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Құрметті оқырман!

Қолыңыздағы журнал «Қазақстан архивтері» басылымының биылғы үшінші 
нөмірі. Редакция бұл жолы да оқырманға пайдалы мақала ұсынуға бар қажыр-
қайратын жұмсады. 

Еліміздің, жалпы қоғамның саяси өміріндегі басты оқиғалардың қатарына 
Мемлекет басшысының жыл сайынғы Жолдауын жатқызуға болады. Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа арнаған «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: 
іс-қимыл кезеңі» атты биылғы Жолдауында бірқатар маңызды мәселелер 
көтерілді. Атап айтар болсақ, экономикалық даму, шағын және орта бизнесті 
қолдау, азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатын жақсартып, баспана мәселесін 
шешу, денсаулық сақтау саласын дамыту, дәрігерлердің материалдық жағдайын 
көтеру, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық ахуалды жақсарту, 
цифрландыру мен азаматтардың мемлекетті басқару ісіне белсене атсалысуын 
қамтамасыз ету сынды көптеген сала қамтылды. Осыған байланысты, 
журналдың басқы беттеріне архив қызметкерлерінің Жолдауда көтерілген 
тақырыптар туралы ойлары беріліп отыр.

Сонымен қатар, басылымның бұл жолғы нөміріне де Әбу Насыр әл-Фараби 
мен Абай Құнанбаевтың мерейтойлары арналған мақалалар ұсынылды. 
Бұл материалдар оқырманның қызығушылығын оятып, ұлы тұлғаларымыз 
жайында жаңа мәліметтер береріне сенімдіміз. Абай Құнанбаевтың туғанына 
– 175 жылдығына қатысты мақалалар топтамасында ақынның қара сөздеріне 
қатысты тың пайымдар, Абай музейіндегі Мұхтар Әуезовке қатысты жәдігерлер, 
Абай қорық-музейі қорындағы Құнанбай Өскенбайұлына қатысты архив деректері, 
Қазақстан Республикасының Президенті архивінің құжаттары негізінде академик 
Қаныш Сәтбаевтың жеке қорындағы Сабит Мұқановтың «Абай» шығармасына 
берілген пікірі және басқа да қызықты дүниелер бар.

Биыл Қазақстан Республикасы Конституциясының ширек ғасырлық 
мерейтойы. Осынау мерейлі мерекеге орай авторларымыздың қаламынан 
туған мақалаларын да назарларыңызға ұсынып отырмыз. Онда Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы Конституциясын қабылдаудың тарихи 
алғышарттары, Ата Заңымыздың тәу етер жалғыз киеміз – Тәуелсіздігімізді 
мызғымастай етуде қосқан үлесі жөнінде кеңінен сипатталады.

Сондай-ақ, журналдағы тәуелсіздіктің елең-алаңында ел басшыларының 
алыс-жақын шетелдегі қазақтармен арадағы қатынасты жолға қойып, 
Атажұртын аңсаған қандастарымыздың тарихи отанына оралуын қамтамасыз 
етудегі ерен еңбектері архивтік құжаттар негізіндегі құнды материалдар, 
Целиноград қаласының Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді 
игеру орталығы ретіндегі тарихы мен дамуы туралы сүбелі мақала, белгілі 
тұлғаларымыздың архивтердегі жеке қорларын зерделей келе жазылған олардың 
өмірі мен шығармашылығы туралы құнды зерттеулер оқырманды қызықтырмай 
қоймайтыны анық.

Қолыңыздағы журнал бойына сіңірген осындай құнды мақалаларымен 
көңіліңізден шығар деген үміттеміз. Құрметті оқырман, жасап жатқан ортақ 
еңбегіміз жемісті болып, басылымның тарихи маңыздылығы арта берсін! Еліміз 
аман, іргеміз бүтін болсын!

Бас редактор
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Әбу Насыр Әл-Фараби (870-950) түркі халқынан 
шыққан аса көрнекті ғалым. Ал түркі халқының 
бір бұтағы - біз қазақтар. Қазіргі уақытта түркілер 
әлемнің 40 астам мемлекетінде мекендейді. Бірақ 
ертеде бәрінің атажұрты қазіргі Қазақстан болған. 
Әр ғасырларда түркілер қазіргі қазақ жерінен 
таралып жан-жаққа көшкен. Мұны барлық түркі 
елдері, халықтары мойындайды. Өткен ғасырдың 
60-70 жылдары Әл-Фарабидің қазақ жерінің 
тумасы екенін дәлелдеуге қазақ ғалымы Ақжан 
Машанов үлкен еңбек сіңірді.

Әл-Фараби қазіргі Түркістан облысындағы 
Отырар жерінде (ол кезде Фараб қаласы аталған) 
туған. Бұхара мен Бағдат қалаларында білім алған. 
Туған жерінен кеткеннен кейінгі өмірінің бәрін 
араб елдерінде өткізген. Еңбектерін араб тілінде 
жазғандықтан Фарабиді кейбір ғалымдар сол 
елдерге телиді. Самарқан билеушісінің өтінішімен 
Фараби бірнеше жыл осы шахарға келіп еңбек 
еткен деген дерек те кездеседі.

IX-XII ғасырларда түркілерде ислам дінінің 
таралуына байланысты араб тілі кең өріс алды. 
Әл-Фараби де сондықтан ғылыми еңбектерін 
араб тілінде жазған. 

Адамзат мәдениетінде музыканың алатын 
орны, рөлі ерекше. Нәресте өмірге келгенде 
ата-анасы қуанып тойлайды, ән айтады, музыка 
қосады, адам өмірден өткенде қайғылы 
музыкамен жер қойнына тапсырады. Музыка адам 
жанының, оның сырлы сезімдерінің, ұмтылысы 
мен арманының негізі. Музыканың әуезі адамның 
ішкі жандүниесін қозғайды. Мұны Әл-Фараби де 
терең түсініп, оның сырын зерттеуге ұмтылған.

Мамандардың зерттеулеріне қарағанда Әл-
Фараби музыка теориясына арнап бірнеше еңбек 
жазған. «Музыканың ұлы кітабы», «Музыка жайлы 
талдау», «Ырғақтардың классификациясы», 
«Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдардың 

энциклопедиясы» атты 
туындыларында музыка 
ғылымын талдауға 
арналған тараулар бар. 

Осыдан 1 мың 
жылдан астам бұрын 
өмір сүрген қазақтың 
бабасы Әл-Фараби әлем 
ғалымдары мойындаған 
музыка теориясы мен 
тарихына қатысты 
«Музыканың ұлы кітабы» 
деген энциклопедиялық 
еңбек жазғаны 
таңғаларлық оқиға. 
Ал, XX ғасырға дейін 
Еуропа мемлекеттері 
қазақтарды сауатсыз, ғылым-білімі, тарихы жоқ, 
мал соңында жүрген көшпелі халық санағаны 
мәлім.

«Музыканың ұлы кітабы» еңбегін бір уәзірдің 
және замандастарының өтініші бойынша жазған 
екен. Еңбекті жазу барысында бірқатар шығыс 
елдері халықтарының мұзыкалық мұраларын, 
ғалымдардың еңбектерін зерттейді, зерделейді, 
өзінің кітабында олардың еңбектерін талдап баға 
береді, сөйтіп ғылыми этиканы сақтап, әдептілік 
көрсетеді. XIV ғасырда Фарабидің бұл кітабы 
латын тіліне аударылып Еуропа музыка ғылымы 
мен өнерінің дамуына ықпалын тигізеді. 

«Музыканың ұлы кітабы» төрт тараудан 
тұрады: 

1. Музыка өнеріне кіріспе.
2. Музыка өнерінің негіздері.
3. Музыкалық аспаптар.
4. Музыкалық композиция.
Музыкалық аспаптардың жасалуы адамның 

табиғатпен байланысы нәтижесінде пайда 

жОЛДАУ жОЛДАРыНАН

Әбу-Асқар Мекешұлы, 
Қазақстан Республикасы 

Ұлттық архивінің қызметкері
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Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
халыққа арнаған кезекті 
Жолдауында бірқатар 
маңызды мәселелерді 
көтеріп, үкіметке түрлі 
тапсырмалар жүктеді. 
Атап айтар болсақ, елдің 
көңілінен шыққан негізгі 
тапсырмалар жоғары 
шенді мемлекеттік 
қызметкерлерді қысқарту, 

мұғалімдердің жалақысын көбейту, зейнетақы 
қорындағы қаражаттың белгілі бір бөлігін алуға 
мүмкіндік беру сияқты мәселелер бар. 

Дүниені дүрліктірген пандемия еліміздегі 
барлық мекемелерді жапқызып, қашықтан 
жұмыс істеуге мәжбүрлеп қойған кезде, көптеген 
мемлекеттік ведомстволардағы лауазымды 
тұлғаларды қысқарту керектігі айқын көрінді. 
Сондықтан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев осы мәселеге басты назар аудара келе, 
биыл мемлекеттік аппараттағы тиімділігі төмен 
лауазымдарды 10 пайызға, келесі жылы тағы 15 
пайызға қысқартуға тапсырма берді. Шынымен де, 
көптеген ведомство болсын, облыстық, аудандық 
әкімдіктер болсын, басшыларының 3-4 орынбасары, 
көмекшілері мен кеңесшілері деген толып жатқан 
«нөкерлері» ел бюджетіне пайда әкелгеннен гөрі 
зиянын көбірек тигізетіні бұрыннан талқыланып 
жүрген тақырып еді. Енді осы мәселеге Мемлекет 
басшысы нүкте қойғандай болды. Дегенмен бұл 
жұмыстың тыңғылықты орындалып, лауызымды 
тұлғалардың орнына жас мамандардың қосақ 
арасында кетіп қалмауы қатты қадағалануы тиіс. 
Керісінше, басшылық құрамды сауатты түрде 
қысқарта отырып, үнемделген қаражатты жас 
мамандардың жалақысын өсіруге пайдалану 
таптырмас шешім болары анық. 

Екінші мәселе, Президент Тоқаевтың 
тапсырмасы бойынша, келер жылдан бастап 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 700 
мыңнан астам салымшысы өз жинағының бөлігін 
үй алу, емделу үшін пайдалана алады немесе 
қаржы ұйымдарының басқаруына бере алады. 
Бұл да болса үй-күйсіз жүрген көптеген отбасына 
көрсетілген үлкен көмек екені сөзсіз. Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан 
Нұрымбетовтың айтуы бойынша, Жолдаудан 
кейін бұрынғы жеткілікті шегі қайта қаралып, 2-3 
есеге дейін азайтылып, салымшылар үшін үлкен 
жеңілдіктер жасалып отыр. Еңбек министрлігі 
басшысының айтуы бойынша, алдын ала 
есептеулер көрсеткендей, 30 жастағы азаматтар 
үшін «жеткіліктілік шегі» 2 млн 518 мың теңгені 
құрайды екен. Сондықтан, мұндай азаматтар осы 
сомадан артылған салымдарын үй алу, емделу 
сияқты жоғарыда айтылған қажеттіліктерге 
қалауы бойынша жұмсай алады. Жеткілікті 
шек салымшының жасына байланысты өсіп 
отыратынын айта кету керек. Дегенмен, тұрақты 
түрде жұмыс жасап келе жатқан салымшыларға 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мұндай 
соманы жинау аса үлкен қиындық туғызбайтынын 
көрсетіп отыр. Егер де бұл механизм сауатты 
түрде құрылып, Мемлекет басшысының 
тапсырмасы тыңғылықты орындалса, бұл бастама 
көптеген отбасыларға шаттық сыйлап, халықтың 
әлеуметтік жағдайына оң ықпалын тигізеді деген 
үміт басым.

Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің 
ұжымы онлайн режимінде Президент жолдауын 
талқылау бойынша кездесу өткізді.

Жоғарыда көтерген мәселелерден басқа 
Президент жаңа жағдайдағы экономикалық 
даму, шағын және орта бизнесті дамыту, 
азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатын жақсартып, 
баспана мәселесін шешу, денсаулық сақтау 
саласын дамыту, дәрігерлердің материалдық 
жағдайын көтеру, қоршаған ортаны қорғау және 
экологиялық даму маңыздылығы, цифрландыру 
мен азаматтардың мемлекетті басқару ісіне 
қатысуы сынды көтерген маңызды мәселелер 
ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттырары сөзсіз. 

«Алдымызда ауқымды әрі күрделі міндеттер 
тұр. Соларды табысты жүзеге асыру үшін тың 
тәсіл, жаңаша ойлау, жалпыұлттық ынтымақ және 
өзара қолдау қажет» деген Президентіміздің 
сөздері әрбір қазақстандыққа жаңа өмір салтын 
қалыптастыруға, жаңаша ойлауға бағдар беріп 
тұрғандай.

Өз кезегінде архив қызметкерлері Жолдауды 
толығымен қолдап, еліміздің дамуы мен көркеуіне 
өз үлестерін қосуға ниет білдіреді.

Сейтқали Дүйсен,
Мемлекет тарихы институтының

 жетекші ғылыми қызметкері, 
педагогика ғылымдарының кандидаты

ӘЛ-ФАРАБИ МУЗЫКА ЗЕРТТЕУШІ

АННОТАЦИЯ
Мақала әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, музыка зерттеу- 

шісі Әбу Насыр Әл-Фарабиге арналған. Өз замандастарынан озып туған энциклопедиялық білім иесі 
Әл-Фарабиді әлем ғалымдары Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» деп мойындағаны белгілі. Өйт-
кені бабамыз ғылымның көп саласында еңбектер қалдырған. Ол философия, астрономия, математи-
ка, медицина, музыка саласында тамаша еңбектер жазған. 

Кілт сөздер: Әбу Насыр Әл-Фараби, ғалым, музыка зерттеушісі, тарих, музыкалық аспаптар.  
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болғаны туралы алғаш пікір айтушының бірі 
болған. Құмның сусылы, қамыстың сыбдыры, 
үңгірдегі желдің уілі, түрлі жан-жануарлар мен 
құстардың дыбыстары т.б. адамдарға музыкалық 
аспаптар жасауға әсер етті деп, шертер, дауылпаз, 
үскірік т.б. аспаптарды мысалға келтіреді. Арфа 
аспабының шығуына садақ негіз болғанын 
жазады. 

Әл-Фараби музыкалық аспаптарды ғылыми 
түрде жіктеп (шертіп ойнайтын, ысқышпен дыбыс 
шығаратын, ұрып ойнайтын, үрлеу арқылы үн 
шығаратын т.б.) түсіндірген. 

Әл-Фараби математикалық тәсілдерді 
қолданып нотаны қағазға алғаш түсірген. Музыка 
зерттеушілерінің пікірінше қазір бізге белгілісі 
7 нота болса, Әл-Фараби еңбегінде 12 нота бар 
деп көрсетілген. Қалған 5 нотаны әлі күнге дейін 
ешкім зерттеп тапқан жоқ. 

Әл-Фараби музыканың адамға емдік қасиетін, 
жағымды әсерін жан-жақты дәлелдеді.

Әл-Фараби музыканы зерттеп қоймай өзі 
бірнеше музыкалық аспаптар жасаған немесе 
жетілдірген. «Канун», «Уд», «Қыпшақ» деп аталған 
аспаптары болған. Кейбір зерттеушілер шертер, 
домбыра, үскірік т.б. шығуын да Әл-Фарабиге 
телиді.

Кейбір деректерге қарағанда Фараби 
шығарған әндер осы күнгі Иран, Ирак, Түрік және 
басқа да Шығыс елдерінде орындалады.

Фарабидің өзі музыкалық аспапта шебер 
орындаушы да болған. Ол жайлы ел арасында 
мынадай бір аңыз-әңгіме бар. Шығыс 
патшаларының бірінің сарайында той-думан 
қызып, патша, бекзадалар, дін иелері т.б. 
жиналған бір сауық кешіне Фараби де қатысады. 
Бірақ шарап ішіп елірген қауым Фарабиге ілтипат 
жасамайды. Шыдамаған Әбунасыр бір шетке 
шығып, музыкалық аспабын қолға алып, аса 
бір мұңды күй орындайды. Оның мұңдылығы 
сонша жұрттың бәрі ойын-сауықты тастай салып, 
уайымға беріліп егіліп жылайды. Енді бір сәт аса 
бір қуанышты, көңілді күйді ойнай жөнелгенде 
әлгі жұрт еңселерін бірден көтеріп, балаша 

билеп, сақылдап күліп-ойнап кетеді. Мұнан соң 
Фараби жаймашуақ, бір сарынды қоңыр ырғақты 
әуез ойнағанда отырғандар музыка әуеніне елітіп, 
бірі қалмай ұйықтап қалады. Оларды ұйықтатып 
тастап Фараби жайына жүріп кеткен екен.

Тәуелсіздіктің нәтижесінде Әл-Фарабидің 
ғылыми мұрасын зерттеу, дәріптеу, халыққа 
насихаттау жаңа сатыға көтерілді.

1991 жылы Алматыдағы Қазақ Ұлттық 
университетіне Әл-Фараби есімі берілген. 
Мұнда «Фарабитану» орталығы жұмыс істейді. 
Ғұламаның атында халықаралық ғылыми журнал 
шығады. Дәстүрлі «Әл-Фараби оқулары» өтіп 
тұрады. Мектеп оқушылары арасында «Фараби 
олимпиадасы» өткізіледі.

Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданы 
сол кездегі облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың 
ұйымдастыруымен 2000 жылы Әл-Фарабидің 
1130 жылдығын атап өтті. Енді еліміз Президент 
Қ. Тоқаевтың жарлығымен және ЮНЕСКО-ның 
қолдауымен жерлесіміз Әл-Фарабидің 1150 
жылдық мерейтойын атап өтуде.

Қазіргі қазақ жиһанкезі, қазақ мәдениетінің 
үлкен жанашыры, меценат Сапар Ысқақов Шығыс 
елдерінен көне түркінің музыкалық аспаптарын 
тауып әкеліп өз қаражатына «Көк түріктер» 
фольклорлық ансамблін құрды. Меценаттың  
ансамблі «Қобыз сарайында» талай рет өнер 
көрсетті.
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Резюме
В статье анализируется историческая роль Аль-Фараби как исследователя, впервые среди арабских, 

персидских и тюркских ученых средневековья изучившего и подготовившего труды по теории и 
истории мировой музыки. Кроме того, рассматривается его творческая деятельность как создателя 
нескольких музыкальных инструментов тюркских народов и виртуозного исполнителя музыкальных 
произведений.

Summary
The article analyzes the historical role of Al-Farabi as a researcher who for the first time among Arab, 

Persian and Turkic scholars of the Middle Ages studied and prepared works on the theory and history of world 
music. In addition, his creative activity is considered as the creator of several musical instruments of the Turkic 
peoples and a virtuoso performer of musical works.

10 августа 2020 года великому казахскому по-
эту, просветителю Абаю Кунанбаеву исполнилось 
175 лет. Накануне юбилея казахского классика 
в Казахстане учредили новый праздник – День 
Абая [1].

Для того чтобы праздник мирового масштаба 
состоялся, многое сделало правительство 
Казахстана, и везде подключались люди, не 
только казахские диаспоры, но и литераторы, 
музыканты, творческая интеллигенция.

Везде звучали его песни, слова назидания, его 
стихи.

Сделаю краткий обзор опубликованных 
материалов.

Замечательная информация была 
подготовлена архивистами, и, конечно же, 
сделаны выставки с материалами о нем.

Гаухар Бекишева, руководитель управления 
обеспечения сохранности и госучета архивных 
фондов Архива Президента Республики Казахстан 
дала обзор материалов, собранных в Архиве 
Президента РК.

– Документы, посвященные жизни и 
творчеству Абая Кунанбаева, охватывающие 
период с 1907 по 2013 год, были выявлены в 
Архиве Президента Республики Казахстан и 
былы представлены общественности в августе 
текущего года на историко-документальной 
выставке. Это порядка 140 архивных документов, 
систематизированных по следующим разделам 
выставки: 1) «Документы о жизнедеятельности 
и творчестве Абая Кунанбаева (1907-1991 гг.)» – 
представлены материалы о жизнедеятельности 

и творчестве Абая Кунанбаева, письма и 
информации Алихана Букейханова, Мухтара 
Ауэзова, Сакена Сейфуллина, Ахмета Жубанова, 
Сабита Муканова, Халижана Бекхожина, Габидена 
Мустафина и других казахских литераторов; 
документы о потомках Абая – Турагуле 
Ибрагимове, Шакариме; об издании сборника 
стихотворений Абая Кунанбаева и о романе 
Мухтара Ауэзова «Абай», в том числе обсуждение 
членами Союза Советских писателей Казахстана 
произведения «Абай»; информация о развитии 
литературы в Казахстане, о подготовке и 
проведении 95-летия, 100-летия, 125-летия Абая. 
2) «Документы периода Независимого Казахстана 
(1991-2013 гг.)» – это документы по подготовке и 
проведению150-летнего юбилея со дня рождения 
классика казахской литературы, произведения, 
очерки и статьи, посвященные юбилею Абая. 
3) Заключительный раздел представлен 
документами из личных фондов государственных 
и общественных деятелей Казахстана по 
изучению, исследованию творчества Абая, среди 
них: статья академика Манаша Козыбаева «Абай 
және оның заманы»; документы, собранные 
Хасеном Озденбаевым о потомках Абая 
Кунанбаева; перечень произведений Абая в 
немецких переводах, составленный Герольдом 
Бельгером; документы, собранные Жумагали 
Исмагуловым о сборнике произведений Абая 1909 
года и рассказ сына Абая Турагула Кунанбаева 
«Әкем Абай туралы», статья Миржакыпа Дулатова 
«Абай», опубликованная в 1914 г. в газете «Қазақ» 
по случаю 10-летия со дня смерти Абая. Архивная 
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профессор КазНУ им. аль-Фараби,  
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ЮБИЛЕЙ АБАЯ И МЫСЛИ О ПАТРИОТИЗМЕ

АННОТАЦИЯ
2020 год – год юбилея великого просветителя и поэта Абая Кунанбаева. В преддверии года состо-

ялся международный флешмоб на тему «Слов назидания». Сегодня Абай для казахов и казахстанцев 
– это наше все! Автор сделал попытку рассказать о наиболее значимых публикациях 2020 года в честь 
юбилея Абая. Дал свои размышления по поводу «Слов назидания», констатировал факт того, что раз-
думья Абая актуальны и сейчас, в настоящее время. В Казахстане понимание раздумий Абая есть, и 
не случайно был учрежден новый праздник – День Абая. Мы должны выполнить его заветы, сделать 
жизнь простых людей лучше, быть достойными последователя великого Абая.

Ключевые слова: Абай Кунанбаев, казахский поэт, просветитель, «Слова назидания», публикации, 
юбилей.
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АБАй ҚҰНАНБАЕВТың ТУҒАНыНА – 175 жыЛ

выставка будет полезна тем, кто интересуется и 
изучает творчество и жизнь казахского поэта и 
мыслителя Абая Кунанбаева [2].

На сайте ЮНЕСКО Алматы: 
– Сегодня исполняется 175 лет со дня рождения 

Абая Кунанбаева, известного казахского 
философа, поэта и композитора. Наследство 
Абая – это 170 стихотворений, 56 переводов и 
45 философских очерков, более известных как 
«Слова Назидания». В своих произведениях Абай 
продвигает такие ценности как образование, 
трудолюбие, и сострадание всему человечеству. 
Мы хотели бы отметить этот день цитатой Абая 
об интеллектуальной любознательности. А какая 
Ваша любимая цитата?

- Потребность души
- желание все видеть, 
все слышать, всему учиться

Абай [3].
В Москве к памятнику великому казахскому 

поэту и мыслителю Абаю были возложены цветы 
дипломатами Посольства Казахстана в России и 
представителями обществ казахской культуры.

Отдавая дань уважения выдающемуся 
соотечественнику, дипломаты отметили, что 
благодаря его творчеству произведения Пушкина, 
Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера и других 
представителей мировой культуры заговорили 
на казахском языке.

В рамках мероприятия сотрудники Посольства 
прочли Слова Назидания Абая и спели его 
знаменитую песню «Желсіз тунде жарык ай».

Специально к юбилею Абая в Рунете 
Посольством презентован сайт https://abai175.
ru/, где собрана информация о его жизни и 
творчестве [4].

Zifa Auezova, живущая в Нидерландах, дала 
информацию:

– Статья о новом издании Гаклият – «Раздумий» 
Абая на нидерландском в последнем выпуске 
DeTelegraaf. Интересно выбранное автором 
заглавие: «Книга против праздности/лености» [5].

Жители Нур-Султана запустили музыкальный 
челлендж к 175-летию Абая Кунанбаева, исполняя 
песню «Көзімнің қарасы» (Ты зрачок глаз моих).

По информации пресс-службы столичного 
акимата, в праздничной акции приняли участие 
представители различных профессий и звезды 
эстрады.

«Первыми песню Абая исполнили врачи, 
водители автобусов, полицейские, спасатели, 
учителя, а также представители этнокультурных 
объединений и волонтеры. Их поддержали 
звезды казахстанской эстрады – Майра Ильясова, 
Кыдырали Болманов, Айгуль Иманбаева, Кайрат 
Баекенов. Всеми любимая и давно знакомая 
песня «Көзімнің қарасы» зазвучала по-новому.

«Жители не только спели композицию, но 
и исполнили ее на разных инструментах», – 
рассказали в столичном акимате. Астанчане 
призвали всех казахстанцев присоединиться к 
музыкальному челленджу.

Ранее не только в Казахстане, но и по всему 
миру люди участвовали в акции по прочтению 
стихов Абая Кунанбаева [6].

Абай спел прохожим на алматинском Арбате. 
Благодаря современным технологиям, великий 
поэт Абай в виде голограммы спел алматинцам 
свою песню «Көзімнің қарасы».

Автор проекта, режиссер 4D Hologram Муслим 
Абдуллаев рассказал, что идея появилась в 
прошлом году. Все это время шла работа, но 
активная подготовка шла крайние 2 недели, 
нужно было все организовать, установить 
оборудование, получить разрешение в акимате 
[7].

Великие поэты велики потому, что они не 
только поэты, но и философы. И это позволяет им 
оценить прошлое и настоящее, и в чем-то оценить 
будущее. И отсюда возникает ощущение, что они 
обгоняют эпоху, отсюда их страдания, которые во 
многом связаны с отсутствием взаимопонимания 
с людьми, а затем о них говорят: «Ушел талант, 
погиб поэт, потеряли великого мыслителя…».

«Абай – спаситель казахского народа. Здесь 
нет никакого преувеличения, потому что ХХ 
век был ужасающим, поэты предчувствовали 
«Зарзаман». Они чувствовали, знали. Нужно было 
найти выход. Абай тоже тревожился, как и они. 
Его гениальность в том, что он нашел ответы на 
эти важные вопросы. Абай, это не искусственная 
фигура, это по-настоящему человек масштабов 
нашей истории, не только прошедшей, а именно 
истории процесса – прошлого, настоящего и 
будущего», – сказал Мурат Ауэзов. По его словам, 
Абай и его произведение – это такая влага, как и 
вода, которая оживляет пересохшее, усыхающие 
почвы, если всерьез читать его и понимать [8]. 

Талант часто не признан, часто одинок, нередко 
вместо поддержки находит вражду, зависть, зло.

«Одинок – вот правда моя».
Те же мысли в стихотворении.

