рьевич Попов. Большую ценность представляют 
труды Юрия Григорьевича, изданные в 2008 году 
в Санкт-Петербурге: «Последние дни Генриха Фо-
гелера», «Я скоро уеду туда, где меня знали моло-
дым», «Александр Леонидович Чижевский в Карла-
ге, Степлаге, Караганде». 

В рамках проекта «Карлаг», «Память во имя бу-
дущего» опубликованы книги, посвященные твор-
ческой и научной интеллигенции Карлага.

Уникальность альбома «Карлаг» состоит в том, 
что основу ее составили неопубликованные ра-
нее архивные материалы, репродукции картин 
и набросков лагерных художников, фотографии 
памятников, мемориальных комплексов, экспона-
тов, выставленных в музеях памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Таким образом, даже краткий анализ истори-

ографии показывает жестокость и несправедли-
вость репрессий по отношению к научной и твор-
ческой интеллигенции. Помимо того, что произво-
лу подверглись сотни тысяч ни в чем не повинных 
талантливых и творческих людей, нанесен огром-
ный урон научной сфере жизни общества. 

Репрессии обезглавили сферу образования, на-
уки и культуры. Под сталинские жернова попали 
представители всех профессий, «враги» мерещи-
лись повсюду, среди научной интеллигенции - тем 
более.

Тема «интеллигенция и лагерь» остается не раз-
работанной и исследованной на основе архивных 
документов. Переориентация внимания исследо-
вателей на личности и предпочтение документам 
позволят воссоздать объективное и беспристраст-
ное прошлое, связанное с бессмысленным и же-
стоким не просто гонением - настоящим  истре-
блением научной и творческой интеллигенции. 

KARLAG INTELLIGENTSIA
THROUGH THE PSISM OF HISTORIOGRAPHY

Botagoz KABYLBEKOVA,
Candidate for a Master’s Degree

We have been deprived of the opportunity 
to list them by name. Some of them were 
exiled, others died at camps; some were 

oppressed by the ”ideological Inquisition”; some were 
stripped of their pupils, who had been declared ”pub-
lic enemies”, and some emigrated seeking safety.

A system of concentration camps established by the 
Soviet government was aimed at exploration of un-
derexplored and hard-to-reach regions of the country 
through the use of forced labour and exploitation of 
human intelligence. Karlag was one of the main points 
where creative and academic minds were concentrat-
ed. Their contribution to science and arts have not 
been completely determined yet; their names have 
remained mostly unknown; present generation has 
just a vague idea of the conditions in which they were 
compelled to create and carry out scientific research.

Over the past decades many general works have 
been published that give an account of the scope of 
repressions, source and mechanisms of the Stalin’s 
terror, yet there is only a limited number of works 

concerned solely with the theme “Intelligentsia and 
Camp”.

In historiography we can distinguish works by Rus-
sian and national scholars dedicated to history of the 
repressed creative and academic intelligentsia, includ-
ing the Karlag intelligentsia.

From the early 1990s in Russian historiography first 
works dealing with problems of the repressed science 
started being published.

In 1991 a team of Russian researchers published a 
book “Repressirovannaya nauka” [Repressed Science], 
having included documents in it, which described 
changes in Soviet science that had taken place be-
tween 1930 and 1960 under influence of administra-
tive-command system of state. 

In a foreword to the given book academician D.
Likhachev noted, “there was an idea propagated in sci-
ence that from the very start of a research there could 
be only one right solution, one true direction, a single 
academic school, and certainly, one chief scientist, a 
“foreman in his branch.”
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It was thought that there were two points of view 
in science – the right one, i.e. Marxist, and the wrong 
one, antagonistic.

Articles by M.G.Yaroshevsky “Fate of Soviet Sci-
ence”; N.L.Krementsova “From agriculture to health 
care”; V.S.Kirpichnikov “Vavilov and Gnetics”, and 
some others hold a specific place.

They cover lives of scientists repressed on ideologi-
cal and political grounds.  The authors have noted that 
specially organized political discussions played role of 
the main measure taken against scientists; their main 
goal was to gain control over all Soviet scientists by 
the party. 

A curious article by Yu.I.Polyansky dedicated to 
geneticists, who had been subjected to political re-
presseions, was published in 1998. The author men-
tioned that out of all natural sciences genetics was the 
one to have sustained biggest damage.  This science 
got rehabilitated only in 1964, while genetic laborato-
ries and  university departments started being opened 
from late 1960s all over the Soviet Union.

History of science at GULAG is covered in studies by 
historians Ye.V.Markova, V.A.Volkova, A.N.Rodny, and 
V.Kyasny. These authors analyzed lives of academic in-
telligentsia, who had served their sentences at Vorkuta 
and Pechora camps of the GULAG.

Many works were published under guidance of the 
“Memorial” society: book “Creative works at camps 
and in exiles”; “Creative work and life at GULAG” were 
published.

When analyzing national historiography, one ar-
rives at a conclusion that a great number of publica-
tions on intelligentsia activities at camps and their 
tragic lives emerged in the 1990s. Among the first was 
an article by R.B.Suleymenov and L.Ya.Gurevich pub-
lished in journal “Izvestiya” of the RK AS, in which the 
authors analyzed a phenomenon of repressed science 
in Kazakhstan.

Books of memoirs written personally by the Stalin 
camps’ prisoners were published in 1997. Zhaik Bek-
turov’s “Tanba“(a mark) and Edmund Ter-Pogosyan’s 
“Freedom is lifetime late“ stand out from other similar 
works. The “Tanba“ author tells about outrages com-
mitted by Stalin’s regime against intelligentsia in Ka-
zakhstan.

Analysis of the intelligentsia activities in the Karlag 
conditions is of interest. In the early 1990s some works 
were published, in which names of the repressed 
painters were given for the first time; they were a result 
of meticulous work at Almaty and Karaganda archives.

Catalogues of works by painters – former camp pris-
oners, special resettlers and the exiled were published. 
Fine art experts L.N.Pletnikova. G.M.Safarova, N.Ivani-
na, Ye.P.Gavriolova; and ethnographers Yu.G.Popov 
and V.M.Mogilnitsky were the authors of those cata-
logues.

A book “When the arts were being erased from 
memory…” on fates of the fifty repressed painters was 
one of the creative results.

Ye.P.Gavrilova’s work “Karaganda memorial: Karlag, 
Culture, Painters” is of great value; it presents vast data 
on Karaganda painters, among them Karlag prisoners 
and special resettlers. Valuable archival data is includ-
ed.

For many years journalist and ethnographer Valery 
Mogilnitsky was engaged in the study of GULAG pris-
oners’ lives. A book “Constellation of talents” pub-
lished by Mogilnitsky in 1993 tells about famous con-
victs of the Stalin’s camps.

Relying on archival data it recounts tragic chapters 
in lives of A.Chizhevsky, L.Gumilyov, N.Zabolotsky, 
A.Solzhenitsyn, L.Ruslanova, V.Khoruzhaya, G.Eichler, 
A.Yesenin, and H.Vogeler, who were wrongfully con-
victed in the period of Stalinism.

The book’s author devoted many years of his life to 
work at archives of Karaganda and Zhezkazgan, mu-
seums and libraries. He collected valuable information 
that provided the basis for his works.

A great contribution to the study of Karlag and its 
convicts was made bt ethnographer Yury Grigoriyev-
ich Popov. Yury Grigoriyevich’s works published in 
St. Petersburg, 2008 are of biggest value: “Heinrich 
Vogeler’s latter days“; “Soon I shall leave for a place, 
where I used to be young“; “Alexander LEonidovich 
Chizhevsky at Karlag, Steplag, and in Karaganda“.

Books dedicated to creative and academic intel-
ligentsia of the Karlag were published as a part of 
the project “Karlag: Memory for the sake of Future”. 
Uniqueness of the album “Karlag” lies in the fact that 
the basis for it was provided by archival documents 
not published before, reproductions of pictures and 
sketches by prisoners-painters; photos of monuments, 
memorial complexes, exhibit items displayed at muse-
ums to victims of political repressions.

Even brief analysis of the historiography reveals 
cruelty and injustice towards academic and creative 
intelligentsia. Apart from the fact that hundreds of 
thousands of talented and creative guiltless people 
incurred damage, an academic sphere of public life 
suffered great losses as well.

Repressions destroyed the brain-center of educa-
tion, science and culture. Representatives of all pro-
fessions fell victims to Stalin’s repressions; “enemies“ 
seemed to be everywhere, especially among the aca-
demic intelligentsia.

The subject “Intelligentsia and Camp” has remained 
underdeveloped and non-explored in terms of archi-
val documents. Refocusing of researchers’ attention 
on personality and preference for personalities over 
documents enables to reconstruct the objective and 
unbiased past related not to mere persecution but real 
extermination of academic and creative intelligentsia.
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Великая Отечественная война – одна из страниц 
истории, которая  ни на секунду  не закрывается 
ни теми, кто ее пережил, ни их потомками. Это не 
удивительно. Именно в таких чрезвычайных си-
туациях, каковой являлась война, человечество 

приобретает бесценный и многообразный опыт: военного 
искусства, жертвенности, самоуважения, сострадания, на-
конец, выживания. 

И хотя сложно назвать тему в рамках данной проблемы, 
которая бы не привлекла бы внимание исследователей, тем 
не менее, есть «белые пятна», - это судьбы попавших в плен 
и пропавших без вести. 

О массовых репрессиях в Советском Союзе в отношении 
военнопленных, о судьбе военнопленных и депортирован-
ных граждан СССР достоверно можно узнать, обратившись 
к материалам Комиссии по реабилитации жертв политиче-
ских репрессий. Именно эти материалы легли в основу Ука-
за Президента России «О восстановлении законных прав 
российских граждан – бывших военнопленных и граждан-
ских лиц, репатриированных в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период». Указ подписан 24 ян-
варя 1995 года. Велико число казахов, пропавших без вести 
и бывших военнопленных, но такого нормативного акта в 

Это строки из стихотворения 
одного из бывших 
военнопленных. 
Пройдя мучительные 
унижения через концлагеря 
немецкие, а затем наши, 
советские, он всю свою жизнь 
будет просить прощения. 
Уже давно пришло время 
на добрую память и доброе 
имя каждого из них.