«Измучен, обманут я всеми вокруг.
Меня предавали и недруг и друг.
Средь близких и дальних почти не найти,
Кто б не был причиною горестных мук».

Личное участие поэта в истории, настоящем и 
в будущем описано:

«Разве можешь ты быть спокоен душой,
Если горки не в силах взять небольшой?
Разве можешь ты быть доволен собой?
Если кто либо верный укажет путь,
Ты его клеймишь неразумной хулой».

Вершина творчества Абая – это «странная 
любовь» к своему народу, родине, это 
мучительные размышления о жизни, о 
происходящем вокруг, о том, как помочь своему 
краю и соотечественникам.

Раздумья поэта: бедные и богатые, властелины 
и плебеи, родина и народ, свой народ и другие 
народы, народ и личность.

Мучения поэта: раздоры между родичами, 
невежество, духовная опустошенность, 
беспросветная нищета.

Надежда поэта: будущее поколение, будущее 
время, новая казахская степь.

«Странная любовь» к родине, истинный 
патриотизм показан в горькой правде 
стихотворения «О казахи мои! Мой бедный 
народ».

Мучимый болью за свой народ, неграмотный, 
скорбный, отсталый он критиковал обманчивый 
лик: «ни единства, ни чести, везде разлад».

В «Слове девятом» Абай задал себе вопрос 
«Люблю я казахов или не люблю?» и отвечал 
«В молодые годы… любил казахов всей душой, 
верил в них», но сейчас в груди у него пустота, и 
утешился он надеждой на предстоящее.

Написать такие строки мог лишь истинной 
души человек, страдавший от боли за положение 
своего народа и веривший в светлое будущее 
казахской нации.

Коварство, сплетни, измену, завистливую 
болтовню – презирал поэт. С тревогой он пел:

«Что творится в нашей стране,
Расскажу Вам, внемлите мне».

В другом стихотворении:

«Разрознен мой родной народ
Расколот, разобщен,
Мне жить спокойно не дает
Вражда со всех сторон».

Смелая национальная самокритика впечатляет 
всех и заставляет задуматься сегодняшним 
«пророкам национальной идеи» об их уходе 
от творчества великого мыслителя, философа, 
поэта казахской земли.

Читая Абая, проникаешь его болью за свой 
народ, за прошлый век. И поразительно точно 
видишь параллели. Пороки людей остались 
теми же, что и много лет назад. И в разных 
условиях: феодальным прошлом, недалекой от 
нас социалистической жизни, в демократическом 
настоящем и, возможно, в капиталистическом 
будущем, нравственное, эстетическое, 
национальное, остается общим. И жизнь общества 
зависит от справедливости, ума, добра.

Межродовые распри второй половине XIX 
века мешали общенациональным интересам 
казахского народа, «где нет единства, не может 
быть нормальной жизни», – указывал Абай. Он 
отмечал, что царские реформы по управлению 
казахской степи способствовали ликвидации 
разобщенности Казахстана, хотя борьба за власть 
приобретала все новые черты.

«Кто дал Сократу яд, кто сжег Жанну д’Арк, кто 
распял Христа и заставил Мухаммеда прятаться от 
преследований в трупе верблюда? Толпа. Значит, 
толпа не просвещена, умей править ею».

Причину этого и трудностей жизни в казахской 

степи Абай усматривал в отсутствии сильной 
централизованной власти и в необразованности 
народа.

Исследователь Б. Габдуллин отмечал: «Абай 
выдвигает идею сильной просвещенной личности 
в условиях феодальной раздробленности как 
объединяющее, сплачивающее начало, ведущее 
народ к единению и созданию централизованного 
государства, развитию культуры и образования».

Абай увидел на практике, что включение 
Казахстана в Российскую империю позволяло не 
только сохранить национальные особенности, но и 
выйти за пределы национальной ограниченности. 
И для него на первый план выдвигалась задача 
включения в действие второй задачи развития 
нации: сближение с другими народами, 
заимствование самого передового от других, 
чтобы с помощью этого поднять культуру своего 
народа и выйти на тропу мировой цивилизации. 
Именно с этих позиций он критиковал себя и 
свой народ. Именно в этом суть слов-назиданий о 
дружбе, товариществе, почтительном отношении 
к культуре, языку, традициям других народов.

В этом суть слов 2, 25, 34, 38; об этом 
стихотворения и размышления поэта:

«На дружбу дружбой отвечай…»
«И знайте: лишь в дружбе казахский народ
Свободу и правду свою обретет…»
«Так будь отзывчивым, как друг и брат,
И поделись со всеми, чем богат
Да будет дружба искренней и честной
И все дурные чувства замолчат».

Абай призывал молодежь перенимать 
русскую культуру, учиться ремеслу у русских и 
других передовых народов. Имея друзей среди 
прогрессивных представителей различных 
народов, отдавай своих детей на учебу в русские 
школы, Абай показывал в этом личный пример.

У Абая есть мудрое изречение:

«Не будь сыном своего народа,
А будь сыном Человечества».

Знакомясь с творчеством Абая, можно назвать 
великого поэта своего народа – гражданином 
Планеты. Его наследие впитало в себя казахское 
народное творчество, литературу Востока 
и Запада. Вершины поэзии Абая пропитаны 
глубокими историческими корнями.

Признавая тяжкую судьбу своего народа, 
страдая от многих пороков общества и, изобличая 
все недостатки жизни в степи, Абай не исполняет 
ежедневный заказ эпохи. Он – патриот Земли. Он 
верит в будущее. Он – с нами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
к 175-летию поэта, просветителя и мыслителя 
Абая Кунанбаева опубликовал статью «Абай – 
духовный реформатор», в которой напомнил, 
что проблемы общества, на которые обращал 
внимание наш предок, актуальны и не решены до 
сих пор, передает zakon.kz.

Глава государства напомнил, что в 2021 году 
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мы отметим 30-летие Независимости Казахстана, 
однако в нашем обществе до сих пор проявляются 
некоторые недостатки, по поводу которых так 
сильно переживал великий мыслитель.

«К сожалению, мы не смогли полностью 
избавиться от «5 врагов», упомянутых Абаем. 
Мы, к сожалению, довольно часто являемся 
свидетелями лености, краснобайства среди 
наших граждан, которые по-прежнему тяготеют 
к праздному образу жизни, политизации каждого 
общественного события, нежели к повседневному 
труду. Абай же призывал жить не от праздника к 
празднику, а приучаться к труду, расти духовно. 
Назидания Абая актуальны, злободневны и по 
сей день. Именно поэтому мы не перестаем 
восхищаться глубиной его мыслей, умением 
предвидеть вызовы будущего времени. Учение 
Абая актуально по целому ряду направлений», – 
написал Президент [9].

Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай 
– рухани реформатор» поручил подготовить 
учебник и хрестоматию «Абаеведение», передает 
Tengrinews.kz.

«Мудрые слова назидания Абая останутся 
вечной нравственной опорой казахского народа, 
скрепляющей многие поколения в поисках 
национального кода как основы развития 

нации. Первый Президент Нурсултан Назарбаев 
однажды сказал: «Слово Абая – талисман 
казахского народа». Этот тезис обязывает нас 
глубже погружаться в мир поэта, мыслить по-
новому», – написал Президент.

«В настоящее время в стране функционирует 
несколько научных центров, занимающихся 
абаеведением. Предлагаю систематизировать 
их работу и консолидировать эти центры вокруг 
Академии Абая, созданной в нашей столице. 
Академия может выступить в качестве научного 
координатора работы всех исследовательских 
учреждений», – добавил он.

«В будущем необходимо решить вопрос 
о преподавании курса «Абаеведение» как 
неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. 
Следует с новых философских и политических 
позиций подготовить учебник и хрестоматию 
«Абаеведение». Кроме того, предстоит также 
всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая 
о «совершенном человеке», – подчеркнул Токаев 
[10].

Я полностью поддерживаю слова Президента 
страны Касым-Жомарта Токаева. Хочу отметить, 
что с детских лет одними из моих главных правил 
жизни были, есть и будут слова великого Абая: 
«Адам бол»! 
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Түйін
2020 жылы қазақтың ұлы ақыны және ағартушысы Абай Құнанбаевқа 175 жыл толды. Мақалада 

мемлекеттік және қоғамдық құрылымдардың, бизнестің және бүкіл халықтың Абай Құнанбаевты тек 
Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде еске алуды ұйымдастырудағы рөлі көрсетілген. Әрбір қазақ пен 
қазақстандық ұлы Абайдың қара сөздерін білетіндігін паш етті. Мақала авторының «Адам бол» ұраны 
жалпыадамзаттық және өркениеттік қағидаларға сәйкес келеді. 

Summary
In 2020, the great Kazakh poet, enlightener Abay Kunanbaev, turns 175 years old. The article shows the role 

of state and public structures, business and the whole people in organizing the memory of Abay Kunanbayev 
not only in Kazakhstan, but throughout the world. Each Cossack and Kazakhstani gave his answer to the 
knowledge of the words of the edification of the great Abai. One of the motto of the author of the article 
“Adam bol,” which meets the universal and civilizational principles of the entire world community.

АБАй ҚҰНАНБАЕВТың ТУҒАНыНА – 175 жыЛ

Меруерт Абламбаева, 
Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 

тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық
қорық-музейінің бас қор сақтаушысы 

АБАЙ МУЗЕЙІНДЕГІ МҰХТАР ӘУЕЗОВКЕ  
ҚАТЫСТЫ ЖӘДІГЕРЛЕР

АННОТАЦИЯ
Мақалада заңғар жазушы Мұхтар Әуезовке тікелей қатысты жәдігерлер тарихы баяндалады. 

М.Әуезовтің өз қолымен жазған хаттарының түпнұсқасы, қолтаңбасы түскен шығармалары және т.б. 
құнды жәдігерлер жазушының өмірі мен шығармашылығын зерттеп, танып-білуде үлкен маңызға ие. 

Кілт сөздер: Мұхтар Әуезов, хат, қолтаңба, фотосурет, естелік.

Алаштың айнасы Семей қаласының қазақ 
тарихына қосар үлесі салмақты. Қасиетті 
Семей жері Абай, Шәкәрім, Мұхтар сынды ұлы 
перзенттерді дүниеге әкелді. Халқының жарқын 
болашағы үшін күрескен ұлт жанашырларының, 
Алаш қайраткерлерінің басын қосты.

Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-
музейі осы Абай, Шәкәрім, Мұхтар және Алаш 
арыстары мұрасын насихаттап отырған киелі 
шаңырақ.

Семей қаласындағы Алаш арыстары – Мұхтар 
Әуезов музейі және Бөрілі ауылындағы М.Әуезовтің 
музей-үйі жазушы, драматург, ғалым, аудармашы, 
ұлттық театрды тұңғыш ұйымдастырушы, қазақ 
әдебиетінің биік шыңы – Мұхтар Әуезовтің өмірі 
мен шығармашылығы жайында жан-жақты 
мағлұмат беретін мәдени мекемелер.

Алаш арыстары – Мұхтар Әуезов музейі 
орналасқан үй – тарихы терең ескі ғимарат. 
Сол заманда Абай жерлесі Әнияр Молдабаевқа 
көмектесіп, осы үйді 1898 жылы көпес Москвиннен 
сатып алған. Семейге келген сапарларында Абай 
мен оның балалары осы үйге келіп түсетін болған. 

Бұл мекенжайдың М.Әуезовтің Семейдегі 
жылдарына тікелей қатысы бар. Семейдегі «Қазіргі 
заман тарихын құжаттандыру орталығы» қорында 
М.Әуезовтің жеке іс қағазы, өз қолымен жазған 
анкеталары сақталған. Аталмыш құжаттарда 
жазушының тұрақты мекен-жайы ретінде осы үй 
көрсетілген. 

Жазушы өмірінің Семейдегі кезеңі турасында 
музей экспозициясы жан-жақты, деректі 
мәлімет береді. Бұл жерден М.Әуезовтің 
шығармашылықтан тыс өзі өмір сүрген аумалы-
төкпелі заманның қоғамдық тыныс-тіршілігіне 
етене жақын араласқанын көруге болады.

М.Әуезов Алашорданың әлеуметтік, қоғамдық 
жұмыстарына араласып, қарулы күштерін құруға, 

2-жалпықазақ съезіне қатысты. Жалпы алғанда 
Мұхаң алашшыларға барынша жақын жүріп, 
солармен үндес, ниеттес болды. Сол үшін де 
түрменің дәмін татып, өмір бойы тоталитарлық 
жүйеге сенімсіз адамдар қатарында саналды, 
моральдық қысым көрді, жазықсыз жапа шекті, 
қуғынға ұшырады [1, 69 б.]. 

Абай өміріне тікелей қатысты тарихи орын 
болғандықтан, бұл үйде 1944-1967 жылдары 
Абай музейі орналасқан. 1967-1990 жылдары 
қалалық балалар кітапханасы жұмыс істеп, 1992 
жылы Әнияр Молдабаевтың үйі Абай музейінің 
қарамағына берілген. Бұл турасында М.Бейсенбаев 
мағлұмат береді [2, 124 б.].

1996-1997 жылдары музей ғимаратына күрделі 
жөндеу жүргізіледі. 1997 жылы 23 қыркүйекте 
М.Әуезовтің 100 жылдығы қарсаңында тәуелсіз 
Қазақстан тарихындағы Алаш тарихына арналған 
тұңғыш «Алаш арыстары – Мұхтар Әуезов» музейі 
ретінде салтанатты түрде ашылады. 

2017 жылы М.Әуезовтің 120 жылдығы, Алаштың 
100 жылдығы қарсаңында музейде реэкспозиция 
жұмыстары жүргізіліп, музейге келушілер 
қыркүйек айынан бастап жаңа экспозициямен 
танысты. 

Абай музейі құрамына енетін келесі бөлім – 
М.Әуезовтің Бөрілідегі музей-үйі. Бөрілі – Әуез 
әулеті мекен еткен, Мұхтардың балалық шағы өткен 
жер. Қазіргі күнде жазушының музей-үйі ретінде 
қызмет етіп отырған бұл ғимарат өз уақытында 
Әуез әулетінің қыстау үйі болған. Кеңестік дәуір 
тұсында ғимаратта кітапхана, М.Әуезов атындағы 
совхоздың №3 фермасы орналасқан. Жазушының 
90 жылдық мерейтойы қарсаңында қыстау үйге 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, музей 
болып құрылады.

Музей 1987 жылы қыркүйек айында облыстық 
тарихи-өлкетану музейінің бөлімі ретінде ресми 
түрде ашылады. Осы жылы 25-желтоқсанда Қазақ 
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КСР Мәдениет министрлігінің №411 бұйрығымен 
Абайдың республикалық әдеби-мемориалдық 
музейінің қарамағына беріледі [3, 7 б.].

1997 жылы М.Әуезовтің 100 жылдық 
мерейтойы қарсаңында жазушының музей-үйінде 
қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді. Музей-үй 
экспозициясында жазушы өмірінің әр кезеңінен 
мағлұмат беретін тарихи фотосуреттер, зерттеу 
еңбектері, қолжазбалар, шежіре жазбалармен 
болды.   

Саналы ғұмырын шығармашылық жолына 
арнап, Абай әлемін қазақ әдебиетінің 
темірқазығына айналдырған кемеңгер жазушы 
М.Әуезовтің музей-үйінің Абай музейі құрамында 
қызмет етуі заңдылық. Жазушының жалпы өмірі 
мен шығармашылығы Абай әлемімен жалғасын 
тауып ұштасып жатыр. Алғаш 1940 жылы Семей 
қаласындағы Абай музейін ашу жұмыстарының 
бастауында тұрған да Әуезов болған.

«Абай жолы» роман-эпопеясы арқылы ұлт 
қазынасынан әлемге шашу шашқан жазушының 
музей қорын толықтыруға қосқан үлесі қомақты. 
Ғылыми зерттеу жүргізу, қажетті материалдар 
жинау – осының барлығы ақын мұрасын ұрпаққа 
аманат етіп табыстау мақсатында атқарылған 
күрделі де, құнды жұмыстар еді. Тек музей үшін 
ғана емес, күллі қазақ халқы үшін баға жетпес 
асыл мұра болып табылатын Абайдың 1896 жылы 
балалары Ақылбай, Турағұлмен және 1903 жылы 
отбасымен түскен фотосуреттерін музей қорына 
табыстаған да М.Әуезов болатын. Бұл фотосуреттер 
Абай бейнесін қазіргі ұрпаққа жеткізіп, қылқалам 
шеберлері үшін ақын образын сомдаудағы ең 
негізгі дереккөз болып табылады.

Осылайша, саналы ғұмырын Абай әлемін 
зерттеп, зерделеуге арнаған М.Әуезовтің өмірі 
мен шығармашылығы қазіргі күнде мұхтартанушы 
ғалымдардың зерттеу нысанына айналып отыр. 
Заңғар жазушы турасында мәлімет беретін әрбір 
дерек құнды. Соның ішіндегі жазушы қолтаңбасы 
өзіндік бір әлем болып табылады. Бұл жөнінде 
Т.Әкім: «М.Әуезовтің мұрағаты мен кітапханасында 
жеке өзінің және көптеген ақын-жазушылар 
мен ғылым, өнер, қоғам қайраткерлеріне сыйға 
тартқан кітаптарында оның авторлық қолтаңбасы 
бар», – дей отырып, «Абай» романының 
алғашқы кітабының шығуына септігін тигізген 
Б.Кенжебаевқа, орыстың атақты жазушысы 
В.В.Ивановқа жазған жазушының авторлық 
қолтаңба мәтіндерін келтіреді [1, 45 б.].

Жалпы жазушы қолтаңбасын жинақтап, талдау 
жасаған келесі еңбектерді атап өтуге болады. Ол 
1997 жылы жазушының 100 жылдығына орай алғаш 
рет басылып шыққан «Письма родным и близким» 
атты хаттар жинағы. Жинаққа М.Әуезовтің 1940-
1961 жылдар аралығында жазған хаттары енген.

Ал 2015 жылы филология ғылымдарының 
докторы, «Қазіргі мұхтартану», «Мұхтар Әуезов 
Ленинградта» атты ғылыми еңбектердің авторы 
Г.Пірәлінің «Автограф» атауымен жазушының жеке 
кітапханасындағы қолтаңбалар тарихына талдау 
жасаған кітабы жарық көрді.

М.Әуезов 1940 жылы ашылуына өзі көп еңбек 
сіңіріп, ғылыми негізін қалаған Абай музейі де 
бүгінгі күнде жазушының қолының табы тиген 
құнды жәдігерлермен толыққан. Бұл жәдігерлердің 
әрқайсысы жазушы өмірінің әр сәтінен сыр 
шертетін, тұлға тағдырының толыққанды тарихын 
зерттеуге мүмкіндік беретін деректер қатарында 
екені сөзсіз. Абай музейінің асыл қорында 
сақталған әлем әдебиетінің жауһарына айналған 
«Абай жолы» роман-эпопеясын дүниеге әкелген 
ұлы халықтың ұлы перзентінің өз қолымен жазған 
түпнұсқа хаттары мен қолтаңбасы түскен кітаптары – 
осының дәлелі. Қорда жазушының түпнұсқа төрт 
хаты сақталған. Музейге хаттарды табыстаған 
жазушының ұлы – Мұрат Әуезов. 

Алғашқы хатты 1954 жылы 30 наурызда Мәскеу 
қаласынан ұлы Мұраттың атына жазған. Хат 
мәтіні «Мұратай, айналайын алтын балам!» деген 
сағыныш сөздерімен басталады. (КП-6256. Хат 
қазақ тілінде жазылған, мазмұны қысқа, толық 
сақталған, жарты бетке жазылған, көлемі 14х20, 
қағазы сарғайған). 

1957 жылы 20 маусымда жазған екінші хаты да 
баласы Мұратқа жолданған. (КП-6255. Хат мәтіні 
орыс тілінде. Қысқа мазмұнды, толық сақталған, 
шағын бетке жазылған, бет көлемі 15х20,5).

1961 жылы жазған үшінші хаты Фарида 
Халитованың атына жолданған. Хатта М.Әуезов 
Мәскеу Мемлекеттік университеті студенті, 
ұлы Мұратты тапсырып, елге апаруын өтінген. 
(КП-6258. Хат А4 көлемдегі қағаздың екі бетіне 
жазылған. Хаттың сақталуы толық емес, қағаз 
шеттері жұқарып, жыртылған).

Келесі 1961 жылы 25 маусымда Мәскеу 
ауруханасынан өзімен жақсы таныс болған 
жазушы, Абай елінің азаматы Кәмен Оразалинге 
жазған соңғы хаты. (КП-6257. Хат мәтіні қазақ 
тілінде жазылған, толық сақталған, депутаттық 
дәптершенің бір парағына жазылған, көлемі 
13х16,5). 

Жазушының музей қорында сақталған келесі 
қолтаңбаларын әр жылдары арнайы сыйға 
тартқан шығармаларының бетінен көруге болады. 
Олардың алғашқысы 1945, 1948 жылдары орыс 
тілінде жарық көрген «Абай» романы. 1945 
жылы Москвадан шыққан романның бірінші 
бетіне «Музею Абая» қолтаңбасы қойылған. 1948 
жылғы кітапта автордың «Ұлы Абайдың атындағы 
музейге, менің берген момын үлесім есебінде», 
– деген қолтаңбасы түскен. Автор бұл екі кітапқа 
1949 жылдың 25 сәуір күнімен қолтаңбасын 
түсіріп музейге сыйға берген.  Келесі кітап 1948 
жылы чех тіліндегі жарық көрген «Абай» романы. 
Кітапқа «Семипалатинскому Литературному 
Музею им. Абая от автора», – деген мәтінмен 
автордың қолтаңбасы 1949 жылдың 1 тамызында 

жазылған. Ал 1951 жылы 28 сәуір күні «Для 
библиотеки музея Абая» арнайы қолтаңбасы 
қойылған 1950 жылы румын тілінде басылып 
шыққан «Абай» романын музей кітапханасына 
сыйға тартқан. 

1957 жылы М.Әуезовтің 60 жылдық 
мерейтойы аталып өтеді. Заңғар жазушының 60 
жасқа толған туған күнінде көрсетілген құрмет-
қошемет турасындағы О.Сүлейменовтің «Слово 
об М.Ауэзове» тақырыбындағы жазушының 
90 жылдығына арналған мерейтой шарасында 
жасаған баяндамасында «Ауэзов отметил свое 
60-летие в 57 году, был награжден Орденом 
Ленина, слушал о себе впервые так официально, 
изобильно льющиеся слова величания. Это был 
миг торжества и смущения Ауэзова», - деп жазады. 
[4, 288 б.]

О. Сүлейменовтің жазушының 60 жылдық 
мерейтойы жайында бұлайша жазуының өзіндік 
мәні бар. Себебі бұл М.Әуезовтің ресми, ауқымды 
көлемде атап өтілген алғашқы мерейтойы 
болатын. 

Жазушы мерейтойының не себепті осы уақытқа 
дейін тойланбауы жайында Б.Исабеков былай 
жазады: «Мұқаңның 40 жасы 1937 жылдың жаппай 
жазалау, жабу, ату кезеңіне, 50 жасы 1947 жылдың 
«Ленинград», «Звезда» журналының СОКП ОК-
нің айыптаушы қаулысынан туындап, Қазақстан 
зиялыларын қуғындауды, ішінде Мұхтар да бар, 
бастау кезеңіне тұспа-тұс кеп, тек 1957 жылы 

АБАй ҚҰНАНБАЕВТың ТУҒАНыНА – 175 жыЛ
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ғана халқының асыл ұлын дәріптеп, мадақтап, 
бауырына басып, емірене сүюіне мүмкіндік туды» 
[5, 550 б.].

Осындай аумалы-төкпелі уақыттан кейін туған 
халқымен бірге бөліскен алғашқы мерейтойы 
турасында «1957 жылы М.Әуезовтің 60 жасқа толған 
мерейтойы аталып өтті. М.Әуезов мерейтой кезінде 
өзінің туған жерінде болып қайтты. Осы күндері 
Абай бейітінің басында түскен суреті, сонымен 
қатар қазақ жазушыларының М.Әуезовке жазған 
құттықтаулары, Қ.Қуанышбаевтың сыйға тартқан 
домбырасы, қазақ драма театры ұжымының 
иығына жапқан шапаны мен бөркі көрме залынан 
орын алған» деп айтылады [6, 36 б.]. 

Ал жазушының шәкірті, абайтанушы, ғалым 
Қ.Мұхамедхановтың «Мұхаң туған жерінде» 
естелігінде М.Әуезовтің Семей топырағына ат 
басын тіреген күннен бастап, Алматыға қайтқанға 
дейінгі аралықтағы 5 күнін баяндап жазады.

«Мұхтар Әуезов өзінің дүниеге келгеніне 60 
жыл толатын мереке күнінің алдында туған-өскен 
жеріне, туған еліне келді. 

Мұхтар Әуезовті Семей қаласының қалың 
жұртшылығы 1957 жылы 20 сентябрь күні зор 
құрметпен, асқан сүйіспеншілікпен, махаббатты 
жүрекпен, қуанышты көңілмен құшақ жайып 
қарсы алды» [7, 382 б.].

Халқы үшін қажымай еңбек еткен азаматын 
60 жасқа толған мерейтойымен жалпы қазақ 
елі, жерлестері үлкен ілтипатпен, құрметпен 
құттықтап, қошемет көрсеткен. 

Естелікте: «Мұхаңмен бірге оның әдебиетте 
қаламдас, көркемөнерде қанаттас жолдас, достары 
– СССР халық әртісі Қалибек Қуанышбаев, көрнекті 
әдебиетші, сыншы, профессор Есмағамбет 
Ысмайылов, әдебиетші Мұхтар Жанғалин, белгілі 
ақын Ғали Омаров және филология ғылымының 
кандидаты Сармурзиналар келген еді»,- деп 
көрсетеді. 

Қ.Мұхамедхановтың осы естелігінде айтылған 
сәттердің көрнекілігі боларлық, жазушының 60 
жылдық мерейтойында туған еліне келген осы бір 
сапарына қатысты музейімізде бірнеше жәдігер 
бар.  

Оның алғашқысы жоғарыда аты аталған қазақ 
зиялыларының бірқатары бірге түскен фотосурет. 
Сурет 1957 жылы 22 қыркүйекте Абай ауданының 
Қасқабұлақ ауылында түсірілген. Бұл фотосуретті 
өзінің жазған естелігінің дәлеліндей 1972 жылы 
музей қорына тапсырған – Қайым Мұхамедханов. 
Аталған суретте мерейтой иесі М.Әуезов, ақын 
Ғ.Омаров, Ф.Халитова және суретті музейге 
табыстаған Қ.Мұхамедханов ат үстінде. (Фотосурет 
1972 жылы 5 шілде күнімен тіркелген. Тіркеу 
номері – 923. Фотосуретті түсірген А.С.Рылеев. 
Өлшемі 18х21. Сақталуы толық. Фотосуретті тіркеу 
жұмыстарын жүргізген К.Акбергенов).

«22 сентябрь күні Мұхтар Әуезов қасындағы 
серіктерімен, жергілікті ақын, жазушы, 

журналистер, артистер мен мәдени-ағарту 
мекемелерінің өкілдерімен бірге өзінің туған-
өскен ата мекені – Абай ауданына аттанды. 

Міне, Қасқабұлақ. Бұл – Абайдың дүние 
есігін ашқан, кір жуып, кіндік кескен жері. Бүгін 
Қасқабұлақ қара нөпір халыққа толы. Бәрі де 
өздерінің ұлы жерлесі – Мұхаңды күтіп тұрған Абай 
ауылының адамдары. 

Мұхаңның 60-қа толған мерекесіне арналған 
құттықтаулардан соң, Мұхаңа республикалық 
бәйгеде жүлде алған, өрен жүйрік жирен төбел ат 
ертоқымымен сыйға тартылды» [7, 386 б.]. 

Естелікте жазылған жазушыға сыйға тартылған 
республикалық бәйгеден жүлде алған жирен төбел 
жүйрікті де жоғарыда айтылған фотосуреттен 
көруге болады.

М.Әуезов туған жеріне барған осы сапарында 
Исабай Кәнібайұлының қоңыр жорға атын 
да ерімен мінген. Осы ер қазіргі күнде музей 
қорындағы құнды жәдігерлер қатарында. КП-
7002 номерімен тіркелген бұл жәдігер 2013 
жылы сәуір айында музей қорына қабылданған. 
Жәдігерді музейге табыстаушы Бекен Исабаевтың 
ұлы, қазіргі уақытта Бөрілідегі М.Әуезовтің музей-
үйінің меңгерушісі Исабаев Шағжан Бекенұлы. 
Ер XX ғасырдың 50 жылдарында жасалған. 
Күмістелген элементтері бар. Ұзындығы – 62 см, 
биіктігі – 28 см. Ерде «НБ» таңбасы бар. Бұл қазақы 
күміс ер Бекен Исабаетың қолында сақталған. 
Ердің алдыңғы қасына тағылған оюлы күмісті 
қараланған (қара бояу жүргізілген) тәсілінің 
өзіндік тарихы бар. Бұлайша күмісті қаралау Абай 
заманынан келе жатқан әдіс. Бұл турасында Әрхам 
Кәкітайұлы «Абайдың өмір жолы» естелігінде 
жазады. Естелікте Абай ауылына Кавказ елінен 
келген үш шеркес азаматының бірінен Абайдың 
тапсырмасымен Әнет Сағындық деген ұстаның 
күміске қара бояу жүргізуді үйренгені айтылады. 
Сағындық ұстаның қолынан шыққан белдік, кісені 
Абай өзі буынып, айналасындағы қыздары мен 
келіндеріне қарала жүргізілген күмістен білезік, 
сырға, жүзік соқтырады. Сағындық ұстадан 
Көкше Әзіке ұста, Қарабатыр Баймұрын, Көтібақ 
Сүлеймен атты шеберлер үйренген бұл әдіс 
кеңінен қолданысқа енеді [8, 127 б.].

Ұлы ақын өз заманында енгізген «күмісті 
қаралау» әдісі, алдағы уақытта да қолданылып, 
ұсталық өнердің ажырамас бөлігіне айналғанын 
көруге болады. 

Жазушының сырлы хаттары, өзі пір тұтқан 
Абайдың қара шаңырағы музейге ыстық 
ықыласпен табыстаған қолтаңбасы түскен 
шығармалары, 60 жас мерейтойында еліне келіп 
халық ортасында мерейі үстем болған сәттері 
бейнеленген фотосурет тұлға өмірінің белгілі бір 
кезеңінен мағлұмат беретін зерттеушілер үшін 
құнды дерек. 

М.Әуезов өмірінің әр сәтіне қатысты бұл 
жәдігерлер Алаштың ортақ қазынасы. 
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Резюме
В статье рассказывается о ценных экспонатах, хранящихся в фонде музея Абая. Это рукописи, письма, 

фотографии, касающиеся жизни и творчество писателя, абаеведа Мухтара Ауэзова.

Summary
The article describes the valuable exhibits stored in the fund of the Abai Museum. These are manuscripts, 

letters, photographs related to the life and work of the writer, Abai scholar MukhtarAuezov.

Мұхтар Әуезов. 1957 жылғы 20 қыркүйек
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Мұхтар Әуезов Қасқабұлақта ақын, жазушы, журналистер,  
әртістер мен мәдени-ағарту мекемелерінің өкілдерімен. 1957 жылғы 22 қыркүйек

Маржан Мұхамедова
Абай қорық-музейінің 

жетекші ғылыми қызметкері

АБАЙ ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІ ҚОРЫНДАҒЫ 
ҚҰНАНБАЙ ӨСКЕНБАЙҰЛЫНА ҚАТЫСТЫ АРХИВ ДЕРЕКТЕРІ

АННОТАЦИЯ
Мақалада Абай қорық-музейі қорындағы хакім Абай Құнанбайұлының әкесіне қатысты деректер 

туралы сөз қозғалады. Музей қызметкерлерінің ғылыми іссапарлары нәтижесінде Ресей архивтерінен 
түскен іс қағаздар старшина, би, аға сұлтан, қажы Құнанбай Өскенбайұлының қызметін жан-жақты 
баяндайды.

Кілт сөздер: Құнанбай Өскенбайұлы, Абай Құнанбайұлы, қорық-музей, мұра, Қарқаралы, Тобықты 
руы, архив деректері, зерттеу жұмыстары.

Абай қорық-музейінің ғылыми жұмыстарының 
түрлеріне қазақтың бас ақыны Абай 
Құнанбайұлының мұрасымен бірге оның туыстық 
айналасын зерттеу жұмыстары жатады. Жыл 
сайын ғылыми іссапарлар белгіленіп, архив 
мекемелеріне барып зерттеу, іздеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Музейдің ғылыми қызметкерлері Ресейдің 
белгілі архивтері мен қорларында (нақты 
айтсақ: Омбының облыстық мемлекеттік тарихи 
архивінде, Мәскеу қаласының әскери-тарихи 
архивінде, Мәскеудің Толстой музейінің қорында, 
Ресейдің мемлекеттік кітапхана қорында, 
Мәскеудегі Ресей Ұлттық Академиясының 
Этнология және антропология институтының 
архивінде, Петербург қаласының әскери-тарихи 
музейінің қорында, Түмен-Тобол архивтерінде, 
Татарстан Республикасының Ұлттық архиві мен 
Ұлттық кітапханасында және Қазан мемлекеттік 
университетінің Н.И.Лобачевский атындағы 
ғылыми кітапханасында), Ташкенттегі Өзбекстан 
Республикасының архивінде, Алматыдағы 
Қазақстан Республикасының Орталық 
Мемлекеттік архивінде (ҚР ОМА), Семей облыстық 
мемлекеттік архивінде (1997 жылдан ШҚО жаңа 
заман тарихын құжаттандыру орталығы) жұмыс 
істеді. Ғылыми іссапарлардың нәтижесінде музей 
қоры көптеген тың архив деректерімен толықты. 
Зерттеу жұмыстарының негізгі тақырыбы – Абай 
дәуірі. Осы тақырып бойынша ұлы ақынның әкесі 
Құнанбай Өскенбайұлы туралы материалдар 
жинастыру болды.

Құнанбай Өскенбайұлы (1884-1886) ат жалын 
тартып мініп, есейген шағынан бастап-ақ ауылды 
басқарған старшина, Тобықты елін басқарған 
болыс, кең атырапты басқарған аға сұлтан 
қызметіне дейін көтерілген беделді де, білікті 

өз заманының қоғам қайраткері болған. Музей 
қорында Құнанбай Өскенбайұлының болыстық, 
аға сұлтандық, билік, қоғамдық, ағартушылық 
қызметін көрсететін материалдар жеткілікті.

Музейде жиналған материалдардың ішінде 
ХІХ ғасыр басында Қазақстанда болған тарихи 
өзгерістерді баяндайтын архив деректері бір 
төбе. Құнанбай Өскенбайұлы ел ісіне араласқан 
кезде туып өскен жері Шыңғыстау тегісі мен жаңа 
ашылған Қарқаралы аймағына қарағаны белгілі. 
Тобықты елінің жай-күйі баяндалатын жазбаларда 
Өскенбай Ырғызбайұлы, Жортар Ырғызбайұлы, 
Майбасар Өскенбайұлы, замандастары Мұса 
Шорманұлы, Тінібай Қаукенұлы, Тәттімбет 
Қазанғапұлы және тағы ел басындағы 
адамдар туралы деректер кездеседі. Осындай 
жағдайларды көрсететін бірнеше материалдарға 
тоқталайық:

«Общие понятия о внешних округах в 
Киргизской степи» (музейдің тіркеуімен 16 беттік 
архив деректері №54 бумада сақтаулы);

«Объяснение старшин и биев Табуклинской 
волости по делу Биралы Токова» (№23 бумада);

«О награждении волостного управителя 
Баянаульского округа Муса Чорманова 1839 год» 
(№52 бумада); 

«Пограничному начальнику Сибирских 
киргиз. Донесение о разрешении разделения 
Чанчаровсой волости на 2 части 13 мая 1840 года» 
(№31 бумада);

«Донесение об избрании волостным 
управителем Майбасара Ускенбаева 18 мая 1850 
года» (№10 бума) және т.б. [1].

Құнанбай Өскенбайұлының ел билеуі 1831 
жылы әкесінің орнына Күшік-Тобықты болысының 
старшиндығына сайлаудан басталады. ҚР 
Орталық Мемлекеттік архивіндегі Ф. – 374, 

М.Әуезов, Ф.Халитова, Ғ.Омаров, Қ.Мұхамедханов. 1957 жылғы 22 қыркүйек

АБАй ҚҰНАНБАЕВТың ТУҒАНыНА – 175 жыЛ
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о-1, «1848-1850 годы» деген ісқағаздардың 68-
ші бетінде былай деп жазылған: «Кунанбай 
Ускенбаев – Кучук-Тобыктинский, с 1831 года 
декабря 10 дня, старшина, печати не имеет» 
[2]. Бұл 27 жастағы Құнанбай Өскенбайұлы туралы 
алғашқы архив деректерінің бірі. Осыдан 1856 
жылға дейін билік тізгінін қолынан шығармаған.

Архив деректерінде Құнанбай Өскенбайұлына 
жақсы мінездеме берілгенін көреміз. 1840 
жылы заседатель К.Неговский шекара 
басшысы М.В.Ладыженскийге : «... что оба эти 
старшины (сөз Бөжей Ералыұлы мен Құнанбай 
Өскенбайұлы туралы), в особенности Ускенбаев, 
достойны просимой награды и в поощрение 
на будущее время быть полезным в делах 
правительству, при исполнении которых они 
всегда способствуют проживающих в той 
волости русским чиновникам по особенной 
расположенности к Российскому престолу» [2].

, - деп жазып, келешекте Құнанбай сияқты 
адамдар қазақ даласындағы саясатты жүргізуге 
қажет адамдар болғандықтан марапаттау керек 
деген пікір білдіреді.

1842 жылы толтырылған анкетада: «Кунанбай 
сын Ускенбая, старшина, 36 лет, весьма 
умен, справедлив, пользуется от народа 
особенным уважением и доверием. Кучук – 
отделение – Айдос. От командира отдельного 
Сибирского корпуса за преданность к русскому 
правительству и нахождение при отряде 
в 1840 году посланном против мятежного 
султана кенесары Касымова, награжден 
коричневым суконным халатом, обложенным 
галуном. 6 июля 1840 года» (КР ОММ. Ф – 374, о 
-1, д – 2892, 164 б. об.) [2] деп жазылған. Сырттай 
Кенесары қозғалысына қарсы күрескер ретінде 
көрінгенімен, оған астыртын қолдау жасап, 
Құнанбай Өскенбайұлының көмек бергені тарихта 
белгілі.

1859 жылы толтырылған «Формулярды 
тізімде»: «Хорунжий Кунанбай Ускенбаев 
кучук Тобкулинской волости, сын бия. 
Магометанского исповедания. Согласно 
выбора народа, утвержден Управителем Кучук 
Тобуклинской волости 1844 года июля 30. 
Согласно выбора народа, утвержден Старшим 
Султаном Каркаралинского округа 1849 году 
октября 22. Согласно выбора народа на место 
его другого Старшего Султана, от должности 
и службы уволен 1852 году октября 31» [1]. Бұл 
Мәскеудің әскери-тарихи архивінен табылған 
деректердің бірі. Музей қорының №26 бумасында 
сақтаулы және қорға түскеннен бері «Абай дәуірі» 
залының экспозициясында тұрақты орын алып 
келе жатқан құжат. Музейге келген көрермендер 
осы құжат арқылы Құнанбайдың отбасымен де 
таныса алады.

Құнанбай Өскенбайұлының өмірінде болған 
үлкен елеулі оқиғаның бірі – оның үстінен 
жүргізілген қылмысты іс. Омбының облыстық 
тарихи архивінде «Главное Управление Западной 
Сибири. По донесению справляющего должность 

Пограничного начальника Сибирских киргизов 
о пртивозаконных поступках старшего 
султана Каркаралинского округа и волостных 
управителей Ускенбаевых. Часть І-я и ІІ-я. 
19 февраля 1854 – 30 марта 1961 гг.» деген іс 
тіркеулі. 15 жылға созылған бұл істің көптеген 
беттерінен көшірмелер жасалып музей қорына 
алынды. Осы істің кейбіреуінің атауын көрсетейік:

«Генерал Губернатору Западной Сибири 
донесение о следствии по делу Ускенбаева 16 
марта 1851 года» (№4 бумада);

«Донесение по делу о противозаконных 
поступках К.Ускенбаева 22 апреля 1858 года» (№2 
бумада);

«Дополнение к донесению от 31 октября 1857 
года» (№2 бумада);

«Опись документов дела (2-го тома) 
К.Ускенбаева» (№2 бумада);

«Докладная №3522 о состоянии дела. 23 
ноября 1863 года» (№12 бумада);

«Министру юстиции отчет о прекращении дела 
К.Ускенбаева 31 декабря 1862 года» (№4 бумада) 
және т.б. [1]

Бұл тергеу ақыры шешімін таппай және 
уақыттың өтіп кеткеніне байланысты 1865 жылы 
аяқталады. Құнанбай Өскенбайұлы жазаға 
тартылмайды.

Құнанбай өміріндегі тағы бір елеулі оқиға 
– 1846 жылы генерал Вишневскийдің Ұлы жүз 
қазақтарын Ресейдің боданы ету мақсатында 
жүргізген арнайы экспедициясына қатысқаны. 
Омбыдан шыққан экспедицияның алдына 
бірнеше міндет қойылады. Бастысы – Ұлы 
жүз басшыларымен Лепсі өзені бойында 
кездесу еді. Сібір қазақтары шекаралық бастық 
генерал Вишневский басқарған экспедицияның 
құрамына басқармасының канцелярисі (хатшы) 
болып істейтін Адольф Янушкевич кіреді. Осы 
экспедицияға сол кезде болыс болған Құнанбай 
Өскенбайұлы да қатысады. А.Янушкевич сапардан 
достарына хат жазып тұрады, сапар үстінде 
көрген-білгенін күнбе-күн қағаз бетіне түсіріп 
отырады. Соның ішінде ол осы сапарда көп уақыт 
бірге жүріп, үзеңгілес жолдас болған Барақ сұлтан 
мен Құнанбай Өскенбайұлы туралы жазғандары 
белгілі [3].

1846 жылы маусымның 11 күні Аягөзде бір даулы 
іс біткеннен кейін, ол Г.Зелинскийге мынандай хат 
жазады: «Қарапайым қара халықтан шыққан 
Құнанбай жаратылыстан ақыл-парасат 
дарыған, керемет зерек, қара тілге шешен, 
байыпты, тыңғылықты кісі, халқының қамын 
ойлайды, оған жақсылық жасасам дейді; елінің 
ежелгі жол-жобасына, Әлқұранда жазылған 
шариғат жолына аса жүйрік; Ресей өкіметінің 
қырғыздар жөніндегі заң ережелеріне өте 
жетік; қара қылды қақ жарған әділ, адал 
азамат; Құнанбай халқының қамқоры, оны 
жұрт Пайғамбарындай көреді, сондықтан 
одан ақыл-кеңес алуға тіпті бір қиырдағы 
ауылдардан жас пен кәрі, бай мен кедей ағылып 
келіп жатады. Тобықты деген мықты рудың 

қалауымен ол болыстық қызметке сайланып 
қойған, елден ерек білгіштігінің арқасында бұл 
қызметті тасқаяқтай қағыстырып, тамаша 
жақсы атқарады, оның айтқаны екі болмайды, 
қабағын қақса, іс орнына келіп жатады», - дейді 
Құнанбай Өскенбайұлы туралы [4]. 

А.Янушкевич еліне келіп қайтыс болғаннан 
кейін, Есілде айдауда болған ең жақын досы 
Густав Зелинский оның хаттары мен күнделіктерін 
туыстарына тапсырады. Туыстары оның біраз 
материалдарын іріктеп, 1861 жылы поляк тілінде 
Парижде бастырады. Екінші басылымы 1875 
жылы Берлинде жарық көреді. Музей қорында 
сақтаулы осы басылымның көшірмесі Санкт-
Петербургтегі Салтыков-Щедрин атындағы 
ғылыми-көпшілік кітапханасынан алынған [5].

Көрсетіп отырған материалдарды 1968-2000 
жылдар аралығында Абай музейінде жетекші 
ғылыми қызметкер болып жұмыс істеген 
Мұздыбай Бейсенбаев архивтерден тауып, 
музей қорына түсірген болатын. Жоғарыда 
көрсеткендей мол архив көздерін пайдалана 
отырып, М.Бейсенбаев Тобықты елінің ертедегі 
тарихы, оларды басқарған адамдардың, оның 
ішінде Құнанбай заманы, Тәттімбет Қазанғапов, 
Шыңғыс Уәлиханов, Қисық Тезеков сияқты ел 
билеушілер туралы, Құнанбай Өскенбайұлы 
туралы, оның қоғамдық-әлеуметтік істері 
жайында аса құнды деректерді көрсетіп, 
мақалалар топтамасын жариялады. Жергілікті 
басылымдардан басқа республикалық, облыстық 
газеттер мен журналдарда жарық көрді. 
Белгілі ғалымдар Мұздыбай Бейсенбаевтың 
мақалаларына пікірлерін білдіріп отырған. 
Музейдің ғылыми қорында Мұздыбай ағаның 
Құнанбай заманы туралы жазғандары бойынша 
тарихшы-ғалымдар, жазушылар, журналистермен 
хат арқылы пікір алысқаны туралы деректер 
біршама: Әлкей Марғұланның, Әуелбек 
Қоңыратбаевтың, Мұхтар Мағауиннің, Амантай 
Сатаевтың, Әшімбек Бектасовтың, Қалихан 
Алтынбаевтың, тағы басқаларының хаттары 
және оларға жазған М.Бейсенбаевтың жауаптары 
сақтаулы. М.Бейсенбавтың ғылыми-зерттеу 
еңбегінің нәтижесі – 1988 жылы Алматының 
«Жазушы» баспасынан жарық көрген «Абай және 
оның заманы» (Абай ізімен) атты кітабы кейінгі 
музей қызметкерлеріне, тарих зерттеушілеріне, 
ізденушілерге темір қазықтай тура жол көрсететін 
жолтанытқыш болып саналады.

Мұздыбай Бейсенбаев ізімен музей 
қызметкерлері кейінгі жылдары жоспарланған 
іссапарларда Омбы архивінде жұмыс істеді. 
Онда тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, деректер тауып, музей 
қорын архив деректерімен толықтырып, 
музей жұмысының өркендеуіне өз үлестерін 
қосып жатқан жайлары бар. 2013-2014 жылғы 
іссапарларда Құнанбай Өскенбайұлына 

байланысты деректер қайтадан қаралып, олардың 
бірталай беттерінен электронды көшірмелер 
жасалды. Мысалы. Жоғарыда сөз болған 
құнанбай Өскенбайұлының іс қағаздарынан 
«ООИА. Фонд 3, оп.-3, ед.хр.-3649. Том 2 (листы 
214-413)» - осы істің 380, 380-об., 381 беттеріндегі 
Шыңғыс Уәлихановтың Құнанбайды кепілдікке 
алып, абақтыдан босатып алғаны туралы дерек. 
Екінші электронды нұсқасы жасалған архив 
дерегі – «Донесение: с представлением 2-х 
отношений чиновника Главного Управления 
Гусева. От 12 авг. 1852 года». ООИА. Фонд -3, 
о-3, ед. Хр.-3649 296-бетінен және осы іс қағаздан 
280-об. бетіндегі Құнанбай Өскенбайұлының 
мөрін басқан беттерінен көшірме алынды. 
Осы істің келесі «Ведомость с показанием 
родов, количество аулов, кибиток, числа душ 
мужского и женского пола, состоящих в Кучук-
Табуклинской волости», ООИА. Фонд -3, о-3, 
ед. Хр.-3649. Том 2, часть 1-я. 245-об., 246, 247 
беттерінен де электронды нұсқалары жасалды. 
Музей қорына түскен бұрынғы архив деректері 
қазіргі заман талабына сай сандық форматтағы 
жүйеге көшіріліп жатыр. Сонда да Омбы архивінде 
сақтаулы іс қағаздарының өзінен түсірілген 
электронды нұсқалары бұрынғы дайындалған 
фотокөшірмелерден қарағанда түпнұсқаға жақын 
болады және насихаттау жұмыстарын жүргізу 
кезінде өте ыңғайлы.

Құнанбай Өскенбайұлы – өз заманында да, 
тарихымызды бұрмалап жазған кеңес үкіметі 
кезінде де, Тәуелсіздік алған жылдары да 
қызушылық танытатын ірі, дара тұлға. Оның 
өміріне, қоғамдық , аға сұлтандық қызметіне 
байланысты естеліктер мен аңыз-әңгімелерді 
дәлелдейтін, анықтайтын, толықтыратын, тарихи 
жайларды шындайтын – архив деректері. Құнанбай 
Өскенбайұлы туралы деректер Абай қорық-
музейі қорына әр жылдары жинақталып, ғылыми 
айналымға кіріп отырды. Музей архивімен жұмыс 
істеген ғалымдар мен ізденушілерге ғылыми, 
рухани азық болып келеді.
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Құнанбай Өскенбайұлы. Портрет. 2014. Авторы Н.Өтепбаев

Қарқаралы. ХІХ ғасырдың басы

Қарқаралыдағы Құнанбай мешіті. ХІХ ғ.

Құнанбай Өскенбайұлы мөрінің таңбасы

Резюме
В статье даны описания архивных документов о деятельности старшего султана Кунанбая Ускенбаева, 

хранящихся в научном фонде музея-заповедника Абая в Семее.

Summary
The article contains descriptions of archival documents on the activities of the senior sultan Kunanbai 

Uskenbayev, stored in the scientific fund of the State reserve museum of Abai in Semey. 
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В Архиве Президента Республики Казахстан на 
государственном хранении находятся документы 
и фотографии личного архива Каныша Имантае-
вича Сатпаева. К.И. Сатпаев – выдающийся геолог, 
ученый и крупный организатор науки, основатель 
казахстанской геологической службы и Академии 
наук Казахской ССР, первым Президентом кото-
рой он был избран.

В личном фонде академика К.И. Сатпаева в 
значительном объеме сохранены научные тру-
ды, посвящённые изучению, оценке и развитию 
рудной базы цветной металлургии, в особенно-
сти промышленному освоению меди; о разви-
тии черной металлургии республики, проблемах 
Большого Джезказгана, по обогащению и перера-
ботке руд, о металлогении, о разработке метал-
логенической и прогнозной карты Центрального 
Казахстана и др. В фонде размещены статьи и 
выступления научно-популярного, обществен-
но-политического характера о науке, минераль-
но-сырьевых ресурсах, промышленности, о роли 
геологов в индустриализации Казахстана и др. 
Вместе с тем, К.И. Сатпаев глубоко интересовал-
ся вопросами развития казахской литературы и 
искусства. В ряде выступлений, статей выражал 
мнение касательно новых произведений казах-
ской литературы, вступал в научные полемики и 
предлагал свои видения дальнейшего развития 
литературы. Среди таковых его работ – это отзыв 
К.И. Сатпаева на произведение Сабита Муканова 
«Абай». Рукопись отложилась в архивном фон-
де К.И.Сатпаева в материалах по подготовке к 
100-летнему юбилею ученого издания его трудов. 
Собрание трудов в 8-ми томах было подготовле-
но Министерством науки – Академией наук и Цен-
тральным государственным архивом Республики 
Казахстан, при участии Института геологических 
наук имени К.И. Сатпаева и международного фон-
да академика К.И. Сатпаева. Главным редактором 

научного издания был крупный ученый, соратник 
и последователь Сатпаева, академик АН РК Ша-
фик Чокинович Чокин, ответственным секрета-
рем – дочь ученого Меиз Канышевна Сатпаева. 
Первый том издания вышел в 1998 г., заключи-
тельный том – в 2001 г. 

Содержание документа, уверены, вызовет ин-
терес у общественности, учитывая широкий ре-
зонанс и множество публикаций в казахстанских 
СМИ в рамках 175-летного юбилея Абая в теку-
щем году.

Краткий отзыв о труде 
Сабита Муканова «Абай»

г. Алма-Ата                                29 апреля 1945 г.

Жизнь и творчество 
основоположника ка-
захской литературы и 
одного из первых про-
светителей-западни-
ков казахского народа, 
Абая Кунанбаева, пред-
ставляют, естественно, 
самый актуальный ин-
терес для изучения.

Несмотря на то, что 
первое собрание со-
чинений Абая вышло 
в свет около сорока 
лет тому назад, а за 
последующий период 
времени опублико-

вано несколько изданий полного собрания его 
сочинений, сопровождающихся достаточно под-
робными биографическими данными о жизни 
великого поэта, однако, до сих пор, к сожалению, 
отсутствует сколько-нибудь полная историко-ис-
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К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ  
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО АРХИВА К.И. САТПАЕВА

АННОТАЦИЯ
В публикации представлен отзыв академика К.И. Сатпаева на труд С. Муканова «Абай» об 

исследовании творчества и характеристике индивидуальных особенностей поэзии Абая.
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следовательская литература, которая давала бы 
ясное представление о жизни и творчестве поэта, 
раскрывала бы с достаточной полнотой и мотиви-
рованностью яркий и многогранный образ этого 
великого человека и как поэта, и как философа, и 
как просветителя.

До сих пор, обычно, творчество Абая рассма-
тривалось вне учета влияния на поэта окружаю-
щей его конкретной среды, как в историческом, 
так и в социально-экономическом аспектах. По су-
ществу дела, остается до сих пор неясным вопрос 
о том, каким образом формировались передовые 
для своего времени широкие радикальные взгля-
ды этого даровитого самородка. 

Рассматриваемая работа Сабита Муканова яв-
ляется первой, с моей точки зрения, наиболее 
полной и зрелой попыткой анализа творчества 
Абая на широком историческом и социально-э-
кономическом фоне, с учетом влияния на творче-
ство Абая, как со стороны культуры великого рус-
ского народа, так и со стороны культуры народов 
Востока. В этой же работе тов. Мукановым С., с 
моей точки зрения, на широком исследователь-
ском фоне и с учетом огромного фактического 
материала, дается и наиболее полная характе-
ристика индивидуальных особенностей поэзии 
Абая, обосновывается значение Абая, как исто-
рического основоположника казахской литера-
туры и как одного их великих поэтов новаторов, 
давшего большое количество (свыше 20) ориги-
нальных форм стихосложения. Достоинством же 
рассматриваемой работы, с моей точки зрения, 
является та ее часть, где уточняются и обосновы-
ваются хронологические даты создания Абаем 
отдельных, наиболее ценных по форме и содер-
жанию стихотворений, а также обоснованно вос-
создается наиболее вероятный первичный кон-
текст отдельных его стихов, с очищением их от 
чуждых наслоений, искажающих не только стиль, 
но и основные идеи поэта, заложенные в этих сти-
хах. Уточнения, вносимые тов. Мукановым в эти 
вопросы, должны, с моей точки зрения, быть пол-
ностью учтенными уже сейчас, при подготовке к 
юбилейному изданию полного собрания сочине-
ний поэта.