ПРОСТИ МЕНЯ 
ТВОЕГО РЯДОВОГО, 
САМУЮ МАЛУЮ ЧАСТЬ ТВОЮ...

Тимур ДАЛЕЛОВ,
 историк , публицист, 

Алматы - Кокшетау - Алматы 
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Казахстане нет до сих пор. 
   В рамках проекта «Право на добрую память: исто-

рия репрессий бывших военнопленных казахстанцев 
Второй мировой войны» в  Акмолинском областном 
историко-краеведческом музее в городе Кокшетау 
прошел тематический круглый стол и открылась вы-
ставка. Надо отметить высокий профессионализм 
работников музея, их советы, рекомендации были 
бесценны. Окружила заботой администрация музея, 
а деловитый подход отдела проведения выставок 
способствовал не только весьма продуктивному со-
трудничеству – многому научил нас самих, касалось 
и так все знаем. Работали с музейными так дружно, 
можно сказать мысли читали, как действовать, а те-
плую атмосферу надолго запомнили все, кто пришел 
на выставку.

 Сам проект осуществляется при поддержке меж-
дународного фонда им. Эберта с целью привлечения 
внимания  общественности к судьбам военноплен-
ных с Казахстана; для выявления новых и пополнения 
базы данных в связи с подготовкой указа Президента 
РК Нурсултана Нзарабаева об их реабилитации.

Интересны и содержательны были выступления 
директора государственного  областного архива 
Акмолинской области  Гульбаршин Салык «Золотой 
фонд истории Акмолинской области», директора ОФ 
«Исследовательский центр «Ерлік жолымен» Дины 
Игсатовой  «О забытом вкладе в Победу»; эксперта 
Архива Президента РК Фатимы Дувановой по созда-
нию базы данных военнопленных казахов Второй ми-
ровой войны и Б. Сулейменовой, ученицы Назарбаев 
Интеллектуальной школы, г. Кокшетау  рассказавшей  
об участии акмолинцев в национальных воинских 
формированиях на примере 106 кавалерийской ди-
визии». 

Были выступления родственников, делившихся 
воспоминаниями о своих родных.

Завершилась встреча экскурсией по выставке, что 
собрала свыше двух десятков тематических стендов 
с информацией,  а также старые письма, документы 
и фото.

   Пропавшие без вести и бывшие военнопленные  
не смогли и не успели внести свой вклад в Победу.

 Узнать об их судьбе, восстановить их имена – это 
тоже вклад в Победу, уже нас, их потомков.
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This line from a poem written 
by one of the former prisoners 
of war. Having gone through 
painful humiliation in German 
concentration camps at first, 
and later through our Soviet 
camps, he would be begging 
for forgiveness for his whole 
life. For a long time it’s been 
high time to restore good 
memory and good name of 
each of them.

FORGIVE ME, YOUR PRIVATE,
A SMALLEST PART OF YOU...

The Great Patriotic War, one of the pages of 
history, which is not turned over even for a 
moment by those who lived through it, or 

their descendants. It is not surprising. In such extreme 
situations, which the war was, humanity obtains in-
valuable and diverse experience of the art of war, of 
sacrifice, of self-respect, of compassion, and finally, of 
survival.

Although a lot of research has been conducted, 
the issue of war has «blind spots» that is the fate of 
the captured and missing.

To gain reliable information on the mass repres-
sions and fates of prisoners of war and the deport-
ed in the Soviet Union, one can turn to the archival 
materials of the Commission for the rehabilitation of 
victims of political repression. These materials provid-
ed the basis for the Decree of the President of Russia 
«On the restoration of the legitimate rights of Russian 
citizens - former prisoners of war and civilians repat-
riated during the Great Patriotic War and the postwar 
period.» The decree was signed on January 24, 1995. 
A great number of Kazakhs went missing and became 

Тimur DALELOV,
 historian, writer,

Almaty - Kokshetau - Almaty
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prisoners of war, yet no legislation  was adopted in Ka-
zakhstan.

An exhibition and a round table were held in Akmola 
regional historical museum in Kokshetau Within the pro-
ject framework «The right to good memory: the history of 
repression of former Kazakhstani prisoners of war in the 
Second World War». High professionalism of museum 
workers is worth to be mentioned, their tips, and advice 
were invaluable. 

 The project itself is carried out with the support of 
Ebert’s International Fund in order to attract public atten-
tion to the fates of prisoners of war from Kazakhstan and 
to identify prisoners of war and to update the database in 
connection with the preparation of the Kazakhstani Pres-
ident’s decree on on rehabilitation of prisoners of war.

Interesting and informative presentations were given 
by: 

the Director of the State Regional Archives of Akmola 
region, Gulbarshin Salyk «The gold fund of history of Ak-

mola region»;
the Director of 

the Public Fund «Re-
search Center ”Erlіk 
zholymen”, Dina Igsa-
tova “On the forgot-
ten contribution to 
the victory»; 

the Expert of the 
Archive of the Presi-
dent of the Republic 
of Kazakhstan, Fatima 
Duvanova on creating 
a database on Kazakh 
prisoners of war of 
World War II 

the student of Naz-
arbayev Intellectual 
School in Kokshetau, 

B. Suleimenova «On the participation of the people of 
Akmola in national military formations on the example of 
106 Cavalry Division». 

Many speeches were given by prisoners’ of war rela-
tives who shared memories of their loved ones.

The meeting finished with exhibition tour. The exhibi-
tion collected more than two dozen thematic stands with 
the information about the soldiers of the 106th Cavalry 
Division, as well as old letters, documents, and photos.

The missing and former prisoners of war could not and 
did not have time to contribute to the victory. Learning 
about their fate, restoring their names - is also a contri-
bution to the victory, but this time – it is by us, their off-
spring.



Жұлдызды тырналардың ұшу нүктесі Майдан ҚҰСАЙЫНОВ

ЗВЕЗДЫ ЖУРАВЛИ  Майдана КУСАИНОВА. Точка взлета  - КАЗАХСТАН 

STAR CRANES of Maidan KUSSAINOV. The take-off point – KAZAKHSTAN
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Тәуелсiздiгiмiздi көздiң қарашығындай сақтап, 
мемлекетiмiздi нығайта беру үшiн бiзге ең әуелi бiрлiк қажет.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Через грядущие испытания мы сможем достойно 
пройти только  в том случае, если сумеем сплотить 

воедино наши силы, помыслы и желания.
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

We shall prevail the upcoming trials with dignity only if we can unite
 our forces, thoughts and desires together.

Nursultan NAZARBAYEV
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...РАССКАЖИ 

ТВОЕМУ...СЫНУ
Виктор САМОХВАЛОВ,

журналист
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Немногим  больше года назад были 
изданы статьи «Нам не забыть 41-
й» и «Возвращенные имена: казахи 
«Харьковского котла». 1942 год» 
в журнале «Mangi El» невозможно 

было предположить, что эти публикации дадут 
возможность не только ознакомить с  именами 
пропавших без вести казахов на войне, дадут 
возможность узнать  новые подробности их судеб.

 Сначала заинтересовалась и  запросила 
информацию российская газета «Красная Звезда», а 

затем  поисковик Аманжол Уразбаев,  координатор  
сайта «Пантеон.kz» . Благодаря Аманжолу удалось 
найти, где погиб и где захоронен один из героев 
того рассказа - Байзыкан Искендиров, младший 
политрук 288-го кавалерийского полка 106-й 
кавалерии.  

Занимаясь поисками казахов, призванных 
в 106 кавалерийскую дивизию и попавших в 
«Харьковский котел» 1942 года, одного из самых 
крупных поражений Красной Армии, довелось 
встретиться, познакомиться буквально с тьмой 

 «Расскажи сыну твоему,  
Расскажи сыну сына твоего, 

  И пусть  он расскажет сыну …»
             (Ист. гл. ИСХОД. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ)



ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ
ЦЕНА ПОБЕДЫ
THE PRICE OF VICTORY

120

людей с Казахстана и далеко за его пределами. 
Интерес к теме оказался большим.  И нет ничего 
удивительно в том, что результаты поиска 
Аманжола обрадовали очень многих, а главное, 
появилась надежда на новые, другие открытия. 

Как это было
На одну из моих статей о разыскиваемых воинах 

106-й  кавалерийской дивизии пришел отклик  от 
Алтая Искендирова:  «Мой дедушка Искендиров 
Байзыкан был призван в ряды Красной Армии 
в декабре 1941 года. На указанной фотографии 
он - в верхнем ряду, седьмой слева. Долгие годы 
искали его, но безрезультатно. Последнее письмо 
пришло осенью 1944 года. Помогите найти его 
место захоронения».

Мне не довелось читать письма Байзыкана 
Искендирова – это сейчас  по всем канонам он, 
самый настоящий ата, пропал  без вести  в июне 
1942 года,  погиб, как оказалось в феврале 1944 
года,  теперь даже внуки  старше его самого.

В семье Искендировых довелось держать в руках 
подлинное фото военного 1942 года, с которого 
и смотрел дед Алтая - Байзыкан. Фотография 
подписана красным карандашом, надпись гласила 
«Командиры, политруки и секретари партийных 
организаций 106 КД, 10 апреля 1942 года г. 
Акмолинск». 

Так практически точно удалось выяснить время 
отправки на фронт этой дивизии.

Сабит Байзыканович при встрече упомянул о 
рассказах матери о том, что последние письма 
с войны от Байзыкана приходили с Прибалтики, 
а мы еще интересовались, когда уже ему самому 
довелось служить в армии, и как раз в тех 
прибалтийских местах, - была ли возможность 
узнать хоть что-нибудь о своем  отце?