Ряд моих мелких замечаний по отдельным, 
с моей точки зрения, не совсем обоснованным, 
или недоработанным вопросам в рассматрива-
емой работе, сообщены мною автору лично, и 
останавливаться здесь на них считаю излишним. 
Наиболее существенным недостатком рассма-
триваемой работы является, с моей точки зрения, 
подчас излишнее увлечение автора описанием 
отдельных деталей историко-экономических сто-
рон темы, иногда отдаленно связанных с прямой 
темой. Между тем, эти детали сами по себе край-
не интересные, в особенности для русского чита-
теля и для казахской молодежи, могли бы являть-
ся материалом для целого ряда будущих самосто-
ятельных работ автора по вопросам генеалогии и 
истории казахского народа, его этнографического 
быта, отдельных этапов развития социально- эко-

номических отношений в дореволюционном ка-
захском ауле.

Разумное сокращение таких деталей в при-
лагаемой работе, с моей точки зрения, только 
усилило бы ценность основного материала, по-
добранного автором, в связи с изучением жизни 
и творчества Абая. Невыясненным остается и до 
сих пор вопрос об истоках формирования ради-
кально-демократических и культурно-просвети-
тельных взглядов Абая, на основе восприятия им 
передовых взглядов лучших представителей рус-
ского народа и народов западной Европы.

Как известно, переломным для формирования 
общественных взглядов Абая и созревания его 
яркого поэтического таланта является период, 
начиная с 1872 года, когда он значительное вре-
мя жил безвыездно в Семипалатинске и когда он 
впервые, вероятно, систематически и углубленно 
начал зачитываться оригинальной и переводной 
русской литературой, в самом широком смысле.

В официальной биографической литературе 
об Абае всегда подчёркивается роль и значение 
таких передовых людей русского народа, как 
Долгополова, Гросса, Михаэлиса и других в деле 
формирования общественных взглядов Абая. 
Но ведь они впервые, кажется, познакомились с 
Абаем только в 1880-х годах и, при том, по их же 
данным, они застают Абая уже регулярно пользу-
ющимся книгами на русском языке из Семипала-
тинской публичной библиотеки.

Период 1872-1880 гг., с моей точки зрения, яв-
ляется наиболее важным в формировании Абая, 
как одного их первых представителей передовой 
культурно-просветительской мысли среди пред-
ставителей казахского народа. И этот именно пе-
риод в жизни Абая, к сожалению, до сих пор оста-
ется по существу совершенно не изученным. Де-
тальные исследования архивных источников за 
указанный период времени, в частности, архива 
тогдашнего областного управления, Публичной 
библиотеки и других, могли бы пролить значи-
тельный свет на выяснение этого вопроса. Систе-
матическое изучение архивных материалов 1870-
х годов и позже, находящихся в Семипалатинске 
и имеющих отношение не только к Абаю, нои к 
установлению состава и деятельности представи-
телей русской интеллигенции, проживавших в те 
годы в Семипалатинске, с которыми мог познако-
миться и общаться Абай, является, с моей точки 
зрения, одной из самых актуальных задач, стоя-
щих перед абаеведами.

В целом работа Сабита Муканова представля-
ет крупный научный и литературный интерес и ее 
опубликование, с необходимой небольшой до-
работкой и сокращениями, должно быть, с моей 
точки зрения, включено уже сейчас в план изда-
ния юбилейных работ, посвященных 100-летию 
со дня рождения великого поэта.

Член-корреспондент
Академии Наук СССР

К.И. Сатпаев
АПРК. Ф. 309-Н
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Түйін
Мақалада академик Қаныш Сәтбаевтың жеке қорындағы ғасырлық мерейтойын өткізу бойынша ма-

териалдардың арасында қолжазба түрінде сақталған Сабит Мұқановтың «Абай» шығармасына берілген 
пікірі ұсынылған. Онда ғалым Мұқановтың туындысы үлкен ғылыми және әдеби қызығушылық тудыра-
тынын және оны жарыққа шығару қажеттігі жайында айтқан. 

Summary
The article presents the review of academician Kanysh Satpaev on Sabit Mukanov’s work «Abay», preserved 

in a personal fund in handwritten form among the materials for the celebration of the 100th anniversary of 
the scientist. 

In it, the scientist said that Mukanov’s work is of great scientific and literary interest and should be 
published.

Краткий отзыв о труде Сабита  Муканова «Абай». АПРК. Ф. 309-Н
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Мая Макаримова, 
руководитель отдела использования документов

 Государственного архива города Караганды 

НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
КАРАГАНДИНСКИХ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена документам Карагандинских Кирпичных заводов. Сотрудниками архива была 

проделана попытка проанализировать документы кирпичных заводов. Это документы, которые 
состоят из приказов, отчетных документов, рабочих списков, бухгалтерских ведомостей военных лет. 
Автор пришел к выводу, что тыловой труд сыграл большую роль в Победе в Великой Отечественной 
войне.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, кирпичный завод, тыловой труд, трудовая армия.

Великая Отечественная война является 
актуальной проблемой и по сей день. В этом 
году мы празднуем 75-й юбилей Победы в этой 
войне. Победа досталась нам нелегко, а через 
колоссальные людские потери. 

В этой статье мы хотели рассказать о 
функционировании Карагандинского кирпичного 
завода в годы войны. Как известно, война была 
побеждена не только фронтом, но и мощным 
тылом. В эти тяжелые годы была введена 
принудительная трудовая повинность. Однако, ни 
в одном официальном документе периода 1941-
1945 гг. понятие «трудовая армия» не встречается. 
Большую часть этих формирований составили 
люди, которые считались неблагонадежными по 
социальному или национальному признаку: евреи, 
эстонцы, поволжские немцы, финны, итальянцы, 
румыны, венгры. Их труд активно применяли 
на масштабных стройках НКВД в различных 
отраслях народного хозяйства. Они стали 
бесплатной рабочей силой, пополнив обширную 
сеть ГУЛАГа в Сибири и на Урале. Начиная с 1990-
х гг. потомки тех людей, которые стали жертвами 
политических репрессий, организовали активные 
поисковые работы с целью узнатьо судьбе своих 
близких.

Аналогичные запросы стали приходить и в 
наш архив. В городском архиве г. Караганды 
сохранился фонд №41 «Управление кирпичных 
заводов 1-2 треста «Карагандашахстрой» за 
1941-1942 гг., где сосредоточены документы о 
функционировании Карагандинского кирпичного 
завода. 

Несколько лет назад в адрес архива поступил 
запрос гражданки Германии в отношении 
своего отца, потомка поволжских немцев, для 
подтверждения факта его трудовой деятельности 
в трудовой армии на Карагандинском Кирпичном 
заводе в период Великой Отечественной войны. 
Данн Иван Давыдович был призван из Макинского 
района Целиноградской области в возрасте 14-15 
лет. В октябре 1941 года их семья, как и многие 
другие семьи поволжских немцев, была сослана 
из Поволжья. В своем письме она приводит слова 
90-летнего отца, который урывками, но всё еще 
помнит то непростое время: «Мне было 15 лет. В 
Трудармию призвали осенью 1942 года вместе со 
старшим братом, 1925 года рождения, который 
там и умер в феврале-марте 1944 года... Я даже 
похоронить его не мог... был сильный буран. 
Затем стал убегать, добывать пропитание, за что 
был осужден и отправлен в тюрьму в Кустанай 
(или Кокчетав..). Спасибо охраннику казаху, 
который не дал умереть от холода и голода в 
товарном вагоне... В тюрьме получил профессию 
токаря... . Еда там была..., а в декабре 1944 года 
меня, как несовершеннолетнего, освободили...» 
[1, документы НТО].

Казалось бы, короткая цитата из воспоминаний, 
но отражает реальную картину того времени. 
Несколько строк письма и целая история.

Сотрудниками архива в документах данного 
фонда удалось обнаружить ведомости о 
начислении заработной платы работникам 
Кирпичного завода. В этом списке нам была 
найдена краткая запись о выдаче заработной 
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платы Данн И. в ноябре 1942 года в сумме 14 
рублей 87 копеек [2, л. 292]. Никаких других 
записей в приказах или документах тех лет 
обнаружить не удалось (возможно потому что он 
был несовершеннолетним). 

В фонде №41 сохранились делопроиз-
водственные документы разного характера. 
К примеру очень много приказов Управления 
Кирпичных заводов № 1-2 за 1941-1942 годы, где 
повествуется о тех далеких и непростых для всей 
страны военных годах. Они показывают историю 
жизни и труда советского народа в тылу. 

Также документы представлены в виде сводок 
военных лет Совинформбюро, написанные 
в духе советской пропаганды. К примеру, 
«Международный пролетарский праздник 1-го 
Мая в нынешнем году советский народ проводит 
в условиях Великой Отечественной войны с 
немецко-фашисткими захватчиками. Доблестная 
Красная Армия под руководством великого 
полковника маршала Советского Союза т. Сталина, 
в текущем году одержала ряд крупнейших побед 
над фашисткими захватчиками и освободила 
от ига гитлеровских бандитов ряд областей и 
сотни районов. Теснимые Красными Девизиями 
фашисткие изверги отступают на запад. 
Советский тыл проявляя героические усилия в 
труде, неразрывно связан со своей Армией, кует 
победу над врагом. Отмечая великий праздник 
трудящихся 1-е Мая тысячи предприятий 
Советского Союза включились в предмайское 
социалистическое соревнование и показывают 
самоотверженный пример стахановской работы, 
выполняя и перевыполняя государственные 
планы» [3, л.6].

Выполнение и перевыполнение планов в 
годы войны являлась жесткой нормой. И это 
имела широкую рекламу в средствах массовой 
информации. Лица, перевыполнявшие нормы 
широко приветствовались и благодарились. В 
документах это отражалось так: «В результате 
предмайского социалистического соревнования, 
предприятия Управления Кирзаводов 
апрельский план за 28 дней по производству 
кирпича выполнили на 109%, по добыче угля на 
102%. Отдельные рабочие показали высокие 
образцы Стахановского труда. На основании 
вышеизложенного приказом объявить 
благодарность с занесением в личное дело, 
следующим рабочим и ИТР заводов и разреза 
№ 3. (список прилагается). Выражаем твердую 
уверенность в том, что и в дальнейшем вы будете 
нести высоко знамя Социалистического труда 
в борьбе за выполнение и перевыполнение 
производственных заданий в борьбе за 
окончательный срок победы над врагом» [4, лл. 
6-7]. Вот так, несколько пафосно, но в духе того 
времени звучит приказ от 30 апреля 1943 года за 
№ 127.

Приказ, датируемый 1944 годом: «Отмечая 
достигнутые успехи, выражаю твердую 
уверенность, что коллектив рабочих и ИТР 

Управления Кир.заводов № 1-2 не остановятся 
на достигнутых результатах, еще больше 
мобилизуют свои силы для дальнейших 
производственных побед, укрепляющих 
большевисткий тыл и для оказания помощи 
Красной Армии, Красному Флоту и Авиации, для 
полного разгрома шайки фашистких бандитов. 
Вперед товарищи Кирпичники под руководством 
партии и т. Сталина к новым Победам!» [5, л. 38].

Приказ кирпичного завода от 30 апреля 
1945 года повествовал: «Коллектив рабочих 
ИРТ и служащих кирпичного заводов № 1-2 
включившись в социалистическое соревнование 
имени 25-летия Казахской ССР преисполнены 
желания помочь нашей доблестной Красной 
Армии в окончательном разгроме гитлеровских 
захватчиков, за март месяц выполнили план по 
выпуску строительного кирпича» [6, л. 46].

Приведем приказ № 80, который уже вышел 9 
июня 1945 года: «Воодушевленные героическими 
победами нашей славной Красной Армии, 
включившись в предмайское, к 25-летию КазССР, 
социалистическое соревнование, коллектив 
кирзавода № 2 за апрель месяц 1945 года 
выполнил производственную программу на 180 
%» [7, л. 39].

Великая Отечественная война явилась 
тяжелейшим испытанием для всех народов 
Советского Союза. Труженики тыла, трудармейцы, 
были вынуждены работать в нечеловеческих 
условиях. А условия труда порой были 
невыносимыми. Много страданий пришлось 
пережить народу в годы войны, которые на себе 
испытали все тяготы военных лет и в меру своих 
сил выполняли и перевыполняли поставленные 
страной задачи и приближали общую Победу. 

Большинство приказов по Кирпичному 
заводу раскрывают непростую жизнь рабочих 
завода, их суровые будни и не менее суровые 
дисциплинарные взыскания (по закону военного 
времени) за опоздания, прогулы, сомовольное 
оставление рабочего места, поломку 
оборудования и др. К примеру, в приказе от 6 
июля 1943 года прописываются четкие наказания: 
«Нижеперечисленные рабочие, мобилизованные 
в угольную промышленность и направленные 
на работу на кирпичные заводы самовольно 
оставили работу и дезиртировали, но в настоящий 
момент эти рабочие органами милиции 
задержаны и Военным трибуналом Войск НКВД 
осуждены к тюремному заключению» [8, л.44].

За опоздание на работу объявляли выговор: 
«За опоздание Сабархановой К.А. на работу 25 
августа 1943 года на 25 минут, материалы передать 
в Нарсуд для привлечения к ответственности по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 
декабря 1941 года; «За опоздание на работу 14 
августа 1941 года на 2 минуты т. Вазем А. обьявить 
выговор» [9, л. 109].

Тяжелый физический труд сочетался с плохими 
условиями работы и питания. О непростой 
продовольственной ситуации и карточной системе 

выдачи хлеба говорят следующие приказы: «На 
основании Постановления СНК СССР от 18 ноября 
1942 года за № 1704 заменить хлебные карточки 
с нормой 800 гр. в день на карточки с нормой 600 
гр.» [10, л.2]. Или приказ № 271 от 17 сентября 
1943 года:«Тов. Шараповой Н.Н., которой была 
сокращена норма хлеба, как осужденной по 
Указу от 26 июня 1940 года, но т.к. она в течении 
августа выполнила норму выработки на 108% 
восстановить ранее получаемую норму хлеба» 
[11, л. 34].

Подобных приказов немного, но из документов 
становится понятно, что невыполнение 
государственного плана рассматривалось как 
государственное преступление, направленное 
на срыв оборонной мощи страны. Программные 
действия, разработанные Советским 
правительством для превращения страны в 
единый боевой тыл имели одну цель – Победа. 
Много написано о воинском подвиге и гораздо 
меньше - подвигах тех, кто трудился в тылу. «Все 
для фронта, все для победы!» - именно этот 
лозунг вдохновлял тружеников тыла и давал им 
новые силы. Страна «ковала победу» общими 
усилиями всего народа. 

Вот такой «пыльный» кусочек истории был 
обнаружен в документах военных лет. За Победу 
была заплачена самая высокая цена – цена жизни. 
В судьбе каждой семьи война оставила свой след. 

Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она 
досталась ценой огромных жертв и материальных 
потерь. Тяжелые условия жизни, изнуряющая 
работа, голод, потеря родных, здоровья – такова 
была цена Победы.
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Түйін
Мақалада Қарағанды кірпіш зауытының соғыс жылдарындағы жұмысы және 1941-1945 жылдардағы 

Ұлы Отан соғысы кезінде міндетті еңбек қызметі енгізілгені туралы айтылған. «Еңбек армиясы» ұғымы 
сол кезеңдегі ешқандай ресми құжатта кездеспейді, алайда майданда жеңісті жақындатуға көмектескен 
қуатты тыл болғандығы жөнінде баяндалады.

Summary
In this article we wanted to talk about the functioning of the Karaganda brick factory during the war years 

and the introduction of forced labor service in them during the Great Patriotic War of 1941-1945. In no official 
document of that period, the concept of «labor army» is not found, but it was a powerful rear that helped the 
front bring victory closer.

ҰЛы ОТАН сОҒысыНДАҒы жЕңісКЕ – 75 жыЛ
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К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИИ ВОЙНЫ...

«… Война есть одно из тех неразрешимых разноречий, которые 
сотканы из н епонятного. Не докопаться до ее основ, 

не проникнуть в неразгаданность ее правил. 
Единственное средство ее понять – сознаться в ее непонятности. 

 Жозеф де Местр

АННОТАЦИЯ
Обращаясь к вопросу об онтологии войны, автор статьи затрагивает такие теоретико-методоло-

гические проблемы, как: военно-философские традиций осмысления сущности войны как явления 
вообще,  общие закономерности истоков и причин войн; изучение генезиса и эволюции войн; про-
блемы типологии и классификации, измерений войн; изучение природы войны как особого социо-
политического, социокультурного, геополитического, геоэкономического явлений; место войны и ее 
роль в истории цивилизаций и культур; в формировании государственности; дискуссионные темы в 
феноменологии войны и др.  

Ключевые слова: онтология, война, традиции, феноменология, типология, классификация, циви-
лизация, генезис.

Онтология «войны» предполагает анализ та-
ких проблем, как: общие закономерности исто-
ков и причин войн; изучение генезиса и эволю-
ции войн; типология и классификация войн; изу-
чение природы войны как особого социополити-
ческого, социокультурного, геополитического, 
геоэкономического явлений; место войны и ее 
роль в истории цивилизаций и культур; в форми-
ровании государственности; динамика и тенден-
ции войн; возможности ее устранения; пробле-
ма участия человека в войне и  множества др.  

Занимаясь проблемами цивилизационного 
измерения истории кочевников Евразии, затем 
исследованием генезиса и эволюции казахской 
государственности, ранее мне не раз приходи-
лось обращаться к разбору проблем о соотно-
шении цивилизации и войны, феноменологиче-
ского анализа роли войны в политии кочевни-
ков Евразии, как правило ассоцирующихся для 
«внешних глаз» и наблюдателя извне, в первую 
очередь милитаризованным характером.  

В действительности, своей природой и причи-
нами порождения, а также последствиями вся-
кая война, начиная от варварских до цивилизо-
ванных, «обязана» прежде всего, человеческому 
уму и зависит от общественного состояния того 
или иного государства. «Война» выступает од-
ним из опознавательных маркеров состоятель-
ности государств, а также отражением состоя-

ние упадка и распада цивилизации, т.е. данные 
понятия являются сопутствующие друг другу, 
взаимообусловленные социальные категории. 
Тому подтверждением высказывания отцов-ос-
нователей теории цивилизации, в частности 
А.Тойнби о роли войны в жизни цивилизаций: «В 
действительности, своей природой и причина-
ми порождения, а также последствиями всякая 
война, начиная от варварских до цивилизован-
ных, «обязана» прежде всего, человеческому 
уму и зависит от общественного состояния того 
или иного государства» [1, 298] либо К.Райта: 
«Войны, бесспорно, были и подчас остаются 
важнейшими историческими экзаменами госу-
дарств, народов, цивилизаций на выживание и 
развитие. Чтобы оценить в этом плане возмож-
ности конкретного общества, следует сначала 
выявить его способность к ведению войны. Хотя 
военная активность на четырех этапах развития 
цивилизации неодинакова (максимальна на вто-
ром этапе – в период политических потрясений, 
минимальна на третьем – социально-экономи-
ческой стабилизации), она находила выражение 
в интенсивности военных действий, характере 
армии, операций и целей войны, обосновании 
правомерности вооруженного насилия» [2, 304].

Как бы то ни было, по утверждению знатоков 
военно-философской  мысли нет ни одного наро-
да, нации и государства, созданной без участия 

войны и ее творцом во все времена выступали 
отдельные исторические лидеры, «гений пред-
ставлявшие духовную квинтэссенцию данной 
цивилизации» и обладавшие высокоразвитым 
и динамичным умом, а не клубком прихотливых 
чувств и страстей (по-Клаузовицу). Однако, не 
стоит при этом забывать о том, что всякая война 
неповторима и своеобразна. Она имеет свое лицо 
и свой характер, почерк, свою эпоху и «конкрет-
но-исторические предпосылки, условия, реаль-
ные начала и пределы своего развития, функции 
в общественной практике, в цивилизационном 
процессе». Соответственно, для каждого народа, 
государства, общества присуща своя, собственная 
форма войны, наряду с пояснением причин внут- 
ренних и внешних противостояний, состояния и 
состоятельности государства, служащий инди-
катором сплоченности и единства того или ино-
го социума. Сказанному яркое доказательство и 
Великая Отечественная война, относящееся со-
гласно типологии войн, к войне справедливой, 
оборонительной, преследовавшая цель – защиту 
своей Родины, Отчизны.  

Обратимся немного статистике: по данным 
военных историков за всю историю человечества 
на земле было более 15 тысяч войн, из них: в ХVI 
веке было 106, в ХVII – 231, в ХVIII – 703 войны, в 
ХIХ – 730 войн, а в ХХ веке, набирается около 1200 
войн [3, 92]. И если для античности были больше 
характерны: захватнические, межгосударствен-
ные; средневковью: религиозные: крестовые 
походы, джихад; тогда как новому и новейшему 
времени: колониальные и национально-осво-
бодительные, гражданские; а современности: 
межэтнические и международные. Кроме того, 
на протяжении тысячелетий менялось и изме-
рение войн от двухмерных форм – на суше и на 
море, к третьей – воздушному пространству в 
годы Первой и особенно Второй мировых войн, 
а при современных условиях прибавляются но-
вые измерения в космосе и киберпространстве. 
Так, вместо прежних мотиваторов войн: полити-
ческих вопросов власти и доминирования (в стра-
не, регионе, мире), реальное время выдвигает на 
передний план проблемы социокультурных раз-
личий, таких как: несовместимость ценностей и 
идентичности, рост национализма, религиозная 
нетерпимость. «Война характеризуется сложным 
взаимодействием сознательного, бессознатель-
ного и иррационального начал; переплетением 
общественных, личностных, идеологических, 
психологических, религиозных, социокультурных 
компонентов духовной жизни общества и лично-
сти… Война выступает точкой встречи всех форм 
движения материи: механической, физической, 
химической, биологической, психической, соци-
альной, информационной, геологической, ноос-
ферной и других» [4].

Ведь совершенно справедлив в своем призна-
нии философ Жозеф де Местр, о том что «… Вой- 
на есть одно из тех неразрешимых разноречий, 
которые сотканы из непонятного. Не докопаться 

до ее основ, не проникнуть в неразгаданность ее 
правил. Единственное средство ее понять – соз- 
наться в ее непонятности». 

По сути, о неоднозначности природы и сущ- 
ности войны свидедельствует сама эволюция 
военно-философских традиций, берущая начало 
еще с переплетенной мифами воззрений антич-
ных мыслителей, как Демокрит, Протагор, Фуки-
дид, Платон, Сократ, Аристотель, рассматривав-
ших эту данность вкупе, как: божий промысел, 
рок судьбы, несовершенство породы человека, 
природная предрасположенность народов, без-
законие, несправедливость, порочность полити-
ки и пр. В этом ряду, особого внимания заслужи-
вает сравнение Фукидидом войну с болезненным 
состоянием человека, подлежащей лечению. 
При этом «… избежать войн, как и избежать бо-
лезней, невозможно, ибо источник войн – в при-
роде человека, и происходят они в соответствии 
с природой человека». Неподражаема и «этика 
войны» Платона, его призыв: не опустошать поля, 
не сжигать домов, примирение с противником, 
а не его уничтожение; мир, а не вражда во внут- 
ренних-гражданских войнах, а также запрет на 
мародерство на поле боя, захоронение мертвых 
врагов, пожертвование в храм оружия, снятого с 
врага, осуждение трусости и малодушия во внеш-
них войнах с чужеземцами. Аналогичны интер-
претации на военную тему и восточных мысли-
телей. В частности, один из авторов знаменитых 
древнекитайских «тридцати шести стратагем», 
почитавшийся в свое время самим «богом войны» 
Сунь-цзы, утверждал, что: «… в ее (войны – А.О.) 
основу кладут пять явлений. Первое – путь, вто-
рое – Небо, третье – Земля, четвертое – Полково-
дец, пятое – Закон» [5, 140]. Сунь-цзы не отрицает 
войну в качестве средства насилия, а лишь указы-
вает на применение при возможности рациональ-
ных мер воздействия без насилия и ущерба. По 
его мнению, интеллектуальные и морально-нрав-
ственные факторы на войне имеют большую зна-
чимость нежели физические. Как видим, не огра-
ниченность констатацией фрагментов военных 
действий, а аналитика, стремление к познанию 
философии войны, предпринятые мыслителями 
древности заложили основы научного подхода к 
будущим исследованиям в этой области.  

Спустя время, в эпоху Возрождения происхо-
дит смена фокуса мыслителей с церковно-теоло-
гических объектов на природу самого человека 
и созданного им государства. Касательно войн, 
это передаваемые значением афоризмов: «Цель 
оправдывает средства» (Н.Макиавелли), «Чело-
век человеку волк» (Т.Гоббс); труды Гроций, Жо-
мини и др. чье внимание больше стали привле-
кать причины, порождающие войны между госу-
дарствами, проблемы теории и практики, страте-
гии и тактики войны.

На востоке к канонам военной науки этого пе-
риода совершенно справедливо будет отнести 
и военный трактат Шарифа Мухаммада Мансу-
ра Мубаракшаха «Адаб ал-харб ва-ш-шуджаат» 
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(«Правила ведения войны и мужество»). Воспи-
танная армия, считает Мубаракшах, прежде всего 
дисциплинированна, отлично вооружена и одета, 
поскольку является лицом государства: «…Воин 
обязан любить свою Родину, а не чернить перед 
другими ее прошлое, понимать и прощать успе-
хи и недостатки этого прошлого. Армия, каждый 
воин должны любить величие, красоту и славу 
своих предков. Армия должна быть духовно бо-
гата, добра, готова на всякий прекрасный порыв 
и на великую жертву. Она должна нести своему 
народу защиту и помощь, а не обиду и угнетение. 
В свою очередь весь народ должен любить свою 
армию и отдавать ей все лучшее» [6].

Далее, в новое время, феноменология войны 
существенно расширилась за счет размышлений 
просветителей, согласно своей сути оценивав-
ших причины войны в безнравственности и не-
вежестве, а также идеалистов и материалистов, 
исходящих из субъективности и объективности 
диалектики. Переломным моментом в восприя-
тии войны явились также наполеоновские войны, 
отразившиеся на выведении непосредственным 
участником этой компании генералом К.Клаузе-
вицем классической формулы войны в качестве 
«продолжения политики иными насильственны-
ми средствами».

Особый интерес вызывает и «удивительная 
троица войны», состоящей, по мнению корифея, 
«из насилия, как первоначального своего элемен-
та, ненависти и вражды, которые следует рассма-
тривать как слепой природный инстинкт; из игры 
вероятностей и случая, обращающих ее в арену 
свободной духовной деятельности; из подчинен-
ности ее в качестве орудия политики, благодаря 
которому она подчиняется чистому рассудку. Пер-
вая из этих 3 сторон главным образом относится 
к народу, вторая – больше к полководцу и его ар-
мии и третья – к правительству» [7].

Несмотря на мозаичность взглядов и концеп-
ции, эпистемологии периода домировых войн 
была характерна все же философская трактовка 
природы войны, одноименное с работой еще од-
ного из участников наполеоновских войн, гене-
рал Жорж де Шамбре «Философия войны». Да-
лее последовавшие серии мировых войн, карди-
нальное изменение картины мира, геополитика, 
информационное общество обусловили измене-
ние траектории военной мысли в область «соци-
ологии войны», уступив место полемологии от 
гр. polemos – война, ссора, распря) изучающую 
войну на междисциплинарном уровне как явле-
ния социального порядка: В числе российских 
военных теоретиков нельзя не отметить имена: 
А.А. Свечина, А.Е. Снесарева, М.Н. Тухачевского, 
М.А. Гареева, Д.А. Волкогонова, С.А. Тюшкевича и 
др. В целом, как свидетельствует историографи-
ческий экскурс, «война» – явление уникальное, 
многомерное, имеющее непосредственное отно-
шение наряду с человеком и его деятельностью, 
к обществу и государству. Потому неудивитель-
но, что она явилась источником вдохновения, сю-

жетом, музой, предметом для думающей, твор-
ческой, художественной, научной, одним словом 
философствующей части Человечества, допол-
нившей анналы военной мысли разнообразием 
нижеследующих подходов и интерпретаций к 
сущности войны:
  структурно-функциональный подход (Р. Арон, П. 

Аснер, В. Шнирельман);
  формационный подход (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. 

Ленин);
  социокультурный или цивилизационный под-

ход (П. Сорокин, К. Райт, А. Тойнби);
  культурологический подход (JI. Уайт, Й. Хёйзин-

га, Т. Шеллинг, X. Хофмайстер);
  психологический подход (3. Фрейд, К. Лоренц, 

Г. Зиммель);
  политический подход (Клаузевц, Л.Ранке); 
  геополитический подход (К.Хаусхофер, Дж. 

Киффер, С. Хантингтон);
  демографический подход (Т.Мальтус, Г.Бутуа);
  социологический подход (Э.Кер, Х.-У.Вэлер);
  экономический подход (В.Вильсон, Э.Фромм);
  антропологическая интерпретация (Э.Монтегю 

и др.);
  космополитическая интерпретация (Н.Энджел, 

С.Стречи, Дж. Дьюи);
  информационная интерпретация (Д.Блейни и 

др.); 
  междисциплинарный подход (Г. Бутуль, Б. Рел-

линг, Ф. Форнари).
Одним из все еще неразрешенных в военно-

философской традиции по сей день вопросов 
войны – это отсутствие единой типологии и 
классификации. Известно, что предпринятая 
впервые еще У-цзы классификация войны была 
дополнена впоследствии еще вариантами В.И. 
Даля, Н.Я.Бердяева  и др., но уже с учетом уровня 
знания их времени. Так, из имеющейся в арсенале 
военной историографии информации известны 
различающиеся по параметрам их следующие 
разновидности:
  классические и неклассические; 
  справедливая и несправедивая; 
  большая и малая война; продолжительные и 

кратковременные; 
  режимные (регулярные, рутинные) и нережим-

ные или разовые (преднамеренные и непред-
намеренные); 

  внутренние (сепаратиско-реставрационные и 
гражданские) и внешние (международные); 

  супервойна; тотальная война; агрессивные и 
оборонительные; 

  межцивилизационные и внутрицивилизацион-
ные; 

  локальные, региональные, крупномасштабные 
и мировые войны, 

  коалиционные и некоалиционные;
  колониальная, региональные, массовые; 
  тотальные, обычные и подрывные; 
  разновидности современных войн :информа-

ционная, холодная, бархатная, сетевая война 
и др.

При том, вне зависимости от типа каждой из 
них всяким войнам присущи три универсалии: 
«стремление к могуществу, доступ к ресурсам и 
престижу» [8]. 

В целом, следует отметить, дискуссионными 
темами в феноменологии войны все еще оста-
ются: морально-нравственный аспект войны, ан-
тропология войны; проблемы: легитимизации и 
делегитимности; генезиса и динамики войн; соот-
ношения войны и религии; мира и войны; геопо-
литики и войны и др. 

Очевидно, не становится меньше войн на Зем-
ле и как это непечально «опасность войн изчез-
нет только при прекращении стремления людей 
к успеху, то есть не исчезнет никогда». 

Следовательно, углубленное познание и спра-
ведливая научно обоснованная трактовка различ-
ных вариаций форм, видов, типов данного фено-
мена, поможет не только выявить, но и отразить 
программирование механизмов данных проявле-
ний в мире.

Список использованной литературы:
1.  Тойнби А. О роли войны в жизни цивилизаций //Сравнительное изучений цивилизаций.М.: Аспект 

Пресс, 2001. 556;
2.  Райт К. Война и мир в жизни цивилизаций // Сравнительное изучений цивилизаций.М.: Аспект 

Пресс, 2001. 556;
3.  Оразбаева А.И. Формула государственнсти казахов. М.: Press book, 2017. 376 с.;
4.  Поваляев В.Г. Война как социальное явление. Дисс. на соис. канд. философ. наук. 09,00,11. М., 2007;
5.  Сунь-цзы. Искусство стратегии. М.: Эксмо; СПб.: Мидград, 2008;
6.  Шарих Мухаммад Мансур Мубаракшах. Правила ведения войны и мужество [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: //http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIII/Mubaraksach/vved.htm 
3 Клаузевиц К. О войне. – М.: Госвоениздат, 1934; переиздание: М.: Эксмо, 2007;

7.  Суслов М. Г. О характере войн на разных этапах исторического развития [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: /http://www.permarchive.ru/index.php?page=lokalnye-vojny-doklad1

Түйін
Мақалада автор соғыс онтологиясы тақырыбын зерттеп, оның ілімдік-әдіснамалық мәселелерін 

көтереді. Шетел тарихшылары, саясаткерлері мен философтардың ойларын келтіреді.

Summary
In the article, the author, studying the issue of the ontology of war, touches on its theoretical and 

methodological problems. Cites the statements of foreign historians, politicians and philosophers about the 
essence of war as a phenomenon.
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ЖЕНЩИНЫ КАЗАХСТАНА 
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
В статье на основе архивных документов поднята проблема необходимости уточнения 

численности мобилизованных из Казахской ССР женщин на фронтах Великой Отечественной 
войны, отслеживаются фрагменты участия казахстанских женщин в этой войне.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Казахская ССР, история, советские женщины, 
женщины-воины.

Проблемы вклада Казахской ССР и участия 
казахстанцев в Великой Отечественной войне 
разрабатывались с первых военных лет. В 1943 
г. комиссия по сбору материалов по истории 
войны была создана и в Казахстане; в военные 
годы по неполным данным в республике было 
опубликовано около 150 книг, брошюр, статей 
и т.п. по военной тематике. К 1965 г. в республи-
ке было издано 8 книг, 24 брошюры и более 200 
статей, а к 1970 г. в республике – около 900 книг, 
брошюр, научных и научно-популярных статей 
по военной и тыловой тематике [1, сс. 35-36]. В 
1956-1996 гг. на тему «Казахстан в годы Великой 
Отечественной войны» было защищено 8 док-
торских и 77 кандидатских диссертаций; еще 18 
докторских и 18 кандидатских рассматривали 
проблемы войны в контексте более широкой 
хронологии [2, сс.17-18]. Однако из более чем 100 
диссертационных работ лишь две – Г.Д. Нурбеко-
вой и Э.С. Сегизбаевой – посвящены собственно 
женской тематике, причем обе защищены в со-
ветское время. В казахстановедении разрабаты-
вались преимущественно проблемы женского 
участия в тылу и тыловых достижениях. Пробле-
ма «женщина и война» в современной казахстан-
ской историографии начинает активно разраба-
тываться лишь в последние два десятилетия: 
публикуются сборники документов, воспомина-
ний, статей и очерков об А. Молдагуловой и М. 
Маметовой, воспоминания женщин-ветеранов 
и т.д. Но в целом женская тема в войне так и не 
стала объектом исследования казахстанских 
историков. 

В Карагандинском государственном универ-
ситете им. Е.А. Букетова в Центре этнокультур-

ных и историко-антропологических исследова-
ний ведется разработка темы «Женщины Казах-
стана в годы Великой Отечественной войны» (в 
рамках проекта по гранту МОН РК). Монографи-
ческое исследование в региональном аспекте 
о женщинах Центрального Казахстана в годы 
войны опубликовано карагандинскими исследо-
вателями [3]. Серия научных публикаций о жен-
щинах Казахстана в военные годы осуществлена 
карагандинскими исследователями [4]. В КазНУ 
в рамках исследовательского гранта разраба-
тываются гендерные аспекты Великой Отече-
ственной войны в истории Казахстана [5].

Ряд очерков о женщинах Казахстана на фрон-
тах войны опубликованы в различных регионах 
республики. Комплексных исследований, посвя-
щенных женщинам Казахстана в годы войны, их 
деятельности на фронтах и в тылу, их повседнев-
ной жизни, бытовых, психологических и других 
проблемах, работ, где в центр исследования пос- 
тавлена женщина (в том числе, депортирован-
ные, эвакуированные  женщины и т.д.), где она 
стала объектом специального исследования, в 
казахстанской историографии единицы. 

В годы войны тысячи женщин и девушек ре-
шили овладеть специальностью медсестер и 
санитарок, в первые два месяца войны в рес- 
публике было открыто 206 курсов медсестер, 
создано 248 сандружин. Центральная женская 
школа снайперской подготовки дала фронту 
1061 снайпера-женщины и 407 женщин-инструк-
торов снайперского дела, они уничтожили в вой- 
ну свыше 11280 вражеских солдат и офицеров. 
Впервые появились женские боевые формиро-
вания: из женщин-добровольцев было сформи-
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ровано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский 
ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский 
бомбардировочный, 586-й истребительный 
полк ПВО; отдельная женская добровольческая 
стрелковая бригада, отдельный женский за-
пасной стрелковый полк, центральная женская 
школа снайперов, отдельная женская рота моря-
ков. Женщины-медики из общего числа врачей 
действующей армии (700 тыс.) составляли 42% 
(почти 300 тыс.), среди хирургов женская часть 
составила 43,4%, сестры, санинструкторы со-
ставляли большинство, именно их было более 
80% (всего из 2 млн. среднего медперсонала). 
Было подготовлено свыше 222 тысяч женщин 
бойцов-специалистов, в их числе: минометчиц 
– 6097 человек, станковых пулеметчиц – 4522 
человек, ручных пулеметчиц – 7796 человек, 
стрелков-автоматчиц – 15290 человек, стрел-
ков-снайперов – 102333 человек, связистов всех 
специальностей – 45509 и.т.д. [6] Мировая исто-
рия не знала такого активного и массового уча-
стия женщин, пишут историки, как в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Анализ казахстанской историографии де-
монстрирует, что до сих пор нет точных данных 
по количеству мобилизованных на фронт ка-
захстанских женщин (ни по республике, ни по 
областям Казахстана). Часто повторяемая циф-
ра в 5250 призванных на фронт казахстанских 
женщин требует уточнения. В АП РК в фонде 708 
имеются «Сведения о числе военнообязанных 
запаса и призывников, призванных в Красную 
Армию и мобилизованных для работы в про-
мышленность с начала Отечественной войны по 
1 мая 1945 г.», эти данные подписаны Вр. Воен-
ным комиссаром КазССР полковником Остров-
ским, и эти сведения в архиве представлены 
оригиналом [7]. По этим сведениям категория 
мобилизованных – женщины сержантский и ря-
довой состав – 5250 человек. Из них по областям: 
Алма-Атинская – 1780, Джамбульская – 368, Юж-
но-Казахстанская – 755, Кызыл-Ординская – 457, 
Северо-Казахстанская – 706, Кокчетавская – нет 
данных, Акмолинская – 574, Карагандинская – 
112, Павлодарская – 84, Семипалатинская – 74, 
Восточно-Казахстанская – 333, Талды-Курган-
ская – 7. Безусловно, что эти данные неполные 
и не включают всех мобилизованных девушек 

и женщин из Казахской ССР. Во-первых, обра-
щаем внимание на то, что эти данные включают 
лишь сержантский и рядовой состав женщин, но 
ведь имелись женщины – офицеры, численность 
которых не вошла в эти данные. Во-вторых, в 
этих документах отсутствуют данные по ряду 
областей западного региона республики (Актю-
бинская, Гурьевская, Западно-Казахстанская, Ку-
станайская). Кроме того, отсутствуют данные по 
Кокчетавской области (она была создана в марте 
1944 г.), не исключено, что мобилизация женщин 
в этой области происходила и в 1944-1945 гг. Ис-
ходя из этих посылов, мы уверены, что числен-
ность мобилизованных из республики женщин 
была значительно выше. Карагандинскими исто-
риками в рамках исследовательского проекта в 
течение трех лет составлялись таблицы с данны-
ми о казахстанских женщинах-фронтовиках, эти 
собранные данные позволяют утверждать, что 
количество женщин, мобилизованных на фронт 
из Казахской ССР было более 9 тысяч человек.

По донесениям областных военкоматов, к ав-
густу 1944 г. из Казахстана было мобилизовано 
(кроме женщин-медиков) в подразделения тех-
нического обслуживания авиачастей – 2352 жен-
щины и девушки, для войск связи и войсковых 
курсов связистов – 1335, для стрелковых частей 
– 251, на курсы снайперов действующей армии – 
63, для подразделений ПВО – 61, в войска НКВД 
– 12 [8, с.73]. Причем ссылки исследователем П.С 
Белан сделаны на текущий архив областного во-
енкомата г. Алма-Аты в 1944 г., причем нет уточ-
нения на начало или конец 1944 г. даны цифры. 
Однако если исходить из имеющихся данных, в 
1944 г. самое значительно количество женщин 
было мобилизовано: в подразделения техничес- 
кого обслуживания авиачастей – 45,3%, для во-
йск связи и войсковых курсов связистов – 25,7%, 
женщин – медиков – 22,8%, для стрелковых час- 
тей – 4,8%, на курсы снайперов действующей ар-
мии – 1,2%, для подразделений ПВО –1,2%, в вой- 
ска НКВД – 0,2%.

В архивах (ГА РФ, РГАСПИ, ЦГА РК, АП РК) есть 
лишь разрозненные данные по мобилизации де-
вушек и женщин в разные военные годы, они не 
позволяют составить полную картину мобилиза-
ции женщин по Казахской ССР. Приведем неко-
торые данные из архивов. 

Таблица 1 – Расчет ЦК ВЛКСМ по мобилизации девушек-комсомолок, призываемых в войска ПВО 
территории страны с распределением их по областям, краям и республикам [9, л.11]. 27 марта 1942 год. 

наименование районов и зон пво откуда и сколько призывается

среднеазиатская зона ПВО
Требуется 400 человек ЦК ВЛКсМ Казастана – 400 чел.

По Постановлению СНК ЦК КПК(б) «О мобили-
зации женщин для службы во фронтовых армей-
ских и запасных частях связи и тыловых узлах свя-
зи Красной Армии» (для выполнения постановле-
ния ГКО от 13 апреля 1942 г.) решено мобилизо-

вать женщин в возрасте от 19 до 25 лет из числа 
проживающих в городах и районных центрах,…
имеющих образование не ниже 7 классов сред-
ней школы.
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Таблица 2 – Наряд на мобилизацию женщин для службы во фронтовых армейских и запасных частях 
связи и тыловых узлах связи Красной Армии [10, л.3]

наименование 
областей всего

в том числе для посылки на курсы

морзистов радистов киномехаников старший
приемщик

младший
приемщик

г. Алма-Ата 200 - 100 100 - -

Алма-Атинская 63 63 - - - -

Акмолинская 75 45 30 - - -

Актюбинская 50 - - - - 50

Восточно-Казахстанская 50 - - - - -

Джамбульская 50 - - - - 50

Западно-Казахстанская 50 - - - 50 -

Карагандинская 50 - 50 - - -

Кзыл-Ординская 30 - 30 - - -

Кустанайская 30 - 30 - - -

Павлодарская 30 - 30 - - -

северо-Казахстанская 100 - 100 - - -

семипалатинская 150 - 150 - - -

Южно-Казахстанская 150 - 150 - - -

Итого 1078 108 670 100 100 100

Из Постановления ГКО от 6 февраля 1943 г. «О 
формировании 50 отдельных женских стрелко-
вых бригад» для несения гарнизонной службы, 
службы регулирования, охраны крупных военных 

объектов, железнодорожных узлов, складов ГКО 
было решено сформировать 50 отдельных жен-
ских стрелковых бригад численностью 2600 чело-
век каждая.

Таблица 3 – Приложение 4 «Ведомость распределения мобилизуемых женщин по областям» [11, л.10]

Республика Количество 
мобилизуемых

Из них
для укомплектования 

бригад
для укомплект.  
запасн. бригад

Для укомплектования 
училищ

средне-Азиатсккий военный округ
Казахская ссР 12000 11600 300 100

Кроме неизученных проблем, связанных с 
уточнением численности мобилизованных жен-
щин, имеется ряд аспектов о женщинах на фрон-
тах, которые не получили детального изучения. В 
годы войны подвиги воинов женщин и девушек 
были отмечены высокими наградами страны – 90 
женщин стало Героями Советского Союза; свыше 
150 тысяч женщин-воинов были награждены ор-
денами и медалями. В числе 500 казахстанцев, 
удостоенных высокого звания Героя Советского 
Союза, в советское время писали только о двух 
женщинах Казахстана – Алие Молдагуловой и 
Маншук Маметовой. О них опубликованы десят-
ки книг, брошюр, сотни статей, казалось бы, что 
короткая жизнь каждой из них – всего двух доче-
рей казахского народа – Героев Советского Союза 
изучена в деталях. Тем более что их личные дела, 
в отличие от многих других женщин-фронтовиков 
Казахской ССР, представлены в фондах архивов 
РК и РФ. Например, личное дело Алии Молдагу-
ловой в РГАСПИ (фонд М-7, опись 2, дело № 856 
– Лия Молдагулова) и ЦГА РК (фонд 1660, опись 1, 
дело № 338 – Личное дело Героя Советского Сою-

за. Молдагулова Алия). Но даже в их биографиях, 
в их военных историях есть детали, которые тре-
буют тщательной верификации исследователей. 
День рождения Алии Молдагуловой празднуют в 
разные дни – 15 июня и 25 октября: в архивных 
материалах в наградном листе указан лишь год 
рождения – 1925, даты рождения нет. Еще одно 
противоречие: в различных публикациях упоми-
нается разное время прибытия Алии на Западный 
фронт в состав 54-й отдельной стрелковой брига-
ды (22 армия), 4-го отдельного стрелкового бата-
льона – июль 1943 или начало октября 1943 г. 

В воспоминаниях командира отделения майо-
ра Ф.И. Моисеева обозначено время, когда взвод 
девушек-снайперов прибыл в стрелковый бата-
льон – октябрь 1943, это время подтверждает-
ся сопоставлением текста писем Алии к сестре 
Сапуре. Еще один фрагмент, который позволяет 
глубже понять героизм казахской девушки, это 
не эмоциональный порыв, не шаг в безвыходной 
ситуации, это готовность пожертвовать жизнью. В 
воспоминаниях майора Моисеева есть фрагмент 
о степени жертвенности девушек во время вой-

ны, их психологического настроя: «Многие коман-
диры рот и взводов выбыли из строя, а оставшие-
ся в живых солдаты устали, измотались от беспре-
рывных боев… Перед решающими атаками мы с 
Салаевым собрали их, разделили на несколько 
групп, в которые вошли Алия, Зина Попова, Надя 
Матвеева. Была на этот счет своя установка: де-
вушки в крайнем случае должны были поднять в 
атаку солдат, увлечь своим личным примером… 
Все девушки оправдали доверие…» [6, с.419]. Со-
вершенно очевидно, что Алия в этой атаке брала 
первый удар на себя, увлекая солдат-мужчин лич-
ным примером. Этот эпизод, с одной стороны, 
демонстрирует готовность к самопожертвованию 
девушки и, с другой, готовность командира жерт-
вовать девушками в «крайнем случае». Такие фак-
ты выпадали, как правило, из официальных вер-
сий женских военных историй, но пришло время 
говорить о них. Очевидно, что даже хорошо из-
вестные страницы («хрестоматийные истории») 
Великой Отечественной войны требуют нового 
прочтения и осмысления. 

Казахстанские женщины проявили мужество и 
героизм во время войны, овладев разными воен- 
ными специальностями, среди них: зенитчица 
Роза Шамжанова, оруженец Ищагы Жагыпарова, 
разведчица Рахила Ералина, снайпер Малика Ток-
тамысова, авиамеханик Мадина Искакова (обслу-
живавшая самолет советского аса И.Н. Кожедуба), 
партизанки Нурганым Байсеитова, Тургаш Жума-
баева и Жамал Акадилова, авиатехники Рахима 
Есмагамбетова, Зоя Григорьева, Лидия Жолков-
ская, Анна Луб, Александра Климова, Александра 
Карпова, Людмила Тележинская и Шагиля Куса-
нова и др. Даже краткий обзор проблемы говорит 
о том, что тема участия женщин Казахской ССР на 
фронтах Великой Отечественной войны требует 
серьезной исследовательской работы казахстан-
ских историков.

Статья выполнена в рамках проекта КН МОН 
РК: «Великая Отечественная война и женщины 
Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории 
и повседневность». ИРН проекта АР05131992
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Түйін
Мақалада ресейлік және қазақстандық архивтердің құжаттарын пайдалана отыра Ұлы Отан 

соғысының майдандарына Қазақ КСР-нен мобилизацияланған әйелдердің санын нақтылау мәселесі 
көтерілген. 

Summary
On the basis of documents from Kazakh and Russian archives, the article raises the question of specifying 

the number of women mobilized from the Kazakh SSR on the fronts of the Great Patriotic War.
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АННОТАЦИЯ
Новая Конституция явилась важнейшим политико-юридическим документом, подтверждающим 

торжество исторической справедливости – восстановление государства народа Казахстана, 
включающего в себя казахов и представителей других национальностей, постоянно проживающих в 
Казахстане.
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На просторах СССР к концу восьмидесятых и 
началу девяностых годов появился исторический 
шанс возрождения утраченной государствен-
ности всеми союзными республиками, включая 
Россию. Разумеется, этот процесс не был гладким 
и безболезненным. Будущее страны волновало 
всех жителей. Равнодушных здесь не было. Не 
явился исключением в этом отношении и Казах-
стан. Вопросы возникали острые, а их пути реше-
ния представлялись расплывчато. Сводились они 
к следующему:

1.  Жить в составе обновленного Союза или 
идти в самостоятельное плавание?

2.  Совершенствовать социалистическую пла-
новую экономику или встать на рельсы малопо-
нятной рыночной экономики?

3.  Сохранить Советскую власть или строить 
правовое государство с его принципом разделе-
ния власти на три ветви?

Перед таким историческим выбором оказал-
ся Казахстан в самом начале девяностых годов 
прошлого столетия. Каждый из этих вопросов 
отражает клубок острейших противоречий, раз-
диравших Казахстан того периода. Это сейчас мы 
можем легко ответить на любой из этих вопросов, 
когда в мучительной борьбе мнений, противо-
стояний позиций, народ Казахстана сделал свой 
исторический выбор. Определено перспективное 
направление своего развития в качестве самосто-
ятельного, суверенного государства. Взят курс на 
рыночную экономику после систематических по-
трясений неудачно выстроенного, так называемо-
го социалистического уклада жизни. Проявлена 
решимость возродить утраченную казахскую го-
сударственность, придав ей современные циви-
лизованные формы в виде правового государства 

с развитой структурой органов, соответствующих 
ожиданиям и интересам народа, единственного 
источника государственной власти. 

Все это нашло отражение в Конституции Респу-
блики Казахстан 1995 года. Но в законодательном 
плане первые шаги в этом направлении были уже 
сделаны в таких исторически важных актах: «Де-
кларация о государственном суверенитете» (1990 
г.), Конституционный Закон «О государственной 
независимости» (1991 г.) и первая Конституция 
Республики Казахстан (1993 г.). Эти и другие зако-
нодательные акты обеспечили процесс постепен-
ного возрождения казахской государственности 
и стали надежным фундаментом последующих 
этапов становления государственности и Консти-
туции 1995 г. [1].

В новой Конституции дана новая модель го-
сударства, предусматривающая перечень и пол-
номочия центральных органов государства, их 
ответственность перед народом и законом, ха-
рактер их взаимоотношений на основе принципа 
разделения единой государственной власти на 
три ветви. Определены основные условия раз-
вития рыночных отношений. Центральное место 
занимают вопросы обеспечения прав и свобод 
граждан. Развивая предыдущие этапы конститу-
ционного развития Казахстана, новая Конститу-
ция 1995 г. содержит ряд принципиально новых 
положений: 

1. новая Конституция наполнила новым со-
держанием полномочия Президента, законода-
тельной, исполнительной и судебной власти;

2. открыто признала наличие и равенство 
двух форм собственности публичной (государ-
ственной) и частной. В Конституции 1993 г. вопрос 
собственности был отражен крайне расплывчато 

– признанием многообразных форм собственно-
сти (с.45) и свободы частной предприниматель-
ской деятельности (с.48);

3. прежняя, система Советов во главе с Вер-
ховным Советом упразднялась. Предусмотрено 
создание вместо них новых органов – Парламента 
и маслихатов.

Конституция 1993 г., рожденная в условиях 
экономического кризиса и острых политических 
противоречий была в известной степени консти-
туцией компромиссов и отражала процессы пе-
реходного периода. Поэтому назрела необходи-
мость разработки и принятия новой конституции, 
больше ориентированной на историческую пер-
спективу долгосрочного и устойчивого развития. 
К тому же от политических партий, общественных 
организаций, ученых и творческой интеллиген-
ции стали поступать пожелания о принятии новой 
конституции. В ряде случаев эти предложения со-
провождались проектами будущей конституции. 
В этих условиях Указом Президента РК от 22 мая 
1995 г. был создан экспертно-консультативный 
Совет из числа видных ученых – юристов и прак-
тиков [2]. Были приглашены зарубежные экспер-
ты из России и Франции.

На первом же заседании этого Совета, в ко-
тором принимал участие один из авторов этих 
строк, Президент заявил, что он не ограничивает 
свободу высказывать критические замечания и 
конструктивные предложения по проекту Консти-
туции, лишь бы они были убедительны для наро-
да, которому предстоит принимать Конституцию 
и для Президента, как ее автора. Он отметил так-
же, что всю ответственность за качество Консти-
туции и ее действенность берет на себя. 

В течение месяца был подготовлен проект Кон-
ституции для всенародного обсуждения. 30 июня 
1995 г. проект был опубликован и началось его 
обсуждение. Страна встретила документ очень 
заинтересовано. Состоялось 33 тысяч обсужде-
ний, в которых приняли участие 3 млн. человек и 
было высказано около 30 тысяч различных заме-
чаний и предложений. В 55 статей были внесены 
1100 поправок и дополнений [2]. Большую актив-
ность проявили общественные объединения и 
движения, республиканские организации, кото-
рые сформулировали 678 предложений и замеча-
ний. Таким образом, в преддверии референдума, 
состоялось очень представительное всенародное 
обсуждение. Благодаря этому организованно 30 
августа 1995 года прошел республиканский рефе-
рендум (всенародное голосование). В нем приня-
ли участие 8212773 граждан или 84,14% электо-
рата, из которых 9,9% высказались отрицательно. 
За новую конституцию проголосовало 89% участ-
ников референдума.