 Первые скупые данные военного архива 
министерства обороны России, которые 
удалось отыскать

Документы свидетельствуют: младший 
политрук Искендиров Байзыкан – ответственный 
секретарь парторганизации 288 кавалерийского 
полка  106 кавалерийской дивизии. Пропал без 
вести в июне 1942 года. Жена Сарсенбаева 
Кульжамал – г. Акмолинск, ул. Акмолинская д.49

Уже другой документ военного архива, 
установленный недавно - «Именной список 
безвозвратных потерь начальствующего  состава»   
указывает: – Искендиров Байзыкан, политрук 7 
ОШСБ, 1916 г.р., место рождения Карагандинская 

область, Жана-Аркинский район, аул 5; призван 
Петропавловским ГВК, Северо-Казахстанской 
области, убит 14.02.1944г., похоронен в с. Вяски.  

В истории Великой Отечественной войны есть 
нетронутый пласт, о котором мало кто знает. 
Это ОШСБ — отдельные штурмовые стрелковые 
батальоны. О них вскользь упоминает документ 
о порядке назначения пенсий военнослужащим. 
Оказывается, более 70 лет назад, в августе 1943 
года эти подразделения из числа офицеров 
Красной армии, побывавших в плену или на 
оккупированной территории, стали формировать 
в спецлагерях НКВД. Штурмовые батальоны 
бросали на «наиболее активные участки фронта», 
т. е. использовали как штрафников в самом пекле 
сражений.

Переменный состав (спецконтингент) 
формировался из числа офицеров, находившихся 
некоторое время в плену или на оккупированной 
территории и не сумевших доказать своего 
участия в партизанских действиях против врага.

Приказ народного комиссара обороны 
№ОРГ/2/1348

Командующим войсками Московского, 
Приволжского и Сталинградского    военных 
округов

1 августа 1943 г.
О формировании отдельных штурмовых 

стрелковых батальонов 
В целях предоставления возможности  командно-

начальствующему составу, находившемуся 
длительное время на территории, оккупированной 
противником, и не принимавшему участия в 
партизанских отрядах, с оружием в руках доказать 
свою преданность Родине приказываю:

1. Сформировать к 25 августа с.г. из 
контингентов командно-начальствующего 
состава, содержащегося в специальных лагерях 
НКВД:

1-й и 2-й отдельные штурмовые стр[елковые] 
батальоны — в Московском военном округе,

3-й отдельный штурмовой стрелковый батальон 
— в Приволжском военном округе,

4-й отдельный штурмовой стрелковый батальон 
— в Сталинградском военном округе.

Формирование батальонов произвести по штату 
№ 04/331, численностью 927 человек каждый.

Батальоны предназначаются для использования 
на наиболее активных участках фронта.

2. Укомплектование формируемых штурмовых 
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батальонов произвести:
а) должностей командиров батальонов, зам. 

командиров батальонов по политической части, 
начальников штабов, командиров рот — за счёт 
лучшего, тщательно отобранного и хорошо 
подготовленного начальствующего состава, 
имеющего боевой опыт;

б) рядового, младшего начальствующего и 
остального начальствующего состава — за счёт 
среднего и старшего начальствующего состава 
спецконтингентов, находящихся в Люберецком, 
Подольском, Рязанском и Угольном спецлагерях 
НКВД, — для батальонов, формируемых в МВО; 
Калачёвском и Котлубанском спецлагерях 
НКВД — для батальона, формируемого в 
ПриВО; Сталинградском, Белокалитвенском, 
Георгиевском спецлагерях НКВД — для батальона, 
формируемого в Сталинградском военном округе.

Недостающий состав для штурмового 
стрелкового батальона, формируемого в 
ПриВО, выделить из Ханларского спецлагеря 
НКВД по заявке штаба округа в оргуправление 
Генерального штаба КА.

Назначение на должности начальствующего 
состава, как младшего, так и среднего произвести 
после тщательного отбора командиров из 
спецконтингентов;

в) повозочных, кузнецов ковочных, портных, 
сапожников, поваров, шофёров — за счёт 
спецконтингентов, находящихся в Люберецком, 
Подольском и Рязанском спецлагерях НКВД, — для 
батальонов, формируемых в МВО; Калачёвском и 
Котлубанском спецлагерях НКВД — для батальона, 
формируемого в ПриВО, и Сталинградском, 
Белокалитвенском, Георгиевском спецлагерях 
НКВД — для батальона, формируемого в 
Сталинградском военном округе.

3.Срок пребывания личного состава в отдельных 
штурмовых стрелковых батальонах установить 
два месяца участия в боях, либо до награждения 
орденом за проявленную доблесть в бою или до 
первого ранения, после чего личный состав при 
наличии хороших аттестаций может быть назначен 
в полевые войска на соответствующие должности 
командно-начальствующего состава.

4.Всему личному составу, назначенному из 
спецлагерей НКВД, установить форму одежды 
соответственно занимаемым ими должностям в 
штурмовом батальоне.

5.Личному составу батальонов установить 

оклады содержания по занимаемым в батальоне 
должностям.

6. Семьям личного состава, назначенного в 
батальоны из спецлагерей НКВД, предоставить все 
права и преимущества, определённые законом 
для семей начальствующего состава.

7. Начальникам главных управлений НКО к 
5.8.1943 г. обеспечить формируемые батальоны 
необходимыми кадрами, материальной частью, 
вооружением, имуществом и транспортом.

8. Об исполнении донести.
Народный комиссар обороны

Маршал Советского Союза И.Сталин
(ист. ЦАМО Ф.З. ОП.11566. Д. 13. Л. 210–212). 

Копии: народному комиссару внутренних дел; 
начальнику Главного политического управления 
Красной Армии; начальнику Главного управления 
кадров Красной Армии; командующему 
артиллерией Красной Армии; начальнику 
тыла Красной Армии; начальнику Главного 
артиллерийского управления Красной Армии; 
начальнику финансового управления Красной 
Армии; начальнику организационно-учётного 
управления Красной Армии

Согласно Перечню № 33 стрелковых частей 
и подразделений (отдельных батальонов, 
рот и отрядов) со сроками вхождения их в 
состав Действующей армии в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. (Приложение 
к директиве Генерального штаба от 2 июня 1962 
г. № 203354. М., 1962, с.110–111)  значится -  7-й 
отдельный штурмовой стрелковый офицерский 
батальон (26.01.1944 — 10.03.1944), где довелось 
служить Байзыкану Искендирову после выхода из 
окружения.

Бойцу удалось выйти не только из харьковского 
окружения, он смог пройти через фильтрационные 
лагеря в Сталинградском военном округе  и  
проверку в особых отделах НКВД, затем попал в 
7-й ОШСБ.

«7-й отдельный штурмовой стрелковый  
офицерский  батальон, сформированный  
и сколоченный лично гвардии майором 
Тетюшкиным, в боях с немецкими  оккупантами 
юго-западнее г. Нарвы 12.2.1944г.  прорвал 
сильно укрепленную оборону немцев. Ломая  
упорное сопротивление  противника батальон 
продвинулся вперед на 8-10 километров, овладел 
важным тактическим рубежом противника и этим 
самым обеспечил продвижение соседей: 314 СД, 
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125 СД и 30 ГСК.
За время  боев с 12 по 20 февраля 1944 

года батальоном уничтожено до 1500 солдат 
и офицеров противника. Во время  прорыва 
обороны немцев блокировочные группы лично 
возглавил гвардии майор Тетюшкин, где было 
блокировано до 19 дзотов».

(ист. Наградной лист Тетюшкина М. ЦАМО РФ)
Согласно сводке Совинформбюро 3 февраля  

1944 года советские войска освободили  город 
Сланцы, деревню Суур-Жердянка и подошли 
к реке Нарва. (По другим данным передовые 
подразделения вышли к реке уже 1 февраля, 
к вечеру 2-го овладели дер. Вяски на левом 
берегу). По воспоминаниям, пехота сходу 
форсировала Нарву по льду в районе Косари. 6 
февраля восточный берег был освобожден от 
немцев, кроме территорий около Ивангорода и 
небольшого участка в районе Криуши, последняя 
была отвоевана 2-й ударной армией к 19 февраля. 

Немецкое командование с 1943 года силами 
военнопленных и гражданского населения 
начало возводить по правобережью реки Нарва, 
оборонительную линию «Пантера», являвшейся 
частью «Восточного вала». Вдоль переднего края 
шла сплошная линия траншеи полного профиля, 
за ней — вторая, местами — третья, четвёртая, 
и т. д. На расстоянии 30-60 метров располагались 
доты, дзоты, пулемётные гнёзда. Гитлеровское 
командование считало оборонительный 
рубеж, построенный на Нарвском перешейке 
неприступным, заявляло, что на реке Нарве 
создан «железный барьер», который большевикам 
не удастся преодолеть. Командование группы 
армий «Север» указывало на важность удержания 
оборонительного рубежа на Нарве для сохранения 
контроля над месторождениями горючих сланцев, 
из которых получалась сланцевая нефть для нужд 
германской армии.

Плотность пехоты противника достигала 12-
13 тысяч на участок фронта в 2-3 километра. 
Всего же, на 50 километровом участке фронта, 
немецкое командование сосредоточило около 
100 тысяч солдат и офицеров, более 1500 орудий 
и миномётов, свыше 100 танков и штурмовых 
орудий. 

На близлежащих аэродромах базировалось 180 
бомбардировщиков и 220 истребителей. Прорыв 
этого мощнейшего рубежа продолжался почти 
семь месяцев.

3 февраля войска 2-й ударной армии вышли к 

реке Нарве, а на отдельных участках на плечах 
противника переправились на западный берег и 
захватили небольшие плацдармы. До середины 
февраля 1944 года шли ожесточенные бои, в 
результате которых плацдарм севернее Нарвы 
удержать не удалось, а южный расширился по 
фронту до 18 и в глубину до 15 километров.