В связи с предстоящим принятием на референ-
думе Конституции часто возникал вопрос: Почему 
Конституция принимается таким необычным для 
Казахстана способом? Да и в мировой практике 
это редко встречающееся мероприятие.

Оснований для проведения референдума 
было два. Первое. К моменту обсуждения и при-

нятия Конституции в Казахстане временно от-
сутствовал законодательный орган (Верховный 
Совет Республики Казахстан), избрание которого 
было признано не легитимным решением Кон-
ституционного Суда от 6 марта 1995 г. Второе. Лю-
бая Конституция демократического государства 
представляет собой своеобразный обществен-
ный договор об организации государственной 
власти, об ответственности государства перед 
обществом в целом и гражданами, в частности. 
Граждане или их представители, в лице депута-
тов Парламента, своей поддержкой этого догово-
ра придают ему легитимность и возводят в ранг 
Основного Закона страны. Не умаляя роли Пар-
ламента, следует отметить, что выражение своей 
политической воли населением непосредственно 
на референдуме, более предпочтительнее, чем 
голосование через своих представителей – депу-
татов Парламента.

Еще один вопрос, вызвавший острую дискус-
сию – это национальная принадлежность Респуб- 
лики Казахстан. Здесь были острые критические 
замечания, что в проекте Конституции не употре-
бляются такие понятия, как «Казахская нация», 
«национальная государственность». Это обуслов-
лено, в первую очередь, опасением казахов снова 
утратить свою государственность, то есть казах-
скую национальную государственность. Во-вто-
рых, в памяти казахов еще сохранились острые 
дебаты по этим вопросам, происходившие в пе-
риод обсуждения проекта Декларации о государ-
ственном суверенитете (1990 г.). Это обстоятель-
ство дополнительно подогревало опасения каза-
хов относительно судьбы своей государственно-
сти. Сейчас страсти утихли, опасения рассеялись. 
По происшествии двадцати лет после принятия 
Конституции никто не сомневается в том, что Ре-
спублика Казахстан является национальным госу-
дарством, так как его основателем являются каза-
хи, казахский народ. В то же время она является 
полиэтническим государством, так как его полно-
правными гражданами являются представители 
многих наций.

Этот свершившийся факт сейчас кажется за-
кономерным. Но четверть века назад такая уве-
ренность была не у всех. Поэтому отсутствие в 
проекте новой Конституции упоминания о казах-
ской национальной государственности рассма-
тривалось как отступление от идей независимос- 
ти Казахстана, провозглашенной в Декларации 
о государственном суверенитете, Конституцион-
ном Законе «О государственной независимости» 
и Конституции Республики Казахстан 1993 г. Это 
объясняется инерционным действием не совсем 
угасших политических споров по вопросам наци-
ональной государственности казахов. Но вместе с 
тем, с принятием вышеуказанных законодатель-
ных актов удалось существенно сгладить остроту 
противоречий, не доводя их до открытых столк- 
новений в обществе. Наметилась тенденция по-
нимания сути вопроса и исторической справед-
ливости в отношении казахов, на традиционной 
земле которых, как провозглашено в преамбуле 
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Конституции 1993 года, возникло государство, 
ныне именуемое Республикой Казахстан.

В этих условиях снова повторять положения 
таких действующих законодательных актов, как 
Декларация о государственном суверенитете и 
Конституционного Закона о государственной не-
зависимости было сочтено нецелесообразным по 
следующим соображениям. После трехкратного 
законодательного подтверждения права казах-
ского народа на государственное самоопределе-
ние, незыблемости казахской государственности 
(Декларация о государственном суверенитете, 
Конституционный Закон «О государственной не-
зависимости», Конституции РК 1993 г.) в течение 
трех лет возвращаться к этому вопросу в четвер-
тый раз в формулировках, вызвавших жаркие по-
литические дискуссии, неизбежно привело бы к 
возобновлению и эскалации противоречий в об-
ществе по национальному вопросу. Между тем, в 
этот период в ряде бывших союзных республик 
именно национальный вопрос, точнее, его обо-
стрение, привело к кровавым столкновениям.

В демократических государствах, без всяких 
условий, признающих равноправие всех своих 
граждан независимо от их этнической принад-
лежности, государствообразующая нация име-
ет две исторически обусловленные и этнически 
оправданные привилегии: это право на название 
государства по имени создавшего его этноса и 
придание его языку статуса государственного. 
При этом опасения, порой искусственно подогре-
ваемые, что граждане коренной национальности 
имеют какие-либо преимущества перед гражда-
нами другой национальности, разбиваются о кра-
еугольный камень Конституции – конституцион-
ный принцип равноправия граждан Республики.

С точки зрения юридической техники неодно-
кратный повтор этих правовых новелл, содержа-
щихся в действующих нормативных правах актах, 
не повысил бы их политическое значение и ре-
гулятивный потенциал. Между тем Декларация 
о государственном суверенитете (1990 г.) и Кон-
ституционный Закон «О государственности неза-
висимости» (1991 г.) относятся к разряду действу-
ющих актов. Более того, как предусмотрено в ст. 
18 Конституционного Закона «О государственной 
независимости» (1991 г.), они являются «основой 
для разработки новой Конституции Республики». 

Высоко оценивая результаты всенародного го-
лосования за новую Конституцию Н.А. Назарбаев, 
выступая на церемонии официального представ-

ления новой Конституции Республики Казахстан 
6 сентября 1995 года, торжественно заявил: «Я 
отдаю себе отчет в том, что всенародное одоб- 
рение Конституции накладывает, прежде всего, 
высочайшую ответственность на меня, к Прези-
денту, обязанность обеспечить соблюдение Кон-
ституции на территории всей страны мерами, как 
убеждения, так и принуждения» [3].

Впервые публично признав себя гарантом но-
вой Конституции, Президент Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаев, высоко оценивая историче-
скую роль всех, кто проявил заинтересованность 
к судьбе Казахстана в качестве суверенного госу-
дарства, обратился к ним со словами искренней 
благодарности: «В этот знаменательный для стра-
ны день не могу не выразить еще раз свою глу-
бокую признательность народу Казахстана, всем 
тем, кто разделил со мной нелегкую ношу разра-
ботки новой Конституции. Хочу сказать сердеч-
ное спасибо партиям, общественным движениям, 
средствам массовой информации, принявшим 
живое и заинтересованное участие в обсужде-
нии проекта Основного закона. Я искрение бла-
годарен также международным организациям, 
главам государства и правительств, зарубежным 
экспертам, которые своей поддержкой, своим 
конструктивными советами и опытом помогли 
нам в этой ответственной работе» [3].
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Түйін
Мақалада Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясын қабылдаудың тарихи алғы-

шарттары сипатталады. Жаңа Конституцияны қабылдау бойынша 1995 жылғы 30 тамызда республика-
лық референдум өткізуге ерекше көңіл бөлінген. 
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АННОТАЦИЯ
Мақалада қазіргі Қазақстан Республикасы Конституциясының басты ерекшеліктері мен оның 

тәуелсіздік жылдары елімізде орын алған негізгі саяси-экономикалық, әлеуметтік-рухани өзгерістердің 
құқықтық негізін құрағаны туралы баяндалған. 

Кілт сөздер: Конституция, Ата Заң, демократия, келісім, тұрақтылық, Президент, Парламент, Мәжіліс, 
Сенат, Үкімет, реформа.

Тәуелсіз еліміздің қолданыстағы Ата Заңының 
қабылданғанына биыл 25 жыл толып отыр. 
Бұл Конституция 1995 жылғы 30 тамызда 
республикалық референдум өткізу (бүкіл 
халықтық дауыс беру) жолымен қабылданды. 
Ата Заңын қабылдай отырып, Қазақстан халқы 
мемлекеттік биліктің қайнар көзі – өзінің 
егемендік құқығын баянды етті. Қазақстан 
Республикасының Конституциясында құқықтық, 
демократиялық мемлекеттің қалыптастырылу 
бағыттары, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары, соның ішінде жеке адамның 
жан-жақты еркіндігі, қоғамның идеологиялық 
және саяси әр алуандағы, экономикалық 
қатынастардың орнығуы әлемдік талаптарға 
сәйкестендірілген [1].

Қазақстан Конституциясының басты тарихи 
маңызы еліміздің ұлттық бірлігін нығайту мен 
қоғамымызды одан әрі демократияландыруға 
ерекше көңіл бөлуі дер едік. Оның өзіндік себебі 
де бар. Өйткені еліміздің тәуелсіздік алған 
алғашқы жылдарында ұлтаралық қатынастарда 
бірқатар түсініспеушілік орын алған болатын. 
Бүгінгі таңда, кейбір деректерге қарағанда осы 
мәселелерге байланысты біршама алаңдаушылық 
білдірген қазақстандықтардың саны 5-6 %-ға 
дейін төмендеген. Оған дәлел, әрине, елімізді 
мекендеген жүздеген ұлт пен ұлыс өкілдерінің 
мүдделерінің тиісті дәрежеде қорғалып 
отырғандығының нәтижесі. Мұның өзі біздің Ата 
Заңымызда ерекше атап көрсетілген [2, 2-б.]. 

Қазақстан халықтарының біртұтастығы, 
ұлтаралық келісімі, мемлекеттікті одан әрі 
нығайту, дамыту аясында ерекше маңызды болып 
отыр. Түрлі ұлыстардың өкілдері тұрып жатқан ел 
халқының басын біріктіру, оны күнделікті жүзеге 
асыру Конституция тұжырымдамалары мен 
баптарында жан-жақты қарастырылған.

Осыған орай Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жуырда «Комсомольская правда» 
газетіне берген сұхбатында былай деген болатын: 
«Біздің пікірімізше, этносаралық келісім – ішкі 
саяси тұрақтылықтың маңызды факторы. Онсыз 
елдің орнықты дамуы мүмкін емес. Қазақстан – 
Ресей тәрізді көпұлтты мемлекет. Мен мұны үлкен 
стратегиялық артықшылық деп санаймын. Біз 
«Бірлік – саналуандықта» қағидатын ұстанамыз. 
Шын мәнінде, қазақстандықтар этникалық шығу 
тегіне қарамастан, өздерін бірыңғай халық, 
біртұтас ұлт санайды. Қазақстанда «аз ұлттар» 
деген түсінік жоқ. Қазақстанда 3,5 миллионнан 
астам орыс тұрады. Жалпы халық саны бойынша 
олардың үлесі шамамен 19% құрайды. Елімізде 
тұратын орыстар біздің халқымыздың ажырамас 
бөлігі саналады және барлық құқықтарға ие. 
Орыстар – біздің халқымыздың бір бөлігі. Олар 
Қазақстанның қалыптасуына, дамуына зор үлес 
қосты. Оны ұмытуға болмайды. Көптеген орыс 
есімдері біздің тарихымызда алтын әріппен 
жазылған: Григорий Потанин, Павел Зенков, 
Евгений Брусиловский, Александр Затаевич, 
Александр Бараев, Сергей Луганский, Иван 
Шухов, Иван Панфилов, Иван Павлов, Николай 
Макиевский. Бұлардан бөлек, басқа да көптеген 
азаматтар бар. Олар – Қазақстанның мақтанышы. 
Геннадий Головкин, Александр Винокуров, 
Ольга Рыпакова секілді қаншама атақты 
спортшыларымыз әлемнің спорт ареналарында 
Қазақстанның намысын қорғап, абыройын 
асқақтатып жүр [3].

Ұлтаралық келісімге елімізде Қазақстан 
Конституциясының аясында жүргізіліп жатқан 
демократиялық өзгерістер өзінің оң әсерін 
тигізіп отыр. Енді осы өзгерістерге тоқтала кетсек 
деймін. Баршаға мәлім, еліміз тәуелсіздік алған 
уақыт ішінде екі Конституция қабылданды. 

ҚАЗАҚсТАН РЕсПУБЛИКАсыНың КОНсТИТУЦИясыНА – 25 жыЛ
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Оның біріншісі - 1993 жылдың қаңтарында 
қабылданған еді. Мұның Ата Заңның бұрынғы 
КСРО Конституциясының көшірмесіне айналған 
Қазақ КСР Конституциясымен салыстырғанда 
едәуір айырмашылығы мен өзгешелігі болды. 

Дегенмен, бұл бірінші Ата Заңның елеулі 
жетіспеушілігі мен кемшілігі де бар еді. Оған 
басты себеп – бұрын еркіндік билігі қолына 
тимеген, оның дәмін татпаған, оған тиісті әзірлігі 
болмаған елде Ата Заңды асықпай, терең 
және жан-жақты байыппен қарап қабылдауға 
белгілі бір уақыт қажет еді. Осыған қарамастан 
Конституциялық заң жүйесін қалыптастыруда, 
ондаған, жүздеген жылдар бойы тәжірибе 
жинақтаған өркениетті елдердің өткен жолдарын 
біздің жас мемлекетімізге аса қысқа уақыт ішінде 
жүріп өтуге тура келді. Сондықтан егемен елдің 
бірінші Конституциясын жасауда асығыстыққа 
жол берілді. Осыған байланысты Н.Ә. Назарбаев 
өзінің «Ғасырлар тоғысында» деген еңбегінде 
былай деп жазған еді: «Еліміздің алғашқы 
Конституциясы 1993 жылғы қаңтар айында күшіне 
енген бойда-ақ, өзінің кемшіліктерін, әлеуметтік-
экономикалық және саяси процестердің шын 
ахуалынан аулақ жатқандығын көрсетті» [4, 177-
б.]. 

Конституция жобасын жасаушылар көп 
жағдайда «еркіндік» сөзінен туындаған асқақ 
сезімнен шыға алмады. Оның үстіне бұған біздің 
қоғамның тарихында осы уақытқа дейін орын 
алған коммунистік қиялдар мен қағидалар да 
өзінің едәуір ықпалын тигізді. Осындай себеп-
салдарға байланысты жас тәуелсіз мемлекеттің 
жаңа Конституциясын қабылдау қажеттілігін 
уакыттың өзі алға тартты. Оны 1995 жылғы наурыз 
айындағы өте қауырт оқиғалар да жеделдете 
түсті. Олар 13-ші сайланған Республика Жоғарғы 
Кеңесінің құқықсыздығын танудан және бұрынғы 
конституциялық тұжырымдарының біршама 
күйкіліктерінің көрініс беруінен айрықша 
байқалды. Сондықтан бұл шым-шытырық 
жағдайлар елімізде конституциялық реформалар 
проблемасын тез арада шешуді күн тәртібіне қойды. 
Өйткені жаңа нарықтық кезең жалпы мемлекет 
көлемінде экономикалық реформалардың одан 
әрі тежелуін, саяси өзгерістер мәселелеріндегі 
бөгелуді жоюды талап етті. Мұның өзі батыл әрі 
принципті саяси және заңды бетбұрыс қажеттігін 
туғызды [4, 180-б.]. 

Нәтижесінде, жоғарыда айтқанымыздай, 
Қазақстан азаматтарының тікелей еркін білдіру, 
бүкіл халықтық дауыс беру арқылы 1995 жылғы 
30 тамыздағы референдумда еліміздің жаңа 
Конституциясы қабылданды. Оған қатысқан 
адамдардың 90%-ы біздің мемлекетіміздің жаңа 
Ата Заңын жақтап дауыс берді.

Сөйтіп, Қазақстан Республикасының 
Конституциясын қабылдау қажеттілігі туралы 
мәселенің өзіндік тарихы бар. Баршаға мәлім, 
1993 жылдың қаңтарына дейін елімізде 1987 
жылы соңғы толықтырулар мен өзгертулер 
енгізілген Қазақ КСР Конституциясы әрекет етті. 

Ол бірақ Қазақстанды тәуелсіз мемлекет деп 
жариялау, нарықтық экономика, демократиялық 
және құқықтық мемлекет құруда мемлекет 
пен қоғам өмірінің конституциялық негіздерін 
сапалы жаңарту қажеттілігіне сай келмеді [5, 487-
б.].  Сондықтан 1990 жылы жаңа Конституция 
жобасын жасау бойынша жұмыс жүргізіле 
бастады, нәтижесінде ол Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесінің тоғызыншы сессиясында 1993 
жылдың 28 қаңтарында қабылданды. 

Алайда, жоғарыда айтып кеткеніміздей, 1993 
жылғы ҚР Конституциясы күшіне енгеннен кейін 
оның кемшіліктері – Қазақстандағы шынайы 
әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдістен 
алшақтығы байқала бастады. Осыған орай, Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев 1995 жылғы 24 наурызда Қазақстан 
халқы Ассамблеясының бірінші сессиясында 
былай деп айтқан еді: «Демократиялық қоғамның 
ажырамас анықтағышы – шынайы заң үстемдігі, 
барлық азаматтардың қоғаммен жасалған 
және қабылданған ережелерді сақтауы болып 
табылады. Сіздерді және барлық азаматтарды 
ерекше жауапкершілікті сезінуге шақырамын, 
біздің үлесімізге ұлы өзгеріс заманында өмір 
сүру және әрекет ету тиіп отыр. Біздің бүгінгі 
істегенімізге, ертең біздің ұрпағымыз баға береді. 
ХХІ ғасырға Қазақстанның қандай болып кіруі 
бізге байланысты! Біздің балаларымыздың да 
тағдыры солай болмақ» [5].

Осылайша, елімізде конституциялық реформа 
жүргізу қажеттілігі туды, парламенттік дағдарыс, 
1995 жылдың көктемінде Үкіметтің орнынан 
түсуі жаңа Конституция қабылдауға әкелді 
[3]. Осының бәрін жақсы түсінген ҚР Тұңғыш 
Президенті Н.Ә.  Назарбаев еліміздің қазіргі Ата 
Заңын қабылдауға бастамашы болды. Жаңа 
Конституция жобасының негізіне адам және 
азаматтардың бостандықтары мен құқықтарының 
үстемдігі, берік конституциялық мемлекет құру 
тұжырымдамалары салынды.

Соның негізінде Қазақстанның президенттік 
республика жолына түскені айқын байқалды. 
Барлық басты билік Президенттің қолына 
шоғырланды. Президент конституциялық негізде 
Парламентті шақыру немесе тарату және заң 
шығару бастамашысы құқығына ие болды. 
Сонымен бірге Президент Конституция талабына 
сәйкес заң шығарушы, атқарушы және сот 
биліктері арасында өзара өкілеттілікті, олардың 
ара-қатынасын үйлестіреді.  

Қазіргі Конституция бойынша харизматикалық 
саяси тұлға ретінде Қазақстан Президенті 
халыққа ғана бағынатын қайраткерге айналды. 
Мұны біз соңғы екі Конституцияны өзара 
салыстырғанда айқын аңғара аламыз. Егер 1993 
жылғы Конституцияның 78-бабында Президент 
жыл сайын Жоғарғы Кеңеске республикадағы 
жағдай туралы баяндама тапсырып және 
оны Қазақстан Республикасының ішкі және 
сыртқы саяси қызметінің маңызды мәселелері 
жайында хабардар етіп отыруға тиіс болса, 
1995 жылғы Конституцияның 44-бабы бойынша 

Президенттің енді Парламентке ақпарат беріп 
тұруы айтылмайды, алайда ол бұл мәселелер 
бойынша тікелей Қазақстан халқына Жолдау 
жариялап тұрады. Яғни Президент мемлекет 
басшысы ретінде Парламенттен толық тәуелсіз. 
Парламентке есепті енді Президент емес, Үкімет 
береді [6].

Сонымен қатар Конституцияда тәуелсіз 
Қазақстан мемлекетінің халықаралық беделін 
жоғарылатудағы тарихи маңызы ерекше атап 
көрсетілген. Онда біздің егеменді мемлекетіміздің 
әлем қоғамдастығы алдындағы мән-мағынасы, 
рухы мен бүкіл болмысы, оның өркениетті даму 
кезеңінің ерекшеліктері, әлемдік демократиялық 
құндылықтары жан-жақты көрініс тапқан. Бұл 
Конституцияның сөзсіз жаңашылдығы.

Ата Заңның ерекшелігі – ол билік 
тармақтарының ешқайсысына, мемлекеттік 
лауазым иелеріне конституциялық құқықтарды 
бұзуға жол бермеуінде. Мейлі, ол елдің 
Президенті немесе қатардағы қызметкер болсын, 
негізгі конституциялық құқықтарды, соның ішінде 
адам құқықтары мен бостандығын аяққа басуға 
жол бермейді. Бұрынғы Ата Заңда көрсетілген, 
бірақ жете тиянақталмаған көптеген маңызды 
мәселелердің түйіні Конституцияда жаңаша 
шешілген.  

Конституцияда республиканың азаматтығы 
туралы талас-тартысқа біржолата нүкте қойылған. 
Осыған байланысты Қазақстан Конституциясында 
қос азаматтық болмайтыны заң жүзінде бекітілді. 

Ата Заңда бүгінгі таңда іс жүзінде 
орындалмайтын, азаматтарды жұмыспен 
қамтамасыз ету құқығы қысқартылып, оның 
орнына «Еңбек ету бостандығына, кызмет пен 
кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар» деп 
көрсетілген. Мұның өзі елдің нарықтық экономика 
жолына түсуінің айқын дәлелі іспетті. Ата Занда 
азаматтардың құқықтарымен бірге оларға 
қойылатын талаптар да жан-жақты көрсетілген.

Қазақстан жаңа Конституцияны кабылдау 
арқылы дүниежүзілік қауымдастықтан 
өзінің лайықты орнын алды. Қазіргі Ата Заң 
– еліміздің өтпелі және одан әрі алға даму 
кезеңіндегі маңызды тарихи құжат. Сондықтан 
республиканың әрбір азаматы оның мазмұнын 
жете біліп, талаптары мен қағидаларын мүлтіксіз 
сақтауға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге 
міндетті.

Мемлекетіміздің жоғары заң шығарушы 
органы – Парламент 2007 жылғы мамыр 
айында Конституцияға тарихи маңызы бар 
бес бағытта түзетулер енгізу туралы шешім 
қабылдағаны баршаға мәлім. Соның негізінде, 
біріншіден, Президент өкілеттіктерінің бір 
бөлігін Парламентке бөліп беру және Парламент 
депутаттарын сайлау жүйесіне қатысты 
өзгерістер енгізу жүзеге асырылды. Екіншіден, 
саяси партиялардың Парламенттегі рөлі артып, 
Мәжілісте де, Сенатта да депутаттар саны өсіп, 
154-ке жетті. Оның 47-сі – жоғарғы палата, 107-
сі төменгі палата депутаттары [5, 492-б.]. Кейін, 

2019 жылдан бастап Шымкент қаласының 
республикалық қала дәрежесіне ие болуына 
байланысты Сенат депутаттарының саны 48-ге 
жетті.

Бұған қоса, Парламенттің, әсіресе, Мәжілістің 
өкілеттіктері едәуір кеңейтілді. Оған Үкіметті 
жасақтау мен оның жұмысын бақылаудың 
негізгі тетіктері берілді. Үшіншіден, жергілікті 
органдардың өзін-өзі басқарудың рөлін 
арттыруға қатысты, яғни мәслихаттардың 
өкілеттілігін кеңейтуге қол жеткізілді. Облыстар 
мен республикалық маңызы бар қалалар 
(Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент) әкімдері 
кызметіне кандидатураларды тағайындау 
жөнінде мәслихаттармен келісу рәсімі енгізілді, 
олардың өкілеттік мерзімдерін ұзарту және 
тағы басқа да рәсімдер бекітілді. Төртіншіден, 
Конституцияға құқық қорғау жүйесін одан әрі 
дамытуға байланысты толықтырулар жасалды. 
Сот жүйесінің тәуелсіздігі қамтамасыз етілді. 
Прокуратура, алдын ала тергеу, жауап алу 
органдарының қызметі туралы қағидаларға 
өзгерістер енгізілді. Бесіншіден, адамның 
құқықтары мен бостандыктарының кепілдіктерін 
дамытуға қатысты толықтырулар қабылданды. 
Тұтастай алғанда, енгізілген өзгерістер біздің 
мемлекетіміз бен қоғамымызды бұрынғыдан да 
көп ретте демократияландыруға мүмкіндік берді.

Қорытып айтқанда, 2007 және 2017 жылғы 
конституциялық реформалар бойынша енгізілген 
жаңа өзгерістер мен толықтырулар билік 
тармақтары арасында тиімді теңгерім жүйесінің 
қалыптасуына бағытталған. Бұл мақсатта 
Парламентке Президент өкілеттіктерінің елеулі 
бөлігі берілген.  

Әсіресе Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Мәжілістегі өкілдігі туралы мәселені шешу 
маңызды болды: енді тоғыз депутатты осы 
жалпықазақстандық көпұлтты форум сайлайды. 
Парламенттің қос палатасының әскери 
құрылымдар, сондай-ақ сот органдарының 
басшыларын бекіту мәселелері жөніндегі 
өкілеттіктері кеңейді. Оған қоса, Парламент 
депутаттарының саны 154-ке дейін, оның ішінде: 
47 сенатор және 107 мәжілісші болып көбейді. 
Сонымен қатар Мәжілістің 98 депутаты қазіргі 
таңда партиялық тізімдер бойынша саяси 
партиялар атынан сайланады.

Сенатты әр облыстан, республикалық 
маңызы бар қаладан және астанадан екі адамнан 
сайланатын депутаттар құрайды. Сенаттың 
сайланатын депутаттарының жартысы әрбір үш 
жылда қайта сайланады. Сенаттың 15 депутатын 
қоғамның ұлттық-мәдени және басқадай 
маңызды мүдделерінің Сенаттағы өкілдігін 
Үкіметтің қамтамасыз етуі қажеттігін ескере 
отырып, Қазақстан Республикасының Президенті 
тағайындайды. 

Жоғарыда баяндалған маңызды шаралар 
мемлекеттіміздің тәуелсіздігін сақтауға, 
республика халқының бірлігін нығайтуға, оның 
әлеуметтік-тұрмыс жағдайын, денсаулығын, 
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тіршілік сапасы мен деңгейін арттыруға 
бағытталғанын жан-жақты ашып көрсетеді. 
Осының барлығына біздің қолымыз Ата 
Заңымызда көзделген тарихи ережелерге сүйене 
отырып, Елбасы белгілеп берген басымдықтарды 
Президентіміз Қ.-Ж.Тоқаевтың жүйелі 

басшылығымен жүзеге асыру, атап айтқанда: 
ғылым мен білімнің инновациялық жүйесін 
дамыту, денсаулық сақтау саласының қазіргі 
заманғы стандарттарына өтуін, ұлттың мәдени 
және рухани әлеуеті өркендеуін қамтамасыз ету 
арқылы жетіп отыр.
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Резюме
В данной статье изложены основные отличительные признаки действующей Конституции 

Республики Казахстан, ее роль и значение в правовом обосновании произошедших в стране за годы 
незавивисимости политико-экономических и социально-духовных преобразований. 

Summary
This article describes the main features of the current Constitution of the Republic of Kazakhstan, its role 

and significance in the legal justification of political, economic and socio-spiritual transformations that have 
occurred in the country during the years of independence. 

УДК 327(574)
Жабай Қалиев, 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы
 институтыныңбөлім басшысы,

 педагогика ғылымдарының кандидаты
Қайыркен Адиет, 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 
институтының аға ғылыми қызметкері

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ:  
ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ЖАҢА БАСЫМДЫҚТАР

АННОТАЦИЯ
Мақалада еліміздің дипломатиясы мен дипломатиялық корпустың қалыптасуы жайлы және 

сыртқы саяси байланыстарымыздың сан ғасырлық тарихы баяндалған.

Кілт сөздер: Қазақстан, сыртқы саясат, қазақ дипломатиясы, халықаралық байланыстар, 
дипломатиялық қатынас, әлемдік қауымдастық

Қазақстандық дипломатия мен дипломатиялық 
корпус еліміздің тәуелсіздігін алуымен қалыптаса 
бастады. Ал сыртқы саяси байланыстарымыздың 
сан ғасырлық тарихы бар. 

Қазақ хандығының құрылуынан кейін, Қазақ 
хандары мен жүздеріне сыртқы байланыстарды 
жүргізуге айтарлықтай өкілеттіктер беріліп, 
құқықтары болған. 

Сол уақыттың өзінде халықаралық 
байланыстар сипатының күрделену мөлшеріне 
орай елшілік өкілдерінің династия аралық неке, 
сауда және бітімгершілік келісімдерін жасау, 
одақтастар табу, сенім грамоталарымен алмасу 
секілді әр түрлі тәсілдері мен әдістерін қолданған. 
Сол кезеңдегі қазақ елшілерін дипломатиялық 
тілдесу өнеріне ие болуы ерекшеліктері, 
мәселелерді бейбіт реттеуге бағытталған 
салмақты сыртқы саясат жүргізілді.

Сыртқы саясаттың міндеттері халықтың 
бірлігін, басқыншылардан өз жерлерін қорғау, 
тұтастық пен бейбітшілікті сақтау болды. 

Керей мен Жәнібек хандар қазақтардың 
көршілерімен ынтымақтастықта және толерантты 
бейбіт қатар өмір сүру дәстүрінің негізін қалап 
кетті. 

XV ғасырда Орта Азия аймағындағы 
мемлекеттер, соның ішінде Қазақ хандығы жүзге 
таяу елшіліктер қабылдап, елшілер жіберген. 
XVI ғасырда Ресей, Парсы, Үндістан, Бадахшан 
елдерінен елуге таяу елшіліктерін қабылдап, 
сексенге таяу елшіліктерін осы елдерге жіберген 
[1].

Қазақ дипломатиясы әртүрлі сыртқы саяси 
мектептердің ықпалына ұшырады. Көшпенділер 
дипломатиясы қытайлық дипломатия мектебінен 

әрекеттер мен шешімдерде асықпаушылықты 
қабылдады. Қазақтар қытай және орыс 
тәжірибесіне ұқсас шетелдік елшіліктерге 
мүмкіндіктерді шектеді. Шығыс елшіліктерінің 
бөлінбес бөлшегі ретінде шетелдік сарайларға 
сый-сыяпат ұсыну да болды [2]. Дипломатия 
тәжірибесінде исламдық фактор да есепке 
алынып, даулар мен шиеленістерді шешу үшін 
ақсақалдар институты қолданылды. 

Сыртқы саясатта Қазақстанның геосаяси 
жағдайының рөлі әлденеше рет көрінеді. Ұлы 
Жібек жолы бойында орналасқан Қазақстан Азия 
мен Батыс арасын байланыстырушы рөл ойнағаны 
белгілі, түрік, қытай, орыс бағыттарындағы 
шекараларды бақылау, көп векторлы саясатты 
жүргізуге тура келді. Ресей империясының 
шекарасы екпінді түрде кеңейе бастаған кезде, 
Тәуекел хан көрші елмен экономикалық, саяси 
тұрақтылық байланыстарының қажеттіліктерін 
сезіне отырып, 1594 жылы Ресеймен 
одақтастықты бекітті [3]. XVII ғасырда жоңғар 
факторы орын алды. 

Қазақ дипломатиясының тарихы ең бір қиын-
қыстау замандарда да ұлттық бірлікті, тәуелсіздік 
пен аумақтық тұтастықты сақтап қалу міндеті 
маңдайларына жазылған Керей мен Жәнібектен 
Әбілқайыр, Абылай мен Кенесары хандар, 
одан беріде Бөкей хандығы мен Алашорда 
қайраткерлеріне дейін үздіксіз созылып жатыр.

Кеңестік заманда қазақ елінің сыртқы 
саясаты бүгінгідей дербес жүргізілмесе де, 
дипломатиялық дәстүр сабақтастығы жекелеген 
тұлғалардың қызметімен жалғасып жатты. Сол 
бір алмағайып замандарда ұлт болашағын ойлап 
қам жеген, халқы үшін от пен суға түскен, көрнекті 
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мемлекет және қоғам қайраткерлерінің бел 
ортасында Нәзір Төреқұловтың да есімі жарқырап 
көрінеді. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби, білікті 
дипломат, елші – Нәзір Төреқұловтың  есімі  көзі 
тірісінде-ақ халықаралық деңгейде танылып, 
жоғары бағаланды.

Сыртқы саясатқа байланысты 1944 жылы заң 
қабылданды, осы заңға сәйкес сол уақытта одақтас 
республикалардың, соның ішінде Қазақстанның 
да шет мемлекеттермен дипломатиялық 
қатынас орнату құқықтарына ие болған одақтас 
республикалардың Сыртқы істер министрлігі 
құрылды. 

Кеңес СІМ аясында қазақстандық сыртқы 
саяси ведомствосы құрылған уақытта, Қазақстан 
дипломатиясы 1944 жылдың 13 сәуірінен 
әрқашан «парасатты ұстау» қағидасын ұстанды. 
Қазақ КСР СІМ елу жылдық тарихынсыз бүгінгі 
күнгі қазақстандық дипломатиялық қызмет 
жайлы айту мүмкін емес деп сенімді түрде 
айтуға болады.1989 жылдан Қазақстан ҚСРО 
елшіліктерінде өз өкілдерін ұстауға құқылы 
болды. Алайда, тек өзінің мүддесі бар елдерде 
ғана ұстайтын. КСРО-ның тарауы кезеңінде Қазақ 
КСР әлемнің 80-нен астам елімен экономикалық 
қатынаста болып, 97 мемлекетімен мәдени 
байланыстар ұстаған [4]. 

Қазақстан 1991 жылдың желтоқсанында өзінің 
қазіргі тарихында шынайы тәуелсіздігін алды. Тап 
сол уақытта Тәуелсіз Қазақстан алдында күрделі 
қазақстандық сыртқы саяси қызметін құру міндеті 
тұрды. Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Ғасырлар 
тоғысында» еңбегінде тәуелсіздік алған 
мезеттегі елдің жағдайын былай сипаттайды: 
«Бізде сыртқы саясат қызметінің дәстүрі болған 
жоқ. Бұрынырақтағы Сыртқы істер министрлігі 
дипломатиялық функцияларға қатысы жоқ істер 
орындаған. Білікті кадрлар жетіспеушілігі, сыртқы 
саяси дәстүрлерді айтпағанда, шетелде бірде-бір 
дипломатиялық өкілдігі жоқ, қарапайым сыртқы 
саяси мәселелерде атқарымдары жоқ елді 
елестетіп көріңіздер» [5]. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары елімізді 
ресми түрде әлемнің 117 елі мойындады, 105 
елмен дипломатиялық қатынас орнатылды. 
Елімізде 50-ден астам шетелдік елшіліктер мен 
халықаралық ұйымдардың өкілдіктері ашылды. 
Қазақстан Республикасының дипломатиялық 
миссиясы әлемнің 30-дан астам елінде ашылған. 
Қазақстан 1993 жылы 18 наурыз 1963 жылғы 
консулдық байланыс туралы Вена конвенциясына 
қосылды.

Егемен Қазақстанның дипломатиялық 
қызметінің басты қағидалары: белсенділік, 
теңгерімділік, прагматизм, сындарлы үнқатысу 
және көпжақты ынтымақтастық [6].

1992 жылы «ҚР Сыртқы істер министрлігі 
туралы» Мемлекет басшысының Жарлығымен, 
сыртқы саяси ведоствосының өкілеттігі мен 
мәртебесі, штатты ұлғайту, бөлімдер құру, 
дипломатиялық өкілеттік, сауда өкілеттігі ресми 
рәсімделді. 

Мемлекетіміздің әлемдік қауымдастық 
елдерімен байланыстарын орнату және 
оны тереңдету шетелдерде Қазақстанның 
елшіліктерін, бас консулдықтарын ашу секілді 
қажетті дипломатиялық инфрақұрылымдарды 
дамыту ісімен қатар жүрді. Қазіргі кезде 
әлемнің түрлі елдерінде Қазақстанның 90 жуық 
дипломатиялық және консулдық өкілдіктері 
жұмыс істейді. Қазақстан өзінің сыртқы саясатында 
көпвекторлық бағытты жариялаған ел. Еліміздің 
сыртқы саясатындағы көпвекторлық бағыт қазіргі 
таңда өзінің өміршеңдігін және тиімділігін толық 
мағынада дәлелдеді. Тәуелсіздік алғаннан бергі 
25 жылдан астам уақыт ішінде Қазақстан сыртқы 
саясатта және халықаралық аренада үлкен 
жетістіктерге жетті. 

Еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы 
жылдары ядролық қарудан бас тартуы және 
ядролық қаруды таратпау режимін нығайтуға 
қосқан үлесі әлемдік қауымдастық тарапынан 
жоғары бағаланды. Еліміздің сыртқы саясаты 
мен әлемдік қауымдастық істеріне қатысуының 
негізгі дәстүрлі бағыттары бойынша қарқынды 
түрде дамып келеді. Оған дәлел ретінде 
Қазақстанның БҰҰ, ЕҚЫҰ, ТМД, ЕурАзЭҚ, ШЫҰ 
сияқты беделді ұйымдарға мүше болуын, НАТО, 
ИКҰ ұйымдарымен ынтымақтастығын, БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесінің 2017-2018 жылдардағы 
тұрақты емес мүшелігіне сайлануын атап 
көрсетуге болады. Екіжақты қарым-қатынастар 
бағыты бойынша Қазақстан Ресей Федерациясы, 
Орталық Азия елдері мен ТМД, ҚХР және АҚШ, 
ЕуроОдақ елдерімен, мұсылман мемлекеттері, 
АТА және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерімен 
тығыз байланыс орнатқан. Яғни, Қазақстан 
өзін халықаралық аренада Орталық Азиядағы 
бейбітшіліктің кепілгері ретінде көрсетіп отыр. 
Қазақстан шиеленістерді бейбіт түрде шешуді 
жақтайды. Осылайша еліміз мемлекетаралық 
қана емес, дінаралық сұхбат көпірі болып 
табылады. 

Бүгінгі таңда сыртқы істер қызметі 
халықаралық экономикалық ынтымақтастықты 
үйлестіру, қазақстандық сыртқы экономикалық 
бастамаларды іске асыруға жәрдемдесу, шетелдік 
инвестицияларды тарту мен экспортты көтеруге 
бағытталған. Экономикалық дипломатияның 
маңызды құрылымы-көпжақты ынтымақтастық. 
Бұл ОЭСР, ДСҰ, Дүниежүзілік банк, ХВҚ 
(халықаралық валюталық қор), ЕДҚҚБ, АДБ және 
АИИБ, сонымен қатар энергетикалық және көлік 
ұйымдары (Энергетикалық Хартия, Халықаралық 
энергетикалық агенттік, ОПЕК, ТРАСЕКА т.б.)т.б. 
халықаралық ұйымдармен жұмыс жүргізу [7].

Осылайша Қазақстан сыртқы саясаты негізгі 
үш бағытқа: халықаралық құқық, көпжақты 
қарым-қатынастар, екіжақты қарым-қатынастарға 
негізделген [8].

Ғасырлар тоғысында біздің өмірімізге 
ұйымдасқан қылмыс пен халықаралық 
терроризм, сепаратизм, діни экстремизм, 
конфессиялар арасындағы және оның ішіндегі 

текетірестер, этникаралық шиеленістер, заңсыз 
қару айналымы мен есірткі бизнесі сияқты жаңа 
заманауи құбылыстар екпіндеп еніп келеді. 

Ғаламдық мәселелер мемлекеттің сыртқы 
саяси қызметі рөлін күшейту үшін жаңа негіздер 
дайындады. Бүгінгі таңда дипломатиялық қызметі 
өз іс-әрекеті аясын (экономикалық, экологиялық 
қауіпсіздік, ақпараттық технологиялар 
саласындағы ынтымақтастық), сонымен қатар 
биліктің ішкі ведомстволық органдарымен 
ынтымақтастығын кеңейтуде. Қазақстан өңірдегі 
өзінің рөлі мен жауапкершілігін сезіне отырып, 

өңірлік және әлемдік тұрақтылық пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, жаңа сын-қатерлер мен 
қауіптерге, оның ішінде шектес мемлекеттерден 
таралатын әрекеттерге қарсы іс-қимыл жасау үшін 
жан-жақты күш-жігер жұмсайтын болады. 

Қорыта келе, Қазақстан бүгінгі таңда бірнеше 
халықаралық конвенциялар мен келісімдерге 
қосылып, олардың шарттарына сәйкес өзінің әр 
түрлі ұлттық бағдарламаларын шығарып, оларды 
сәтті іске асыруда. Бұл еліміздің қалыпты әрі 
қауіпсіз жағдайларда дамуына әсер етеді.
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Резюме
В данной статье рассматривается история становления и развития внешней политической 

деятельности Республики Казахстан, приоритеты и особенности внешней политики.

Summary
The article discussed the history of development and formation of foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan, priorities and main direction of foreign policy.
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Ғани Қарасаев, 
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының

 бөлім басшысы –бас ғылыми қызметкер, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор 

ХХ ҒАСЫРДЫҢ  90-ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ШЕТЕЛДЕРДЕГІ ҚАЗАҚТАРМЕН 

АРАДАҒЫ ҚАТЫНАСТЫ ЖОЛҒА ҚОЮДЫҢ, 
ОЛАРДЫ ТАРИХИ ОТАНДАРЫНА ҚАЙТАРУДЫҢ  ТАРИХЫНАН

(Ақмола облысы деректері бойынша)

АННОТАЦИЯ
Тәуелсіздікке ие болған алғашқы жылдардан Қазақстан Республикасында тарихтың әр 

кезеңдеріндегі көптеген себептерден туған отандарынан қол үзген шетелдердегі қазақтардың 
ұрпақтарымен байланыс орнатуды жолға қоюда жоспарлы жұмыстар атқарыла бастады. Уақыт өткен 
сайын оның көлемі арта түсті. ХХІ ғасырдың басынан бұл іс жаңа қарқын алып, одан ары жалғасын 
табуда.

Кілт сөздер: қазақ диаспорасы, мемлекетаралық қатынас, сыртқы көші-қон мәселесі, мәдени 
байланыс, білім беру, азаматтық алу.

Қазақстан Республикасының тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы шешуге тиісті келелі 
қызметтің қатарында түрлі жағдайлармен 
әр мезгілдерде шетелдерге қоныс аударған 
қазақтармен арадағы байланыс орнату, 
мүмкіндігінше оларды тарихи мекендеріне 
қайтару мәселесі болды. Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың атап көрсеткеніндей: «Біз бүгін 
қоныс аударған халықтардың қасіреті жайында 
жиі айтамыз. Рас, бұл да әлем тарихында теңдесі 
жоқ, ауқымы мен қатігездігі ересен қиянат. 
Алайда қазақтың сайын даласында құйындай 
ұйтқып соққан қасірет қыруар жұртты ажалға 
ғана ұрындырып қоймай, оның орасан зор бөлігін 
бөтен ел, бөгде жерге үркіте көшіріп жіберуі де 
нақтылы тарихи бағасын талап етеді» [1]. 

Міне сондықтан да ата-бабалары осындай 
жағдайлармен басқа жұртты, жат елді паналауға 
мәжбүр болған бүгінгі күнгі шетелдердегі 
тарихи отандастарымыздың көпшілігінің 
әлеуметтік, тұрмыс жағдайлары, ана тілдерінде 
білім алу, салт-дәстүрлерін сақтау, тағы басқа 
бағыттардағы Қазақстанмен байланыс жасауда 
мемлекетіміздің араласуына тиісті көптеген 
мәселелер орын алған еді. Осылармен бірге бұл 
мерзімде Қазақстанға біржола қоныс аударуды 
қалаушы шетел қазақтарының саны да арта 
бастаған болатын. Міне осындай себептерден 
барып, бұл маңызды істі мемлекетіміздің жүйелі 
тұрғыдағы қызметіне айналдыруды уақыттың өзі 
қажет ете бастады. Мысалы «Алыс диаспорадағы, 

атап айтқанда Еуропадағы қазақтар, өткен 
ғасырда түрлі зорлық-зомбылықтардың 
салдарынан ата-жұртынан босып Үндістан мен 
Пәкістан арқылы Түркияға келіп қоныстанған 
және кейіннен еңбек қуып келешек ұрпаққа 
жарқын болашақ қамтамасыз етуді көздеген 
қазақтардың өкілдерінен тұрады. Бұлардың саны 
бес мың шамасында. Әсіресе Батыс Еуропаның 
Германия, Франция, Голландия, Аустрия, 
Швейцария, Швеция, Британия, Норвегия және 
Дания мемлекеттерінде өмір сүрген қазақтардың 
едәуір бөлегі сол елдердің азаматтығына өтсе, 
қалғандары түрік азаматтығын сақтаумен 
келуде» [2] еді.

Ал нақты сандарға жүгінетін болсақ, ХХ 
ғасырдың соңына дейінгі уақытта «алыс және 
жақын шетелдердегі қазақ диаспорасы қазақ 
ұлтының үштен бір бөлігін, немесе 4,3 млн. 
адамды құрайды. Олардың көпшілік бөлігі 
кеңестік кезеңдегі революциялық және азамат 
соғыстары, зорлап ұжымдастыру, ашаршылық, 
жаппай қуғын-сүргін салдарынан өздерінің 
тарихи отандарынан кетуге мәжбүр болды. КСРО 
тарағаннан кейін жақын шетелдердегі (ТМД) 
қазақтар диаспораға айналды» [3].

Сол мерзімдегі мәліметтерден 
белгілі болатындай, шетелдердегі қазақ 
диаспораларының экономикалық және 
әлеуметтік дамуларында әртүрлі жағдайлар 
орын алды. Мысалы ресми архив құжаттарында: 
«Қазіргі таңда Моңғолияда 100 мыңға жуық 

қандастарымыз тұрады, олардың басым 
көпшілігі Баян-Өлгий аймағында. Ұлан-Батыр, 
оның маңайы, сондай-ақ Эрдэнэт, Дархан, Бэрх, 
Шарынғол деген жерлерде 10 мыңдай қазақтар 
бар. Баян-Өлгийден басқа аумақтарда қазақ 
мектептері жоқ, ондағы бауырластарымыздың 
балалары қазақша оқу-жазуды білмейді.... 
барлығы да монғол тілінде сөйлейді. Ұлттық 
дәстүр үлкендер арасында ғана сақталған.

«Өзбекстанның ресми мәліметтері бойынша 
ол елде 1 млн. 200 мың бауырларымыз тұрады. 
Ал, біздегі демограф-ғалымдардың есебіне 
қарасақ, Өзбекстанда 2 миллионнан астам 
қазақтар өмір сүріп жатыр. Кезінде Өзбекстанда 
105 қазақ мектебі болған. Қазір оның бәрі бар деп 
айта алмаймыз. Кейінгі кездері шекара жабылып 
қалғандықтан көші-қон түгілі, Қазақстанға барып-
келудің өзі мұң болып қалды. 

...Өзбекстандағы қазақтардың өміріндегі 
үлкен проблемалар төмендегідей:

а) Оқулықтар бармайды. Бармайтыны 
төлемақыны Қазақстанға жіберу қиын.

ә) Басқа әдебиеттер де бармайды. Жалпы, 
қазақша кітаптар ол жаққа жетпейді. Себебі – 
жоғарыдағыдай.

б) Ол жақта қазақ мектептерін бітірген 
оқушылардың жоғары оқу орындарына түсуі өте 
қиын. Өйткені, қабылдау емтиханында өзбек 
тілінде диктант, немесе шығарма жазу керек. 
Қазақша бітірген бала оны қалай жазады? ...

в) Қазақтар арасында жұмыссыздық көп.
... Түркиядағы қазақтардың саны – 20 мыңнан 

аспайды» делініп [4], шетелдердегі қазақ 
диаспорасының нақты жағдайлары баяндалды.

Бұлармен қатар бір милионнан астам қазақтар 
Ресей Федерациясының Қазақстанмен шекаралас 
аймақтарында қоныстанған. Қытай Халық 
Республикасында бір миллионнан артық қазақтар 
бар. Біршама қазақ диаспорасы Иран, Пәкістан, 
Ауғанстанды қоныс етіп келеді. Жекелеген қазақ 
жанұялары әлемнің басқа құрылықтары мен 
елдерінен де кездеседі. Міне осылай, бүгінгі күні 
қазақ ұлтының өкілдері жер шары аймақтарының 
барлығына жуық орналасып, қызмет етіп, 
ұрпақтарын тәрбиелеуде. 

Қазақ диаспорасы қоныс тепкен елдердің 
біразында олардың еркін дамулары, тума салт-
дәстүрлерін жаңғыртып, одан ары дамытуларына 
ойдағыдай жағдай жасалған. Мысалы Түркиядағы, 
Ресейдегі қазақтардың өздерінің ұлттық 
белгілерін сақтап, тарихи отандарымен байланыс 
жасаулары осы елдер мемлекеттік, қоғамдық 
ұйымдары тарапының назарында ұсталынып 
келеді. Атап айтқанда: «Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы Ресей Федерациясындағы 
облыстарда, өлкелерде және автономиялы 
республикаларда құрылған 20-ға жуық қазақ 
ұлттық мәдени қоғамдарымен мәдени-рухани 
байланыс жұмыстарын жүргізіп келеді» [5].

Алыс шетелдерде (Еуропа, Америка, т.б.) 
тұрақты орналасқан, алайда сандары аз, 
сондықтан да бұл елдердің әлеуметтік-мәдени 

дамуларына әсер ете алмай отырған қазақ 
диаспорысының жағдайы біздің мемлекетіміздің 
олармен әр бағыттағы байланыс жасауын қажет 
етіп отырғандығы белгілі. Мысалы, Германиядағы 
Қазақ мәдени орталығы жетекшілерінің берген 
мәліметтерінде: «Еуропада тұрып өсіп келе 
жатқан, бірақ та ана тілдері мүлдем шұбарлана 
түскен қазақ жастарының салқынданбауы және 
өзге ұлттарға сіңіп жоғалып кетпеулері үшін 
өткен 90-жылдардың бас шенінен бері жыл сайын 
футбол турнирі өткізілуде» [6], – деп жазылған. 
Басқа алыс елдерде де осындай жағдай орын 
алып отырғандығы белгілі. 

Сондықтан да Қазақстан Республикасы 
тарапынан Тәуелсіздіктің бірінші жылдарынан 
шетелдердегі қазақ диаспорасын қолдауға 
арналған алғашқы нақты шаралар іске 
асырыла бастады. Мысалы, 1996 жылдың 31 
желтоқсанында Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың №3308 
жарлығымен «Шетелде тұратын отандастарды 
қолдаудың Бағдарламасы» бекітілді. Онда: 
«Аталған елдердегі диаспоралардың мәдени 
және әлеуметтік, экономикалық өркендеу деңгейі 
бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Қазақ диаспорасын 
кешенді зерттеу және шешу, ғылыми зерттеулер 
мен практикалық шаралардың бірлігі және өзара 
байланысына да жете мән берілмей отыр. 

Шетелдегі отандастармен жұмысты жан-
жақты жетілдіру, оны ұдайы және мақсатты 
мемлекеттік қолдау жағдайында ғана жүзеге 
асыру мүмкін болады. Қазақ диаспорасының 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени, білім алу 
сұраныстарын барынша қанағаттандыруды 
қамтамасыз ететін, тарихи отанына қайтып 
оралғылары келетіндерге мүмкіндік туғызатын 
ойластырылған шаралардың жүйесін жасау 
қажет» [7], – деп көрсетілді. Мемлекеттік 
Бағдарлама қабылданысымен оны жүзеге 
асыру мақсатындағы істер атқарыла бастады. 
Мысалы төмендегі үкіметтік ресми есептегі: 
«Тұрғындарды еңбекпен қамту және әлеуметтік 
қорғау министрлігінің СІМ, тағы да басқа 
тиісті ведомстволармен бірлескен Қазақстан 
Республикасы және Монғолия арасында 
Монғолияның азаматтығынан шығудың 
жеңілдетілген Келісімнің жобасы жасалынды.

... Ресей жағына Монғолиядан Қазақстанға 
Ресей территориясы арқылы қоныс 
аударушыларды салықсыз өткізуге арналған 
келісімнің жобасы жасалынып, таныстырылуы 
іске асырылды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 
жылдың 27 наурызындағы №3432 «1997 жылға 
арналған қоныс аудару квотасы» және Үкіметтің 
1997 жылдың 22 сәуіріндегі №622 «Қазақстан 
Республикасы Президентінің 1997 жылдың 27 
наурызындағы №3432 «1997 жылға арналған 
қоныс аудару квотасын іске асыру туралы» 
қаулысы шығарылды.

Үстіміздегі жылға (1998 жылға,-Ғ.Қ.) қоныс 
аудару квотасы 2180 жанұя деп белгіленді.

ҚҰжАТТАР АйҒАҚТАйДы
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Белгіленген квотаны ТМД-дан келгендер 
есебінен Алматы, Оңтүстік Қазақстан, 
Маңғыстау облысы мен Алматы қаласы 
артығымен орындады. Мысалы Алматы облысы 
жоспарланған 45-тің орнына 365 жанұя, Оңтүстік 
Қазақстанда жоспарланған 200-дің орнына 435 
жанұя болды. 

1997 жыл бойы аталған мемлекеттік 
Бағдарламаны орындау мақсатында төмендегідей 
жұмыстар атқарылды: Қазақстанда, Ресейде, 
Өзбекстанда, Түркияда, Монғолияда қазақ 
диаспорасының шетелдердегі келелі мәселелерін 
талқылауға арналған бірқатар ғылыми-
тәжірибелік конференциялар өткізілді. Мысалы, 
Павлодар қаласында Ресей Федерациясы, 
Монғолия, Германия, Өзбекстандағы қазақ 
мәдени орталықтарының өкілдері, Қазақстанның 
көрнекті ғалымдары қатысқан «Қазақстан 
Республикасы және қазақ диаспорасы: мәселесі, 
және өзара қызметтің болашағы» республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция өткізіліп, 
ұлттық танымды қалыптастыру мен дамытудағы 
этнопсихологиялық бағыттарды зерттеу қазақ 
диаспорасының тұрған жерлеріндегі өмір 
сүру қызметтерін одан ары дамыту, тарихи 
отандарындағы капиталдарын, инвестицияларын 
орналастыру мүмкіндіктерін, оның болашағын 
айқындауға арналған ұсыныстар жасалынды.