Значение Нарвского плацдарма было велико, 
поскольку продвижение наших войск к побережью 
Финского залива и далее по территории Эстонии 
влияло на дальнейшее участие в войне Финляндии.

В списках не значатся
1 марта 1944 года.  От Советского Информбюро
Несколько дней назад войска Ленинградского 

фронта с боем форсировали реку Нарва южнее 
г.Нарва и, прорвав сильно укреплённую оборону 
противника, захватили на западном берегу реки 
плацдарм протяжением по фронту 35 километров 
и в глубину 15 километров. Наши войска овладели 
населёнными пунктами Вяска, Мустайыэ, 
Суресору, Кяреконна, Себерги, Аувере, Хавакингу, 
Метскюла, Ухеконна и перерезали железную 
дорогу Нарва-Таллин в районе железнодорожной 
станции Аувере в 15 километрах западнее гор. 
Нарва.

Выявленные архивные документы позволили 
уточнить место захоронения политрука 
Искендирова Байзыкана. В списке захоронения в 
братской могиле №2 пос. Симиляэ удалось найти 
7 его однополчан-штрафников, погибших с 12 по 
15.02.1944г. в районе д.Вяски (Абрамец Л.В., Барда 
Е.В., Восконян А.Г., Головков В.С., Гулак К.Я., Таран 
И.С., Хачатурян М.Г.). Однако остальные погибшие 
в эти дни бойцы 7-й ОШСБ, так же как и наш земляк 
в списках не значатся.

 Как затем стало известно, списки захороненных 
составлялись, как и везде, работниками 
военкоматов, они далеки от реальности, а 
учитывая наличие подтверждающих документов, 
есть настоятельная необходимость внести  имя 
Байзыкана Искендирова в списки  братской 
могилы. И для этой процедуры требуется 
обращение родственников.

В 1944 году в Принарвье погибло 
предположительно более 100 тысяч советских 
солдат и офицеров, одним из которых был 
казах, офицер Байзыкан Искендиров. 

Добрая и вечная память от нас, их потомков.

 Астана -  Алматы 

http://aniger.ee/temp/bitva_za_narvu.pdf
http://blokada.otrok.ru/library/2udar/32.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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TELL IT TO YOUR SON...

Less than a year ago the articles “We won’t 
forget the 41st” and “Returned names: Kazakhs 
at Kharkov pocket. 1942” were published in 

“Mangi El” journal. It was hard to imagine that these 
publication would enable the public not only to learn 
the name of the Kazakh who had gone missing in 
action, but also would enable us to learn new details 
of their lives.

Russian newspaper “Krasnaya zvezda” was the first 
to get interested and request information, then a 
searcher Amanzhol Urazbayev, a coordinator of the 
web-site ”Panteon.kz” also did . Thanks to Amanzhol, 
a location of death and burial of Bayzykan Iskendirov, 
one of that story’s heroes, junior political instructor of 
the 288th Cavalry Regiment of the 106th Cavalry, has 
been determined.

While being occupied with searches for missing 
Kazakhs, who had been called up into the 106th 
Cavalry Division and trapped in the 1942 “Kharkov 
pocket”, one of the biggest defeats sustained by 
the Red Army, I met and made acquaintance with 
a huge number of people from Kazakhstan and far 
beyond. The subject has aroused great interest. It is 
not surprising that the results of searches carried out 
by Amanzhol were pleasing to many, above all they 
gave hope that there would be more new discoveries.  

The way it was 
One of my articles dedicated to the sought for 

soldiers from the 106th Cavalry Division elicited 
response from Altay Iskendirov, “My grandfather 
Iskendirov Bayzykan was called up into the Red Army 
in December 1941. In the given photo he is in the 
upper row, seventh from the left. For many years 
[we] have been looking for him but with no result. 
We received the last letter from him in autumn 1944. 
Help us to find a place of his burial.”

I have not had a chance to read Bayzykan 
Iskendirov’s letters: he went missing in June 1942, 
and as it has turned out he died in February 1994. 
Now even his grandchildren are older than he was at 

the moment of death.
The Iskenditovs’ have a real photo of the war period 

taken in 1942, that captured an image of Altay’s 
grandfather Bayzykan. The photo is inscribed with red 
pencil, it reads, “Commanders, political instructors 
and secretaries of the party organizations of the 
106th Cavalry Division. April 10m 1942. Akmolinsk.”

Thus, almost precisely we have determined the 
time when the division was dispatched to the front.

During a meeting with Sabit Bayzykanovich he 
mentioned that his mother told him that the last war 
letters from Bazykan had been sent from the Baltics. 
First scarce data from Military Archive of Russia’s 
Defence Ministry thst has been retrieved

According to the documents Junior Political 
Instructor Iskendirov Byzykan was responsible secretary 
of at the party organization of the 288th Cavalry 
Regiment of the 106th Cavalry Division. Went missing 
in June 1942. His wife is Sarsenbayeva Kul’zhamal: 
Akmolinsk, Akmolinskaya str. 49.

Another document from military archive found 
recently – “Nominal roll of permanent losses among 
officer ranks” says that Iskendirov Bayzykan, apolitical 
instructor of the 7th Separate Storm Rifle Brigade, 
date of birth is 1916; placeof birth is Karaganda 
region, Zhana-Arkin district, aul 5; was drafted by 
Petropavlovsk City Military Commissariat of the 
North Kazakhstan region. Killed on February 14, 1944, 
buried at Vyaski village.

There is an unexplored layer in history of the Great 
Patriotic War, which is little known, i.e. SSRB – separate 
storm rifle battalions. They are casually mentioned in 
a document on system of granting a pension to the 
military. It turns out that over seventy years ago, in 
August 1943 those departments started being formed 
at NKVD special camps from Red Army officers, who 
had either been taken prisoners by Germans or stayed 
in occupied areas, Storm battalions were thrown to 
“the most active part of the front”, i.e. were used as 
penalized soldiers in the thick of battles.

Viktor SAMOKHVALOV,
journalist
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Non-permanent personnel was formed from 
officers, who had spent some time in captivity 
or in occupied territory, and failed to prove their 
participation in partisan activities against the enemy.

Order of the People’s Commissar for Defence 
No OРГ/2/1348

 To commanders of forces of the Moscow, 
Privolzhsky, and Stalingrad military districts 

August 1, 1943 
On formation of Separate Storm Rifle Battalions. 
With the purpose of providing an opportunity to 

command personnel, who had stayed in a territory 
occupied by the enemy for a long time and had 
not joined partisan detachments, to display their 
allegiance to Motherland, I order:

To establish by August 25 this year from command 
personnel kept at NKVD special camps:

1st and 2nd storm rifle battalions in Moscow 
military district

3rd separate storm rifle battalion in Privolzhsky 
military district.

4th separate storm rifle battalion in Stalingrad 
military district.

Battalions are to be formed from personnel No 
04/331, each 927 people strong.

Battalions are intended for use at the most active 
parts of the front.

2. Manning of the forming storm battalions to be 
done from:

а) ranks of battalion commanders, deputy battalion 
commanders for political instruction, chiefs of staff, 
company commanders – from best, carefully elected 
and well-trained command personnel having combat 
experience;

б) junior enlisted, junior command personnel and 
other command personnel to be formed from middle-
ranking and senior officers of special squads kept 
at Luberetsky, Podolsk, Ryazan, and Mining NKVD 
special camps, for battalions established in Moscow 
Military District;  personnel kept at Kalachevsky and 
Kotlubansky special NKVD camps to be used in a 
battalion established in Privolzhsky Military District; 
personnel kept at Stalingrad, Belokalitvensky, and 
Georgiyevsky special NKVD camps to be used in a 
battalion established at Stalingrad military district.

Lacking personnel for storm rifle battalion 
established in Privolzhsky Military District to be 
detached from Khanlarsky Special NKVD Camp by 
request of the district headquarters to administration 
of the Red Army General Staff.

   Assignment to positions both of junior and middle-
ranking personnel is to be done after thorough 
election of commanders from special squads;

в) wagon drivers, horseshoers, shoemakers, cooks, 
and drivers for battalions formed in Moscow Military 
District to be engaged from personnel of special 
squads kept at Luberetsky, Podolsky, and Ryazansky 
Special NKVD camps; for battalion formed in 
Privolzhsky Military district to engage personnel kept 
at Kalachevsky and Kotlubansky Special NKVD camps; 
for battalion formed at Stalingrad Military District to 
engage personnel kept at Stalingrad, Belokalitvensky, 
and Georgiyevsky Special NKVD camps.

3.Fixed period of personnel’s stay in separate storm 
rifle battalions should last two months of participation 
in battles, or until the moment of decoration with an 
order for valour displayed in a battle, or until the first 
wound, after that personal having good appraisal can 
to detached to field forces to assume corresponding 
rank of command personnel. 

4. To fix universal uniform to all members of 
personnel detached from NKVD special camps, in 
conformity with the rank at storm battalion,

5. To establish substantive pay for personnel in 
accordance with the post at battalion.

6. To grant all rights and advantages ascertained by 
the law for command personnel families, to families 
of the personnel detached to battalions from NKVD 
special camps. 

7. By August 8, 1943 heads of main directorates 
of People’s Commissariat of Defence are to provide 
forming battalions with required personnel, 
equipment, armament, stock and transport.

8. To report on execution.
  People’s Commissar of Defence 
Marshal of the Soviet Union I.Stalin 
Copies: to People’s Commissar of internal affairs; 

chief of Main political directorate of the Red Army; 
chief of Main directorate for Red Army personnel; Red 
Army Artillery Commander; Chief of Support Service  
of the Red Army; chief of Main Artillery Directorate 
of the Red Army; chief of finance services of the 
Red Army; chief of organization and registration 
directorate of the Red Army.

The 7th separate storm rifle officer battalion 
(01.26.1944 — 03.10.1944), in which Bayzykan 
Iskendirov happened to serve after breaking out 
of the encirclement is in the List No33 of rifle units 
and departments (separate battalions, companies 
an detachments) with dates of their inclusion into 
the Acting Army in the years of the 1941-1945 Great 
Patriotic war.

Not only the soldier managed to break out of the 
Kharkov encirclement, but also to survive ”verification 
filtration camps” in Stalingrad military districts and 
verification at NKVD special departments; then he 
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found himself at the 7th separate storm rifle battalion.
 From M.Tetyushkin’s award list:
“The 7th separate storm rifle officer battalion, 

established and formed personally by Major 
Tetyushkin, in battles against German occupant 
to south-west of Narva on February 2, 1994 broke 
Germans’ strengthened defence. Breaking persistent 
resistance of the enemy, the battalion moved 8-10 
km ahead, invaded a tactically significant enemy’s 
line and thus ensured advance of its neighbours, 
i.e. the 314th and 125th Rifle Divisions and the 30th 
Guards Rifle Corps.

During the battle from February 12th to 20th 1944 
the battalion killed up to 1.500 enemy soldiers and 
officers. During breaking out of the Germans’ defence 
Major Tetyushkin personally leaded blocking groups, 
up to nineteen earth-and-timber emplacements were 
blocked.”

According to Sovinformburo announcement as 
of February 3, 1944 Soviet troops liberated town 
Slantsy, village Suur-Zherdyanka and approached 
the river Narva (according to some other data 
forward detachments approached the river as early 
as February 1st, by the evening of February 2nd they 
seized village Vyaski on the left shore). According to 
memoirs the infantry offhand crossed the Narva on 
ice near Kosary On February 6, the east shore was 
liberated from Germans, except for territories near 
Ivangorod and small plot near Kriushi, the last battle 
was won over by the 2nd Shock Army by the 19th 
Army.

In 1943 German command by efforts of war 
prisoners and civilian population started erecting 
along the right shore of river Narva a defence line 
“Panther” that was a part of the East Wall. Along 
front border a solid line of the normal profile trench 
was lying, then the second, at times there were four 
lines. At the distance of 30-60 m pillboxes, earth-and-
timber emplacements, and machine-gun nests were 
mounted. German command believed the defence 
line erected at Narva Isthmus to be unassailable; 
announced that an ”iron barrier” was erected on the 
river Narva that the Bolsheviks would fail to breach. 
The command of the Army Group North emphasized 
importance of retaining the defence line on the Narva 
for maintaining control over oil shale deposits that 
were a source of shale oil required for the German 
army needs.

The density of enemy’s infantry reached 12-
13 thousand of personnel per a 2-3 km section of 
the front. In total, in the 50-km-section of the front 
the German command placed some one hundred 
thousand soldiers and officers, over one thousand 

and five hundred items of cannonry and mortars, 
over one hundred tanks and assault guns.

At nearby airfields one hundred and eighty 
bombers and two hundred and twenty fighter planes 
were stationed. The breach of that powerful line 
lasted for almost seven months.

On February 3 forces of the 2nd Shock Army 
approached the river Narva,  at separate locations 
they crossed the river by enemy’s rafts, landed on the 
western shore and seized some small bridgeheads. 
Ferocious battles had lasted until mid-February 1944, 
as a result of them a bridgehead was lost, while the 
south one expanded to eighteen km along the front 
and to 15 km to the deep.

Significance of the Narva bridgehead was great, 
since advancement of our troops towards the shore 
of the Gulf of Finland and in the territory of Estonia it 
influenced further participation of Finland in the war.

Not registered in the lists
March 1, 1944.  Sovinformburo announcement.
Several days ago forces of the Leningrad front 

crossed the river Narva south of the city Narva and 
having breached greatly reinforced defence of 
the enemy, seized on the river’s western shore a 
bridgehead thirty-five km in length along the front 
and fifteen km in depth. Our troops seized inhabited 
localities Vyaska, Mustajye, Suresoru, Kyarekonna, 
Sebergi, Auvere, Havakingu, Metskyula, Ukhekonna 
and cut off rail line Narva-Tallin in the area of rail 
station Auvere fifteen km to the west of Mount Narva.

Retrieved archival documents enable us to 
determine the place of burial of Political Instructor 
Iskendirov Bayzykan. In the burial list of those buried 
in mass grave No2 village Similyae we have managed 
to identify his seven regimental comrades-penalized 
soldiers, killed in the period between February 12 and 
15 1944 in the vicinity of village Vyaska: Abramets 
L.V., Barda Ye.V., Voskonyan A.G., Golovkov V.S., Gulak 
K.Ya., Taran I.S., and Hachaturyan M.G. Yet, other 
deceased soldiers from the 7th SSRB, who died within 
those days, are not registered in the lists.

 As we have learned later, lists of the buried were 
made, like ususal, by workers of military commissariats, 
therefore they were far from reality, but considering 
availability of supporting documentation, there is an 
imperative necessity to have the name of Bayzykan 
Iskendirov included in the lists of mass grave. In order 
to complete the procedure his relatives should apply 
with request.

In total, in 1944 some 100 thousand Soviet soldiers 
and officers perished in the Narva region, among 
whom was a Kazakh officer Bayzykan Iskendirov.

They will be ever remembered with respect!
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Историю армии Казахстана невозмож-
но представить  без генерал-майора 
технических войск Шакира Джексен-
баева. Генерала специального рода 
войск, служба в которых требует 

глубоких специальных знаний и высокой техниче-
ской подготовки. 

В первый день декабря 2015 года довелось 
быть на открытии  военно-исторического  музея 
Вооруженных сил РК в Астане. Там действительно 
много экспонатов: наганов, пистолетов, винтовок, 
есть пулеметы. И еще каски, как полагается проби-
тые…  Только не трудитесь искать о генерале,  о 
тех, кто стоял у истоков Красной Армии Казахста-
на, и о первом Казахском отдельном  кавалерий-
ском дивизионе  вы ничего не сможете найти - там 
о них нет ничего. А ведь первый Казахский кавале-
рийский дивизион, преобразованный затем в от-
дельный казахский кавалерийский полк  вырастил 
целую плеяду полководцев и значимых личностей 
военного искусства Казахстана. ... 

Шакир Джексенбаев уроженец тех мест, где 
охотился батыр Ер-Таргын, воспетый в казахских 
эпосах. С краев, где прошло восстание  под пред-
водительством  Исатая Тайманова и Махамбета 
Утемисова; где  проходили схватки воинов Крас-
ной Армии с белогвардейцами.

«Впервые я узнал о Ш.Д. Джексенбаеве в Кали-
нинском военно-техническом училище, где он был 
командиром  курсантского батальона, – вспоми-
нал П.Е. Красота, генерал-лейтенант технических 
войск, - Можно сказать, что курсанты знали его не 
понаслышке: в училище было всего два полковни-
ка – его начальник и Джексенбаев.  И было неуди-
вительно, что в мае 1942 года, будучи начальником 
химической службы полка, я сразу признал его – в 
передовых траншеях под свист и грохот пуль и 
снарядов. В ту пору он был уже начальником хи-
мических войск Брянского  фронта и прибыл на 
передний край обороны нашей дивизии, чтобы 
лично проконтролировать, как организована про-
тивохимическая  защита наших войск. Эта пре-
данность делу в большом и малом, стремление к 
изучению обстановки  непосредственно на месте,  
где разворачивались решающие события, уме-
ние инициативно  использовать все возможности 
для успешного химического обеспечения боевых 
операций  снискали Шакиру Джексенбаевичу глу-
бокое уважение общевойсковых командиров, ко-
мандующих фронтами и армиями, простых солдат. 
Для нас это было глубоко поучительно и вызывало 
законную гордость за принадлежность к специ-
альному роду войск.

Мы только теперь в полной мере можем оце-

Ермек АЙТАЛИЕВ, 
доктор технических наук, профессор,

Западно-Казахстанский университет  
им. Махамбета Утемисова
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нить силу личного  примера Шакира Джексенба-
евича, его такт и гибкость в воспитании молодых 
командиров. Ведь в ту пору  подчиненными ему 
фронтовыми отдельными  батальонами химиче-
ской защиты  командовали офицеры, которым 
едва минуло двадцать лет, за которыми, как го-
ворится, был нужен глаз да глаз. Однако Шакир 
Джексенбаевич доверял нам, поощрял инициати-
ву, умело проверял и при надобности, давал нам 
почувствовать нашу вину».

Многие известные полководцы  Великой Отече-
ственной войны, имена которых на слуху, к началу 
войны были кадровыми военными,  и служили еще 
в царской армии. Шакир Джексенбаев, начав служ-
бу в Первом образцовом кавалерийском дивизи-
оне, станет командиром взвода. Как он сам заме-
чает: «решение стать  красным командиром  - моя 
давняя мечта». Крепко запомнился ему тот день, 
когда комиссар курсов  Степан Щипачев, ставший 
еще впоследствии знаменитым пролетарским по-
этом, вручил  предписание  выехать  на службу 
красным командиром.

25 августа 1920 года было предложено Шаки-
ру Джексенбаеву и  Хабиру Букейханову выехать 
в Москву для сдачи экзаменов в Академию гене-
рального штаба РККА. Как вспоминает сам Шакир 
Джексенбаев: «Я, вчерашний сын животновода, 
фурщик-погонщик верблюдов, направлялся на 
учебу в высшее военное заведение страны!!!».

  ... «В Академию Генерального штаба  Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии.

Военно-революционный комитет по управле-
нию  Киргизским Киргизским краем настоящим  
рекомендует тт. Джексенбаева Шакира и Букейха-
нова Хабира  в качестве слушателей Академии Ге-
нерального штаба.

Названные товарищи  являются представителя-
ми зарождающейся молодой Киргизской Красной 
Армии, которая испытывает острую нужду в крас-
ных  командирах, знающих военное дело и зна-
комых с киргизским языком и бытом киргизского 
народа.

 Кирвоенревком просит принять во внимание  
то обстоятельство, что названные товарищи не 
имеют  за собой практического  боевого стажа 
лишь  в силу  исторических условий, в которые по-
ставлен киргизский народ, лишенный знакомства 
с военным делом.

Кирвоенревком просит оказать  тт. Джексенбае-
ву и Букейханову  полное содействие для их посту-
пления в Академию.

Заместитель  председателя  Кирвоенревкома,
Управляющий делами, 

Начальник Общей канцелярии

№3395 25 августа 1920 года».
Самыми молодыми слушатели в Академии были 

как раз они, обоим было в ту пору чуть больше 
19 лет. Академию окончили  многие видные вое-
начальники. Около 700 выпускникам за умелое  
управление  войсками будет  присвоено звание 
Героя Советского Союза. Военную Академию Ша-
кир Джексенбаев закончил в 1924 году. Удостове-
рение об окончании высшего учебного заведения 
вручил ему начальник Академии, известный пол-
ководец Михаил Фрунзе.

«От ваших действий зависит количество по-
терь с нашей стороны…»

В связи с техническим переоснащением РККА  
требовались специалисты для руководства техни-
ческими войсками, и с сентября 1930 года Шакир 
Джексенбаев приступит к учебе в Высшей воен-
но-химической школе РККА. Эта новая специаль-
ность военного химика станет делом его жизни. 

Как вспоминает генерал-майор: «В предвоен-
ные годы у нас в стране проводилась масштабная 
научно-исследовательская  работа по совершен-
ствованию старых и созданию новых зажигатель-
ных средств  и огнеметов. Позже во время войны  
это обеспечило превосходство наших огнемет-
но-зажигательных средств  над немецкого-фаши-
стскими. Нами на вооружение были взяты жидкие 
и загущенные горячие вещества на основе бензи-
на, керосина и других нефтяных продуктов, зажи-
гательные смеси типа напалма. Загустителем в них 
служил порошок ОП-2, состоящих из алюминие-
вой соли нефтеновых кислот. Им заправлялись за-
жигательные бутылки и огнеметы. Нашел широкое 
применение и термит – смесь окиси железа и алю-
миния. Эту смесь прессовали в виде брекетов, ша-
ров, патронов и заправляли артснаряды, авиабом-
бы и т.д. Также велись  испытания по применению 
белого фосфора и его соединений. Им снаряжали 
артиллерийские снаряды и авиационные бомбы, 
зажигательные бутылки и авиационные жестяные 
ампулы АЖ-2, которые позже служили действен-
ным средством  борьбы против танков врага». 
Новшества военных химиков позволили улучшить 
свойства и качество, к примеру, знаменитой сме-
си Молотова. Это позволило ей, попав на поверх-
ность танка, «прилипнуть» к ней и гореть, причем 
гореть сильно. Выдержать такой термический 
удар не мог ни один танковый экипаж противника. 
Танки горели, как спички...».

Генерал-майор Шакир Джексенбаев, будучи 
участником  военного парада войск Московского 
гарнизона в честь 28-й годовщины Великого Ок-
тября на Красной площади, шел во главе 2-го ба-
тальона  Военной академии химической защиты. 
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Радости его не было границ. Наверное, перед гла-
зами снова стали те прошедшие военные будни.

В памяти воскресали события  проверки ко-
мандующего фронтом, и как проверяющим было 
продемонстрировано, как увеличилась дальность 
стрельбы по новой рецептуре огнесмеси. А новые 
дымовые шашки, окутавшие густой полосой, дали 
повод шуткам: «Ну, что ж, есть у нас  чем выжать 
слезы у фрицев». 

В захваченном  нашими войсками документе 
врага говорилось: «В последнее время  противник 
перед  наступлением  начал применять дымовые 
завесы. Так было в районе озера Але. Этим он до-
стиг  того, что наблюдательные  пункты оказались 
ослепленными, и наша артиллерия  лишилась вся-
кой  корректировки, в результате  чего бездей-
ствовала. Войска же  в полосе дымовой завесы ли-
шились всякого управления. Все это обеспечило 
противнику успех наступления».

 Генерал вспомнил и 16 октября 1943 года, где в 
очередном сообщении Совинформбюро  Левитан 
сообщил о присвоении ему воинского звания ге-
нерал-майора технических войск.

 Шакир Джексенбаев после войны продолжит 
службу. Будет руководить инженерным факуль-
тетом Академии химической защиты. Станет  за-

местителем начальника управления химического 
вооружения и снабжения сухопутных войск. 

В мае 1949 года будет назначен старшим пре-
подавателем, затем заведующим кафедрой  Воен-
но-инженерной академии им. Куйбышева.

   Возникает закономерный вопрос  - почему все 
же гитлеровские войска так и не стали применять 
химическое оружие, в особенности, когда терпели 
поражение? 

   Есть смысл обратиться к авторитетному мне-
нию генерал-майора Шакира Джексенбаева: 

 - Боевая готовность  наших вооруженных сил в 
химическом отношении была настолько высокой, 
что враг не  мог рассчитывать на какие-нибудь се-
рьезные успехи. 

Наша промышленность в необходимой мере 
обеспечивала  наши войска  средствами защиты, 
разведки, индикации и дегазации...

  Особо чтут своего земляка уральцы. 
В городе Уральске и Алматы есть улицы, 

носящие имя Шакира Джексенбаева. 
Вот только пожелание, чтобы военному 

учебному заведению в нашей стране было 
присвоено имя генерала Джексенбаева,  
пока остается только желанием.
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CONTRIBUTION TO THE 
VICTORY OF A GENERAL

 Yermek AITALIYEV, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, 

M.Utemissov West Kazakhstan State University

The history of the Army of Kazakhstan is im-
possible to imagine without a Major-General 
of Technical Troops - Shakir Dzheksenbayev, 

general of special kind of troops, a service that re-
quires deep expertise and high technical training.

On the first day of December 2015, I had a chance 
to be present at the opening of the Military History 
Museum of the Armed Forces of the Republic of Ka-
zakhstan in Astana. Indeed, there was a lot of exhib-
its: revolvers, pistols, rifles, machine guns there; and 
the helmets, bullet-ridden, just as they are supposed 
to be... It is useless to try to find information neither 
about the General, nor about those who stood at the 
origins of the Red Army of Kazakhstan, nor even about 
the first separate Kazakh cavalry division – there is 
no information about them. And to think that the 
first Kazakh Cavalry Division, later reorganized into a 
separate Kazakh Cavalry Regiment, had brought up 
a whole galaxy of generals and important personali-
ties of the military art of Kazakhstan. Is it about dips in 
memory, or lack of knowledge as such?

Shakir Dzheksenbayev was born in the hunting 
sites of batyr Er-Targyn, storied in Kazakh epos. The 
future General was born in the lands where the Issa-
tai Taimanov and Makhambet Utemissov’s uprising 
took, in the lands where soldiers of the Red and the 
White Armies were fighting.

Further below are recollections of P. Krassota, Lieu-
tenant General of  technical troops. 

«I first learned about Sh.Dzheksenbayev in  Kalin-
in Military-Technical School, where he was the com-
mander of a cadet battalion. It can be said that the 
students knуw him firsthand: there was only two 
colonels – Dzheksenbayev and his boss. It wasn’t sur-

prising that in May 1942, being the head of the chem-
ical troops of the regiment, I immediately recognized 
him in frontline trenches under the whistle and roar of 
bullets and shells. At that time he was already a head 
of chemical troops of the Bryansk Front and arrived 
to the frontline of our division’s defense to person-
ally control how organized chemical defense of our 
troops. Such dedication and commitment, his desire 
to study the situation on the spot where a series of 
decisive events were unfolding, his ability to proac-
tively use all opportunities to ensure the success of 
chemical combat operations earned Shakir Dzhek-
senbayev deep respect of combined arms command-
ers, commanders of fronts and armies and ordinary 
fellow soldiers. For us it was deeply illuminative and 
elated with pride of belonging to special troops. Only 
now are we able to fully appreciate the power of per-
sonal example set by Shakir Dzheksenbayev - his tact 
and flexibility in educating young commanders. After 
all, at that time chemical defense troops were under 
the leaderships of young commanders most of whom 
were barely more than twenty years. They needed to 
be kept an eye on. However, Shakir Dzheksenbayev 
was trusting us, he was encouraging the initiative, yet 
skillfully testing us, and when needed scolded us”. 

Notable commanders of the Great Patriotic War, 
whose names are on the ear, by the beginning of the 
War were professional military. Many of them used to 
serve in Tsar’s imperial army. Shakir Dzheksenbayev, 
having began service in the First exemplary cavalry 
division, was to become a platoon commander. As 
he himself noticed, the decision to become a Red 
commander was his old dream. What stuck well in 
his memory was the day when Commissioner Shi-
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pachev Stepan gave him the title of a Red officer. Lat-
er, Stepan would become a famous proletarian poet. 

On August 25, 1920 Shakir Dzheksenbaev and 
Habir Bukeikhanov were offered to come to Moscow 
for taking entrance exams to the Academy of the Gen-
eral Headquarters of the Red Army. As Dzheksenbaev 
Shakir recalled himself, «I, formerly a livestock breed-
er’s son, a simple camel drover was heading to study 
in the higher military institution of the country!»

«To the Academy of the General Headquarters 
of Workers ”and Peasants” Red Army.
The Military Revolutionary Committee for Manage-

ment of Kirghiz land hereby recommends Dzheksen-
bayev Shakir and Bukeikhanov Khabir as students of 
the Academy of the General Headquarters.

The named comrades are representatives of the 
emerging young Kyrgyz Red Army which is in dire 
need of commanders who know military affairs and 
familiar with Kyrgyz language and Kyrgyz people’s 
way of life.

The Kirghiz Military Revolutionary Committee re-
quests to consider the fact that the mentioned com-
rades don’t posses practical combat experience only 
because of historical conditions, which Kyrgyz people 
were put in, lacking familiarity with military affairs.

The Kirghiz Military Revolutionary Commit-
tee requests full assistance to Dzheksenbaev and 
Bukeikhanov for their admission to the Academy.

Vice-chairman of the Kirghiz 
Military Revolutionary Committee, 

Executive Secretary,
Head of the General Office.

№3395 25 August 1920».

Dzheksenbayev Shakir and Bukeikhanov Khabir 
happened to be the youngest students at the Acade-
my – at that time  both were a little more than 19 years 
old. From the Academy graduated many prominent 
military leaders, about 700 graduates were awarded 
the title of the Hero of the Soviet Union for skilful 
military management of the troops. Shakir Dzheksen-
bayev graduated from the Military Academy in 1924. 
The diploma was awarded to him by the head of the 
Academy, a famous military leader Mikhail Frunze.

“From your actions depends the number of losses 
on our side ...”

Due to the technical re-equipment of the Red 
Army, there was a dire need for experts to guide 
the technical troops. Since September 1930 Shakir 

Dzheksenbayev began studying at the Higher Mili-
tary-Chemical School of the Red Army. This new pro-
fession of military chemist would become his lifetime 
project.

As Major-General remembers, «In the pre-war 
years in our country was carried out a large-scale re-
search on the improvement of old incendiary devices 
and flamethrowers and creation of new ones. 

Later in the war, the outcomes of this research 
provided the superiority of our flame-incendiary de-
vices over the Fascist gear. We added to our armoury 
liquid and hot condensed matter based on gasoline, 
kerosene and other petroleum products, such incen-
diary mixtures as napalm. Innovations developed by 
military chemists allowed to improve properties and 
quality of famous Molotov mixture. When the mix-
ture hit the surface of the tank, it would «stick» to it, 
and burn strongly. No enemy’s tank crew was able to 
hold against such thermic hit. The tanks were burning 
like matches.

Major-General Shakir Dzheksenbayev marched at 
the head of the second Battalion of the Military Acad-
emy of Chemical Defence when participating in the 
military parade of the Moscow Garrison on the Red 
Square in honor of the 28th anniversary of the Great 
October Socialist Revolution. His joy knew no borders. 

On October 16, 1943 Shakir Dzheksenbayev was 
promoted to the Major General of technical troops. 
After the war, he continued military service, first as 
the head of the Faculty of Engineering in the Acad-
emy of Chemical Defense, then as the Deputy Head 
of chemical weapons control and supply of ground 
troops. In May 1949, Shakir Dzheksenbayev was ap-
pointed as a senior lecturer,  and later as a Head of the 
Department of Military Engineering in Kuibyshev’s 
Academy.

As Major-General Shakir Dzheksenbayev recalls, 
“The tactical efficiency of our forces in terms of chem-
ical defense was so high that the enemy could not 
count on any serious progress.Our industry was suffi-
ciently providing the troops with defense gear, intel-
ligence equipment and etc.”  

Shakir Dzheksenbayev is especially revered 
by his fellow townsmen – the people of Uralsk. 
There are streets bearing the name of Shakir 
Dzheksenbayev in Uralsk and Almaty, however 
assigning the Major-General’s name to one of 
the country’s military education institutions is 
yet remains just a dream.



Барлық іс – ғылымда ТАҒДЫР ШЕШУІ.
Ұлттық Ғылым Академиясының 70 жылдығына арналады.

Келесі нөмірде

Все дело - в науке. КУЛЬБИТЫ СУДЬБЫ. 
70-летию Национальной Академии Наук посвящается. 

В следующем номере 

It’s all about science. Somersaults of FATE.
Dedicated to the 70th anniversary of the National Academy of Sciences.
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Тәуелсіздік – тарихтың мәңгіге берген еншісі емес, халықтардың мамыражай 
өмір сүруіне берілген кепілдік те емес: аңғал болмағанымыз абзал.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Независимость — не наследство, выделяемое историей навечно, 
и не индульгенция для праздного существования народов: 

неосмотрительность бывает наказуема.
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Independence isn’t inheritance generated by the history forever, and not an indulgence 
for the idle existence of nations,as negligence is punishable.

Nursultan NAZARBAYEV
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… многоточие…
Так уж сложилось, что наши самые сокровенные мечты, лелеянные нами мысли, невысказанные в свое время 

вслух начинают мучить душу изнутри, и даже самый последний вздох невообразимой или томящейся в душе 
любви, мы привыкли передавать с помощью многоточий… А посему, многоточие, как мне кажется, самый 
естественный посыл к Вечности … Именно вечности, великих мыслей, которые еще не выражены…

Нам, современным людям, зажатым в тиски бытия и необъяснимых форматов, несвойственно выражать 
эмоции вслух, а тем более криком своей души. В порыве захватывающих нас страстей, мы готовы свернуть 
горы, но рано или поздно приходит четкое осознание того, что наши самые светлые намерения недостижимы 
в силу равнодушия общества. Мы, обуреваемые изнутри «внутренними штормами», порой чувствуем себя 
одинокими и ненужными. 

Но беспощадно терзающие нас душевные переживания, проходя через наши сердца и кровеносные артерии, 
очищают нас: сопереживая каждому, мы становимся настоящими, людьми с чистой душой и горячим сердцем. 
Наши души, подобно неожиданному, сокрушительному землетрясению, или наводнению, либо внезапному 
урагану, безжалостно вверх дном переворачивает все наше нутро, помыслы и представления о жизни и о мире…

Внезапный всполох молнии … Она сверкнула где-то рядом, озарила все вокруг, как рентгеновские лучи, 
пронизывая все наше нутро прошла насквозь … Именно в такие моменты мы чувствуем, как где-то во глубине 
нашего сознания истошно и безмолвно срывается крик души… Лишь испытав эмоции, пережив внутренние 
душевные смятения и крушения, мы обновляемся, ощущаем прилив новых духовных сил, и ступаем на новую 
дорогу поисков, поисков на самые элементарные вопросы нашего с Вами бытия…

И вновь предстает перед нами череда многоточий, словно волна бесконечных вопросов…

«...МЫ БЫЛИ 
ЛЮДЬМИ. 
МЫ – ЭПОХИ...»
АЙТМАТОВ ИЗМЕНИЛ МИР  ... А МЫ?!..
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Человек – эпоха, эпоха – человек…
На чем зиждется глубинный смысл этих двух вели-

ких понятий? Айтматов… В чем заключается феномен 
Айтматова? Не в стремлении ли сохранить челове-
ческую сущность в самом человеке?.. Этот извечный 
великий вопрос бытия возник, в тот же миг, как поя-
вился наш мир… 

Безусловно, Айтматов жил и творил одновременно 
в рамках этих извечных вопросов… Айтматов постиг 
истину Вселенной, познав природу Человека… Поэ-
тому он поднял в своих произведениях самые острые, 
глобальные для человечества вопросы, и искал на них 
ответы… Ответы лично для себя, и для всех нас, се-
годня живущих людей… 

Ибо, портрет эпохи создается самими людьми…
Если Человек – являет собой создание природы, ее 

дитя, то цивилизация – это уже плод деятельности са-
мого человечества. Айтматов в своих произведениях 
сумел озвучить не только крик души каждого из нас, 
он смог продвинуть далеко вперед саму человече-
скую мысль на шаг вперед, подобно Всевышнему оза-
ряя дорогу заблудшим, он подарил нам целую эпоху... 
…Айтматовский феномен пробудил в человеческой 
природе гуманистические начала. Он сумел создать 
свою собственную духовную галактику, главным 
стержнем которой является великая цель – стремить-
ся уберечь самобытность человека от «универсали-
зации». Он на своем примере, создав айтматовскую 
неповторимую духовную империю, доказал, что от-
дельно взятый человек может стать мыслителем гло-

бального масштаба…
Эта империя, прежде всего, империя, основан-

ная на доктрине человеческих идеалов, на духовной 
свободе. Человек является Знамением своей эпохи, 
зеркалом бытия. Именно поэтому мы, в июне 2008-го 
попрощавшись с Чингизом Айтматовым, проводили 
целую эпоху … Айтматов, был ее духовным отражени-
ем и символом…

Великое наследие великой личности сохрани-
лось в вопросах, которые он завещал и оставил 
нам.

Сейчас мы, словно наглотавшиеся пыли, поднима-
емой вверх из-под копыт впереди бегущего скакуна, 
теряем ориентиры и понапрасну растрачиваем цен-
ности. Все явственней и явственней осознаем, на-
сколько для нас всех была важна та путеводная Звез-
да, указывавшая нам путь в дебрях. Но в своих трудах 
Айтматов оставил нам и потомкам духовную матрицу 
будущей эпохи.

Феномен Айтматова заключается в том, что он стал 
неотъемлемой частью духовного мира каждого из 
нас, при этом оказав существенное влияние форми-
рование личности. Он образумил человечество, очи-
стил наши души, посеяв в наши души семена айт…

12 декабря -Чингизу Айтматовуисполнилось бы 
88 лет.

Султан РАЕВ, 
народный писатель Кыргызской Республики,

лауреат Премии мира «Шелковый путь»

“...WE WERE PEOPLE. 
WE WERE EPOCHS...”  
Aytmatov has altered the World... What about us?

… three dots…
It so happened, that the most desired wishes and cherished dreams that we had failed to voice in due time, start 

torturing our soul; even the very last breath of our unthinkable or devastating love we have been used to visualize via 
elision marks… That is why, as it seems to me, three dots is the most natural message to Eternity… The eternity, great 
thoughts that have not been expressed yet… 

We, contemporary people, gripped in a vice of reality and inexplicable formats are not used to expressing emotions 
through voice, not to mention cry from the heart. In surge of passions we are ready to move mountains, but ultimately 
we realize that our good intentions are wasted because of aloofness of the society.  We, racked by ”inner storms”, at times 
feel lonely and unwanted.  

Our emotional distress tormenting us without remorse infiltrates our hearts and blood, purify us; when empathizing 
with others we become real people with pure souls and warm hearts. Our souls like sudden and destructive earthquake, 
flood or hurricane mercilessly turn our inside, thoughts and ideas of the world upside down…
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Sudden flash of lightning… It has flashed 
somewhere close, lit up everything around; like x-ray 
it pierces our inside through… At such moments, we 
feel our soul blood-curdlingly and silently crying…  
Only having experienced emotions, commotion of 
the spirits and defeats, we revive and get second 
wind and set foot on new path of searches – seeking 
for answers to elementary questions of our reality.

Here again, we are faced with a series of suspension 
points, like a wave of endless questions…

Man as an epoch, epoch as a man…
What is an implication of these two great notions? 

Aytmatov… What is an interpretation of Aytmatov’s 
phenomenon? Was it an aspiration to gent insight 
into human nature? … This great question was born 
together with our world…

It is beyond doubt that Aytmatov lived and wrote 
within the confines of these eternal questions… 
Aytmatov perceived universal truth having learned 
human nature… That is why in his works he raised 
the most critical, global issues of the humanity and 
sought for answers to them… personally for himself 
and all of us, currently living people…

Since a portrait of an epoch is drawn by people 
themselves…

While a human is a child begotten by nature, 
civilization is a fruit of humanity’s activities. In his 
works Aytmatov managed not only to voice heart-
felt cry of everyone but also to advance the very 
human thought; like the Almighty, illuminating the 

path of those walking, he granted us a whole epoch... 
The phenomenon of Aytmatov revived humanistic 
fundamentals in human nature. He managed to create 
his own spiritual galaxy whose main core was a great 
goal – to save man’s identity from ”universalization”. 
He paved his own way having created a unique 
spiritual empire, proved that a particular man could 
become a thinker of global scale…

This empire is primarily founded on a doctrine of 
human ideals, spiritual freedom. Man is a symbol of his 
epoch, a mirror of existence. That is why, when in early 
June 2008 we said final goodbyes to Chingiz Aytmatov, 
we bid farewell to a whole epoch… Aytmatov 
represented its spiritual reflection and symbol…

Great heritage of the great personality has 
been preserved in questions, which he left for us.

Now we resemble people who have got their 
mouths full of dust raised by a racer pounding ahead, 
we lose our reference points and waste our values. 
It is getting clearer to us how important the guiding 
star was that used to show us the path in a maze. In 
his works Aytmatov left for us a spiritual layout of the 
future epoch.

The Aytmatov’s phenomenon is in his ability to 
have turned into an integral part of each of us and on 
top of that influenced formation of our personalities. 
He has brought us to reason and purified our souls …

Sultan RAYEV, 
People’s writer of the Kyrghyz Republic, winner of the 

peace prize «Silk Road»

«Плаха» (1986) 
Идея противоречия человече-

ской природы бытия: созидаю-
ще-разрушающая.

 Сюжетная линия выстроена на 
жизни  волчьего семейства и судьбы 
Авдия Каллистратова.

 …. Тяжелее всего человеку быть 
человеком изо дня в день.

И среди тысячной толпы – ты оди-

нок, и находясь с собой наедине – 
ты одинок.

«Белый пароход» (1970).
 Сказание о Рогатой Матери Оле-

нихе.
Трагизм судьбы мальчика на фоне 

величественного и прекрасного - в 
жестокости мира взрослых. 

 Но жизнь не так устроена — ря-

дом со счастьем постоянно подсте-
регает, вламывается в душу, в жизнь 
несчастье, неотлучно следующее за 
тобой, извечное, неотступное.

Недаром говорят: чтобы скрыть 
свой позор, надо опозорить друго-
го.

И что бы ни ждало нас на свете, 
правда пребудет вовеки, пока рож-
даются и умирают люди…

В ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ ВЕЛИКОГО СЛОВА -
ЧИНГИЗЕ АЙТМАТОВЕ - КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ  
ИЗ ЕГО ЗНАМЕНИТЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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«И дольше века длится день » 
(1980) 

Казах Едигей. Затерянный в степи 
полустанок. Судьба страны на фоне  
предвоенных репрессий, Великой  
Отечественной войны, послевоен-
ных буден, и - ядерного полигона.

Переплетение цивилизаций. Злые 
- добрые поступки людей. 

 Добро отберут у тебя — не про-
падешь, выживешь. А душа останет-
ся потоптанной, этого ничем не за-
гладишь.

 «Прощай, Гюльсары!» (1966)  
 Крестьянин Тананбай. Он предал 

даже брата. За идеи. 
И только иноходцу Гюльсары 

оcтался верным Тананбай. 
Трагизм в - философии преданно-

сти животного, познавшего  челове-
ческую сущность 

 ...половина жизни проходит в 
мечтах, потому, может быть, и слад-
ка она так, жизнь. Быть может, пото-
му и дорога она, что не все сбывает-
ся, о чем мечтаешь...

«Материнское поле» (1963)
 Старая Толгонай,  мудрая и чело-

вечная, как сама Земля. 
Потому только ей понятен язык 

Земли, поля.
Пройдя через все испытания, она 

остается Матерью

 Есть, оказывается, у каждого сло-
ва своё время, когда оно ковкое, 
как раскаленное железо, а если упу-
стишь время - слово остывает, ка-
менеет и лежит на душе тягостным 
грузом, от которого не так-то просто 
освободиться.

“Scaffold” (1986) 
The idea of conflict of the human 

nature: between creating and 
destructive forces.

 The plot is based on life of the 
pack of wolves and the fate of Avdy 
Kallistratov.

 …. The hardest thing for a man is to 
remain human from day to day.

You are lonely both in a crowd of 
many thousands, and when you are 
on your own.

“The White Steamer” (1970).
The legend of the Horned Mother 

Doe
The tragedy of a boy’s life unravels 

against the grand and magnificent 
background of the world of grown-
ups.

 This is how life works – happiness 
goes hand in hand with misery, lurking 
in wait, breaking into your soul; 
misery is a perpetual and persistent 
сompanion of yours…

It is not for nothing that people say: 
in order to hide your own disgrace you 
need to bring to shame someone else.

Whatever fate has in store for us, 
the truth will prevail as long as people 
are born and die…

“When the day lasts longer than a 
century” (1980) 

Kazakh Yedigey. A forsaken 
substation. Fate of the country 
against the background of pre-war 
repressions, Great Patriotic war, post-
war working life, and nuclear test site. 

A tangle of civilizations; evil and 
kind deeds.

 You will survive if your belongings 
are taken away. If your soul gets 
tainted, it will never become pure 
again.

“Goodbye  Gyulsary!” (1966)  
 Peasant Tananbay betrayed 

everyone, even his own brother, for 
the ideas.

He remained loyal only to his horse 
Gyulsary.

The tragedy lies in devotion of the 
animal, who has gain an insight into 
the human nature.  

 ...half of our lifetime is spent 
daydreaming, hence the sweetness of 
life. Probably it is dear to us so much 
because not all of our dreams come 
true…

 “Mother’s field” (1963)
 Old Tolgonay is wise and humane 

as the Earth itself, that is why she is the 
only one capable of comprehending 
language of the Earth.

Having passed through all ordeals, 
she remains Mother.

It turns out that everyone has got 
his proper time when it is as forgeable 
as scorching iron; if you lose you’re 
the right moment your words grow 
lukewarm, petrify, and start weighing 
upon your heart; it is not easy to get 
rid of such weight.

IN COMMEMORATION OF CHINGIZ AYTMATOV, 
THE MASTER OF EXPRESSION: POPULAR QUOTATIONS 
FROM HIS RENOWNED WORKS
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Зардыхан Кинаятулы родился в 1940 году в Кобдинском сумуне  Кобдинского региона  Монголии. Учился 
в Монгольском государственном университете и  Академии общественных наук в Москве. Работал на высо-
ких должностях в родственной нам стране. В 1994 году переехал в Казахстан и занялся научными исследова-
ниями в Институте истории и этнологии им.Чокана Валиханова. Им были опубликованы фундаментальные 
монографии  «Чингизхан и Казахское государство», «Летопись скорбных лет», « Казахи в Монголии»,  «Жизнь 
номадов». 

Он, как один из самых обстоятельных историков, внес существенный вклад в  общественно-культурное 
развитие нашей страны.

Журнал  «Mangi El» в следующем номере в память об уникальной творческой личности публикует мате-
риал.   

Имя  Зардыхана, его труды  не будут забыты народом, интеллигенцией, историками страны.  

ҚОШ БОЛ, ЗӘКЕ!

Зардыхан Қинаятұлы 1940 жылы Моңғолияның Қобда ай-
мағы Қобда сұмынында өмірге келді. Моңғолия мемлекеттік 
университеті мен Мәскеу қоғамдық ғылымдар Академиясын 
бітірді. Бауырлас елдің басшылығында ірі қызметтер атқар-
ды. 1994 жылы Қазақстанға қоныс аударып, Шоқан Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институтында ғылыми зертте-
умен айналысты. Бұған дейін «Шыңғыс хан және Қазақ мемле-
кеті», «Жылаған жылдар шежіресі», «Моңғолиядағы қазақтар»,  
«Көшпенділік ғұмыр» т.б зерттеу еңбектері жарық көрді.

Ол еліміздің тарих ғылымына еңбегі сіңген ғалым, қоғам 
және мемлекет қайраткері. Тәуелсіздік жылдарында қазақ 
халқын ұйыстыру мен тарихи сананы қалыпттастыру бағытын-
да аянбай еңбек етті. Сол себепті, «Mangi El» журналы алдағы 
санда Зардыхан Қинаятұлының өнегелі өмір жолына арналған 
байсалды әңгіме қозғайтын болады. 

Хош бол, Зәке, сіздің ел үшін еткен еңбегіңізді тарихшылар, 
қазақ зиялылары, туған халқыңыз ешқашан ұмытпайды.

Белгілі тарихшы, тарих ғылымдарының 
докторы Зардыхан Қинаятұлы 
дүниеден өтті. 

Ушел из жизни известный историк, 
доктор исторических наук Зардыхан Кинаятулы.  

ПРОЩАЙ, ЗАКЕ!
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