Алматыда қазақ диаспорасы өкілдері 
М.Әуезовтың 100 жылдығына арналған 
конференция, семинар, кездесулерге «Мұстафа 
Шоқай және шетелдегі қазақ интеллигенциясы» 
атты конференцияға, көрнекті ғалым, қазақ 
диаспорасының көрнекті қайраткері Халифа 
Алтайдың 80-жылдығына арналған кездесуге 
қатысты.

1997 жылы шетелдерден 1963 жанұя (қоныс 
аударды (квота бойынша 2180 жанұя), бұл осы 
жылға арналған квотаның 90% болды.

Қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстан 
Республикасы оқу орындарында оқуларына 
іріктеу тәртібі мен шарттарына арналған 
Ереже қайтадан қаралды. Білім және мәдениет 
министрлігінің 1997 жылдың №346 бұйырығымен 
қазақ диаспорасы үшін әр жыл сайынғы 250 
адамдық, соның ішінде 25 адамның аспирантураға 
түсулері үшін дайындық бөлімдеріне 25 адамға 
(Абай атындағы Алматы МУ-15, ҚазҰТУ-10) 
арналған квота белгіленді.

Квотаға сай 1997 жылы жоғары оқу орындарына 
Қарақалпақиядан 75 адам, Монғолиядан 15 адам, 
алыс шетелдерден 134 адам және аспирантураға 
7 адам қабылданды» [8], – деген анықтамалар 
аталған Бағдарламаның талаптарын қамтамасыз 
етудегі атқарылған шаралардың көлемі мен 
маңызын айқындайды.

Қазақстан Республикасы бойынша 1990 
жылдардың екінші жартысындағы тарихи 
отандастарды туған елге қайтару мақсатындағы 
атқарылған істердің қатарында «Ақмола 
облысына 1996 жылға 150 жанұяның келуіне 
квота берілді. Олардың ішіндегі 89 жанұя 

өздерінің туыстарына қосылуды мақсат етіп, 
біздің облысқа келуге ниет білдірген бұл 
елдің азаматтығынан шыққан Монғолиядағы 
отандастар.

... Барлығы аталған квотадағы 89 жанұяның 
72 жанұясы келді. Бұлармен қатар Өзбекстаннан 
36 жанұя, Ресейден 24 жанұя, Түркіменстаннан 2 
жанұя өз еріктерімен келді. 134 жанұяға бір реттік 
2,8 миллион теңгенің көмегі көрсетілді. Облыс 
шаруашылықтарынан 3,9 миллион теңгелік 68 
үй сатып алынды. Ерекше мұқтаждарға 409,8 
мың теңгенің ақшалай-материалдық көмегі 
көрсетілді.

Монғолиядан квотамен келген қоныс 
аударушылардың түгелге жуығы үймен 
қамтамасыз етілді. Атбасар, Краснознаменск 
Целиноград аудандарында отбасылары 
жұмыспен қамтамасыз етілді» [9].

Туған жерлеріне өз еріктерімен біржолата 
қайтып келген отандастардың Ақмола облысы 
өңірлеріне орналасуларының 1992-1996 жылдар 
аралығындағы анықтамалығы төмендегідей 
болды. Олар атап айтқанда: «Монғолиядан: 
Алексеевск ауданына Монғолиядан 113 мүшесі бар 
18 жанұя, Ресейден тиісінше 2 де 4, Өзбекстаннан 
3 те 8; Атбасар ауданына: Монғолиядан 1304 
адамы бар 255 жанұя, Ресейден тиісінше 17-
де 4, Ерментау ауданына Монғолиядан 1627 
адамы бар 307 жанұя, Ресейден тиісінше 20-да 
7, Өзбекстаннан 5-те 1; Селетинский ауданына 
Монғолиядан 1257 адамы бар 243 жанұя, 
Ресейден тиісінше 21-де 5, Целиноград ауданына 
Монғолиядан 651 адамы бар 112 жанұя, Ресейден 
тиісінше 2-де 1, Өзбекстаннан тиісінше 9-да 2; 
Шортанды ауданына Монғолиядан 694 адамы 
бар 146 жанұя, Ресейден тиісінше 16-да 5. 

Облыс бойынша барлығы Монғолиядан 7470 
адамы бар 1457 жанұя, Ресейден 301 адамы 
бар 83 жанұя, Өзбекстаннан 179 адамы бар 40, 
Түркіменстаннан 7 адамы бар 2 жанұя келді» [10]. 

Егер де осы уақыттағы аталған облыстың 
жекелеген аудандарына тоқтайтын болсақ: 
«Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 
жылғы жарлығына сәйкес біздің ауданға (Есіл 
ауданына,-Ғ.Қ.) отандастардың 20 жанұясы келді. 
Қазіргі уақытта Есіл ауданында Монғолиядан 
келген негізгі ұлттың жанұялары тұрады. Олар 
ауданның 11 шаруашылығына орналастырылған. 
15 жанұя әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын 
жақсартуды қажет етеді, көшіп келушілер үшін 
Комсомольск және Игілік ЖШС-нен екі пәтер 
сатып алынды [11].

Қазіргі күні өз жерінде еркін өмір сүріп отырған 
қазақ ұлтының патшалық билік кезінде жерлері 
тартып алынып, амалсыздан ығысқан, кеңестік 
дәуірде «халық жауы», «елін сатқандар» атауын 
алған тарихи отандастарымен қатынас жасалып, 
оларды ата мекендеріне қайтарудың алғашқы 
бастамасының негізі осылай қаланды. Ал мұны 
Қазақстанның Егемендік саясатының жарқын 
көрінісі деп бағалауға болады.
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Резюме
В статье на основе архивных материалов и исторических данных расскрываются положение 

казахской диаспоры за рубежом, ее стремления к возрождению национальной культуры, сохранению 
родного языка. Приводятся положительные примеры в этом направлении в отдельно взятых странах. 

Автор в своей статье поднимает актуальные вопросы по решению проблем казахских диаспор за 
рубежом. Даны рекомендации о путях решения этих вопросов.

Summary
The article on the basis of archival materials and historical data reveals the situation of the Kazakh diaspora 

abroad, its aspirations for the revival of national culture and the preservation of its native language. Positive 
examples are given in individual countries.

The author in his article raises topical issues on solving the problems of Kazakh diasporas abroad. 
Recommendations are made on how to resolve these issues.

ҚҰжАТТАР АйҒАҚТАйДы
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ЦЕЛИНОГРАД КАК СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ 
ЦЕЛИННОЙ КАМПАНИИ СССР: 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ГОРОДА НУР-СУЛТАН

АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается история и развитие казахстанского города Целинограда как советский про-

ект целинной кампании СССР. Всесоюзный аграрный проект, то есть история целинных и залежных 
земель в Казахстане, был значимым в истории Советского Союза. Архивные документы данного про-
екта всегда интересны. Город стал центром Целинного края, организованный в 1960 году в Северном 
Казахстане,то есть организационным центром освоения целинных и залежных земель в Казахстане. 
В развитие города включалось все: строительство жилых домов, общеобразовательные школы, объ-
екты культурно-бытового назначения, коммунальные хозяйства, предприятия бытового обслужива-
ния и торговли, завод крупнопанельного домостроения и др. Магистральным направлением было 
превратить провинциальный город Целиноград в центр нового Целинного края Казахстана. Город 
должен был стать символом крупного советского аграрного проекта освоения целинных и залежных 
земель в Советском Союзе. Начало строительства города означало переход республики на новый 
качественный уровень развития в условиях аграрного сектора государства. 

Документы извлечены из фонда Целинного краевого Совета депутатов трудящихся и его исполни-
тельного комитета (Крайисполкома) в Государственном архиве г. Нур-Султан. Все документы публи-
куются впервые.

Ключевые слова: Казахстан,освоение целинных и залежных земель, Целиноград, Целинный 
край, строительство, город, совнархозы.

Освоение целинных и залежных земель в Северном Казахстане занимает важное место в истории 
советского Казахстана как крупный советский аграрный проект в Советском Союзе. В этой истории 
активными подвижниками реформы были политические лидеры Советского государства тех лет. В 
статье публикуются новые документы, связанные с началом освоения целинных и залежных земель  в 
Казахстане. 

История города Целинограда как часть советского проекта актуальна всегда. Он развивался как 
составная часть Целинного края, то есть в освоении целинных и залежных земель в Советском Союзе. В 
статье публикуются новые документы, посвященные развитию города Целинограда в связи с созданием 
Целинного края.

Безусловно, история освоения целинных и залежных земель Казахстана изучена многими 
исследователями. В советское время написано большое количество книг, диссертаций и монографий 
[1]. Но, многие труды в советское время по истории целины посвящены аграрной истории данного 
проекта. Об истории города написаны мало трудов. Занимались в основном, краеведы и журналисты 
[2]. 

Историография освоения целинных и залежных земель современного Казахстана полна 
неоднозначных оценок и взаимоисключающих интерпретаций. И все же, исследовательское поле 
вопроса в целом пока ограничивается проблемами экономической эффективности, экологии и 
демографии. Политическая история этого крупного аграрного проекта пока полностью не изучена.

Надо сказать, что в современной историографии Казахстана мало исследовательских работ об 
истории целины [3]. История Целинного края (1960-1965 гг.). История города Целинограда изучена в 
диссертации Г.А. Алпысбаевой [4]. В ее книге история Целинограда раскрывается как история города 
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(Акмола-Целиноград-Астана), но не как проект целинной кампании СССР. Она в некоторых трудах 
историю Целинограда рассматривает как историю современной столицы Астаны. То есть исследует 
Целиноград отдельно как город, но не в контексте истории освоения целинных и залежных земель 
СССР. Хотя история целины прекрасно раскрывается в строительстве данного города. Целиноград в это 
время стал культурным, промышленным и административным центром Целинного края.

В истории освоения целинных и залежных земель значение имеет создание Целинного края. 
Целинный край на севере Казахстана был создан для более полного использования огромных 
ресурсов и эффективного ими руководства. Пятилетняя история этого региона была тесно связана с 
развитием города Целинограда. Целиноград как центр Целинного края начал строиться с 1961 по 1962 
гг. Статус города вырос резко, он стал значимым во всем Советском Союзе. Его стали называть столицей 
казахстанской целины. В строительстве города активно участвовали центральные организации 
Советского Союза. Горстройпроект Главстройпроекта при Госстрое СССР обязал Министерство путей 
сообщения, Министерство строительства электростанций, Министерство коммунального хозяйства 
Казахской ССР, Министерство геологии и охраны недр Казахской ССР, Госплан Казахской ССР участвовать 
в строительстве города. В строительстве города работали Главное управление по жилищному и 
гражданскому строительству в Москве (Мосстрой) и в Ленинграде (Ленинградстрой). Таким образом, 
Целиноград стал объектом строительства всесоюзного масштаба. А также в генеральный план города 
и в строительтельство новой части города включены все организации Целинного края, в том числе 
Целинный совнархоз, Целиноградское отделение Казахской железной дороги, тресты «Целинспецстрой» 
и «Целинспецмонтажстрой», завод «Казахсельмаш». Все эти данные показывают, что город строился на 
государственном уровне, как центр казахстанской целины, значимый во всем Советском Союзе. 

Документы извлечены из дела «Проект Постановления Крайкома Казахстана и Край исполкома 
от 1962 г. о развитии г. Целинограда». Оно хранится в фонде Целинного краевого Совета трудящихся 
и его исполнительного комитета (Крайисполком) в государственном архиве города Нур-Султан. 
Дело состоит из 11 стр. В публикации были указаны все документы. Все документы публикуются 
впервые, в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации. Все материалы 
являются подлинниками. При публикации документы снабжены сквозной нумерацией и заголовками. 
Раскрываемые сокращения приведены в квадратных скобках. Пометки указаны в постраничных 
примечаниях.

№1
Приказ

Министра коммунального хозяйства  Казахской ССР
г.Алма-Ата
Дом Министерств                                                                                                                                   от 30 сентября 1961 г.

Целиноградский горсовет1

Входящий № 1063
14 октября 1961 г.
№ 339
«Об итогах выполнения плана капитального строительства и эксплуатационно-финансового плана 

по Целинному краю за 8 месяцев 1961 года».
Коллегия Министерства коммунального хозяйства Казахской ССР, рассмотрев итоги выполнения 

плана капиталовложений и финансово-эксплуатационной деятельности коммунальных предприятий, 
подведомственных Целинному Крайкомхозу отметила наличие серьезных недостатков в работе.

Годовой план капитального строительства по Целинному краю2 за 8 месяцев выполнен совершенно 
неудовлетворительно (40,6%). Кроме Павлодарской области, во всех остальных областях края 
срывается строительство важнейших коммунальных объектов – водопроводов в канализации, банно-
прачечных комбинатов и прачечных, гостиниц и других.

Ни один объект, предусмотренный планом в текущем году, не сдан в эксплуатацию. Объем 
незавершенного строительства возрастает.

Серьезные недостатки имеются в эксплуатации коммунальных предприятий.
Многие коммунальные предприятия края – бани, гостиницы, конторы очистки и другие не выполняют 

плана накоплений и допускают убыточную деятельность. 
Продолжают увеличиваться в значительных размерах сверхнормативные запасы материалов, 

неоправдано увеличивается задолженность абонентов, дебиторская и кредиторская задолженность.
До настоящего времени не решен вопрос покрытия недостатка собственных оборотных средств 

коммунальных предприятий и ремонтно-строительных организаций в Целиноградской, Павлодарской, 
Кустанайской и Кокчетавской областях.

1  Целиноградский городской исполнительный комитет .
2  Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 26 декабря 1960 года в составе Казаской ССР был образован Целинный край, в который 
вошли территории Акмолинской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Прекратил свою деятельность в 
конце ноября 1965 г. Этот крупный регион на севере Казахстана был создан для более полного использования огромных ресурсов и эффективного 
ими руководства.В 1965 году этот край был упразднен, это был год завершения так называемой «семилетки» в СССР (семилетний план развития 
страны).
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Крайкомхоз и облкомхозы края не ведут должной борьбы за улучшение финансового состояния 
коммунальных предприятий и организаций, Кустанайский облкомхоз безосновательно разрешил 
списать в 1961 году убытки прошлых лет по Гордорстрою на 38 тыс. рублей и ремонтно-строительному 
управлению на 42 тыс.рублей.

В ряде предприятий, особенно, в конторах очистки, проектно-сметных группах, инвентарно-
технических бюро допускаются перерасходы фонда зарплаты, значительное превышение средней 
заработной платы, которая у отдельных работников достигает 200-300 рублей и более в месяц, но 
потверждаемые фактическими условиями работы.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Заведующим Крайкомхозам, Облкомхозами края, Целиноградским горкомхозом:
1. Рассмотреть совместно с исполкомами местных Советов итоги выполнения плана капитального 

строительства за 9 месяцев 1961 года определить важнейшие пусковые объекты до конца 1961 года, 
на которые сосредоточить основные материально-технические ресурсы и обеспечить их ввод в 
эксплуатацию. Взять под личный контроль выполнения мероприятий по пусковым объектам.

В срок до 12 октября представить предложения Министерству о сокращении объемов 
капиталовложений по объектам, план строительства которых не выполняется, для перераспределения 
капиталовложений.

№2
Государственный комитет совета Министов СССР по делам строительства  (ГОССТРОЙ СССР)3

Приказ 
от 30 декабря 1961 г. № 385

г. Москва
Совет Министров СССР постановлением от 16 декабря 1961 г. № 1112 «О развитии г. Целинограда»4 

в целях развития города Целинограда – культурного, промышленного и административного центра 
Целинного края Казахской ССР:

1. Обязал Совет Министров Казахской ССР, Госстрой СССР и Целинный крайисполком5 обеспечить 
разработку в 1961-1962 годах и утверждение в установленном порядке генерального плана развития г. 
Целинограда, предусмотрев строительство новой части города на свободной территории.

2. Поручил Совету Министров Казахской ССР решить до 1 марта 1962 года по согласованию с 
Госэкономсоветом СССР вопрос о строительстве промышленных предприятий в г.Целинограде в 
пределах перечня промышленных предпритятий, строительство которых предусмотрено в Казахской 
ССР в 1962-1965 годах, и объемов капитальных вложений на эти цели.

3. Поручил Совету Министров Казахской ССР и Целинному Крайисполкому:
а) обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию в 1962 году в г. Целинограде жилых домов 

общей площади 115 тыс. кв. метров, общеобразовательных школ на 2170 ученических мест, детских 
дошкольных учреждений на 810 мест, а также других объектов культурно-бытового назначения и 
коммунального хозяйства согласно приложению № 1;

б) осуществлять, начиная с 1963 года, строительство в г. Целинограде жилых домов и объектов 
культурно-бытового назначения коммунального хозяйства в новой части города на свободной 
территории. К строительству дорог, водопровода, канализации и других инженерных коммуникаций в 
этой части города приступить в 1962 году;

в) построить и ввести в действие в 1962-1965 годах в г.Целинограде завод крупнопанельного 
домостроения мощностью 70 тыс.кв.метров жилой площади  в год, комбинат железобетонных 
конструкций мощностью 101 тыс.куб.метров изделий в год и другие предприятия строительной 
индустрии согласно приложению № 2.

4. Поручил Совету Министров Казахской ССР предусматривать в годовых планах выделение 
Целинному крайисполкому для г.Целинограда капитальных вложений, необходимых для выполнения 
заданий, предусмотренных настоящим постановлением.

5. Обязал Министерство транспортного строительства выполнить в 1962-1965 годах по генеральному 
договору с Целиноградским горисполкомом и Целинным совнархозом6 в пределах объемов работ, 
подлежащих выполнению для Целинного края в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 20 января 1961 г. № 74 строительно-монтажные работы по строительству жилых 

3  Государственный Комитет СССР по строительству и инвестициям, после 1950 г. - центральный орган государственного управления, осуществлявший 
руководство строительным комплексом СССР, точнее, Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства. Комитет 
разрабатывал мероприятия по улучшению строительного дела, органовывать разработку, утверждение и внедрение в строительство норм, 
технических условий, стандартов, типовых проектов. Начиная с января 1952 года всем проектным организациям и министерствам и ведомствам 
требовалось согласование проектно-сметных работ с Госстроем СССР, запрещалась разработка индивидуальных проектов по обьектам, вводилась 
ответственность заказчиков проектов и проектных организаций.
4  Указом Президиума Верховного совета КазССР от 20 марта 1961 г. Акмолинск был переименован в Целиноград. Целиноград стал центром 
Целинного края, то есть организоционным центром освоения целинных и залежных земель в Казахстане.
5   Целинный краевой исполнительный комитет
6  Советы народного хозяйства. В 1957-1965 гг. совнархозы были как органы территориального межотраслевого управления народным хозяйством 
СССР. С образованием Целинного края в феврале 1961 года был создан Целинный совнархоз.
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домов и объектов производственного назначения в г.Целинограде в объеме 20 млн. рублей, в том 
числе в 1962 году в объеме 3 млн.рублей, в 1963 году - 4 млн.рублей, в 1964 году – 5 млн.рублей и в 
1965 году в объеме 8 млн.рублей.

6. Поручил Госстрою СССР, Совету Министров РСФСР, Совету Министров Казахской ССР, Министерству 
связи СССР обеспечить выполнение в 1961-1963 годах проектных и изыскательных работ, связанных с 
развитием г. Целинограда, согласно приложению № 3.

Установил, что ведущими организациями, выполняющими проектные работы, связанные с 
развитием г. Целинограда, являются:

Горстройпроект Главстройпроекта при Госстрое СССР7 – по планировке и застройке города, 
жилищному и культурно-бытовому строительству;

Казпромстройпроект Главстройпроекта при Госстрое СССР – по производственной базе строительных 
организаций.

7. Поручил Госстрою СССР организовать в 1962 году в г. Целинограде филиал Казпромстройпроекта 
Главстройпроекта при Госстрое СССР, возложив на него разработку технической документации на 
строительство производственной базы строительных организаций и промышленных предприятий г. 
Целинограда.

Совету Министров Казахской ССР поручено организовать в 1962 году в г.Целинограде филиал 
Казгорстройпроекта Госстроя Казахской ССР, возложив на него разработку технической документации 
по застройке г. Целинограда.

8. Обязал Министерство путей сообщения8:
а) передать Целинному совнархозу Целиноградскую ТЭЦ9 после ввода ее в действие.
Целинному совнархозу поручено после приемки указанной ТЭЦ обеспечивать электроэнергией 

предприятия железнодорожного узла г. Целинограда;
б) выполнить в 1962-1963 годах работы по строительству первой очереди водопровода, хозяйственно-

фекальной и ливневой канализации для железнодорожного узла, а также работы по благоустройству 
улиц в пристанционном поселке г. Целинограда за счет капитальных вложений Министерства.

9. Обязал Министерство строительства электростанций10:
а) построить в 1963-1965 годах для обеспечения г. Целинограда водой плотину с регулирующим 

водохранилищем на р. Ишиме, а также очистные сооружения и водовод до г. Целинограда.
б) построить и ввести в действие в 1963 году первую цепь линии электропередачи 220 кв Караганда-

Целиноград и подстанцию 220/110/10 кв. В г.Целинограде.
Целинному совнархозу поручено выполнить в 1962-1963 годах по договору с Министерством 

строительства электростанций строительные работы по указанной подстанции.
10. Обязал Главгаз СССР построить и ввести в эксплуатацию в 1962 году базу сжиженного газа в г. 

Целинограде.
11. Принял предложение ЦК ВЛКСМ о направлении на строительство г. Целинограда в порядке 

общественного призыва комсомольцев и молодежи в 1962 году в количестве 3000 человек и в 1963 
году – 3000 человек.

Распространил на лиц, направляемых на строительство г. Целинограда в порядке общественного 
призыва, льготы и преимущества, установленные постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17 мая 1956 г. № 648.

12. Поручил Госплану СССР предусмотреть в плане направление в 1963 году в Казахскую ССР из 
других союзных республик для работы в строительных организациях г. Целинограда 2000 рабочих 
строительных специальностей из числа лиц, оканчивающих строительные профессионально-
технические училища.

13. Поручил Совету Министров Казахской ССР предусмотреть в планах направление для работы в 
г.Целинограде в 1962 году 50 человек и в 1963 году 75 человек из числа лиц, оканчивающих высшие 
учебные заведения по специальностям: «промышленное и гражданское строительство», «производство 
бетонных и железобетонных изделий и конструкций для сборного строительства», «архитектура», 
«городское строительство и хозяйство».

14. Выделил дополнительно в 1961 году в распоряжение Совета Министров Казахской ССР для 
Целиноградского горисполкома и Целинного совнархоза автомобили, оборудование и материалы 
согласно приложению № 4.

15. Поручил Мосгорисполкому11 и Ленгорисполкому12 построить в 1962 году в г. Целинограде в 
порядке шефской помощи /дополнительно к строящимся объектам/ из своих материалов:

Силами организаций Мосгорисполкома – 4 крупнопанельных жилых дома и 2 школы;
7  Главный строительный проект при Государственном  комитете Совета Министров СССР по делам строительства. 
8  Министерство путей сообщения - центральный орган государственного управления в СССР, обеспечивавший проведение единой политики в 
сфере железнодорожного транспорта, а также осуществлявший общее руководство в области транспортного сообщения.
9  В конце декабря 1961 года была введена в строй Акмолинская ТЭЦ с пуском в эксплуатацию первой турбины и первого котла. 
10  Образовано 22 ноября 1954 года на базе строительно-монтажных предприятий и организаций Министерства электростанций СССР. Организация 
руководством строительство электростанций и сетей, обеспечеения электроэнергетики.
11  Московский городской исполнительный комитет
12  Ленинградский городской исполнительный комитет
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Силами организаций Ленгерисполкома – 4 крупнопанельных жилых дома.
Строительство указанных объектов произвести в порядке, установленном распоряжением Совета 

Министров СССР от 12 сентября 1961 г. № 2675. Финансирование этого строительства произвести за 
счет ассигнований на капитальные вложения, выделенных Казахской ССР.

16. Поручил Совету Министров РСФСР обеспечить поставку в 1962-1963 годах с предприятий РСФСР 
Целинному совнархозу для строительства г.Целинограда:

1962 год 1963 год

сборных железобетонных конструкций /тыс.куб.м/ 25 15

столярных деталей для изготовления оконных и дверных блоков /тыс.кв.м/ 60 40

стеновых материалов /млн.штук усл.кирпича/ 10 -

Совету Министров Казахской ССР поручено передать в распоряжение Совета Министров РСФСР 
фонды на цемент, металлопрокат и лес, необходимые для изготовления указанных конструкций и 
деталей.

Во исполнение указанного постановления Совета Министров СССР приказываю:
1. Отделам и управлениям Комитета, Академии строительства и архитектуры СССР, Главстройпроекту, 

и всем заинтересованным подведомственным Госстрою СССР учреждениям и организациям принять к 
руководству и исполнение Постановление Совета Министров СССР от 16 декабря 1961 г. № 1112.

2. Главстройпроекту (т. Замараеву) силами Ленинградского отделения Горстройпроекта разработать 
в 1961-1962 г.г. генеральный план развития г. Целинограда в объеме и в сроки, предусмотренные в 
приложении № 3 к настоящему приказу и представить его на утверждение Целинному Крайисполкому 
и Совету Министров Казахской ССР.

Академии строительства и архитектуры СССР силами НИИ градостроительства и районной 
планировки и застройки городов /т. Кудрявцеву/оказать Ленинградскому отделению Горстройпроекта  
необходимую консультацию и техническую помощь в разработке генерального плана и проектов 
детальной планировки и застройки для г.Целинограда.

З. Главстройпроекту /т.Замараеву/ разработать и утвердить до 10 февраля 1962 г. По согласованию 
с Целиноградским горисполком для подведомственных организаций графики выполнения проектно-
изыскательных работ, предусмотренных в приложении №3 к настоящему приказу ,и контролировать 
их выполнение.

Ленинградскому отделению Горстройпроекта, Водоканалпроекту, Казпромстройпроекту, 
Горстройпроекта и Промстройпроекту обеспечить выполнение для Целиноградского горисполкома 
проектно-изыскательных работ по развитию г. Целинограда, в установленные сроки.

4. Отделу планировки и застройки городов/т. Кудрявцеву/:
- разработать по согласованию с Целиноградским горисполкомом и представить до 1 февраля 

1962 г. зам. Председателя Госстроя СССР т.Баранову на утверждение предложения об организации 
и проведении в I-П в кварталах 1962 г. Совместно с Советом Министров Казахской ССР и Целинным 
крайисполкомом закрытого конкурса на проект детальной планировки и застройки района первой 
очереди строительства города Целинограда на новой территории;

- провести в феврале-марте 1962 г. в г. Целинограде совместно с Целиноградским горисполкомом 
совещание о координации деятельности проектных организаций, выполняющих проектно-
изыскательские работы, связанные с развитием г. Целинограда.

5. Горстройпроекту /т. Колесникову/ и Казпромстройпроекту /т.Ширяеву/, как ведущим проектным 
организациям по планировке к застройке, по жилищному и гражданскому строительству и по 
строительству производственной базы строительных организаций в г.Целинограде выполнить до 1 
марта 1962 г. по взаимно согласованному плану:

- отбор минимального количества типовых индустриальных изделий для применения в строительстве 
жилых домов, культурно-бытовых зданий и предприятий производственной базы в г.Целинограде из 
числа индустриальных изделий, утвержденных Госстроем СССР и изделий из местных строительных 
материалов; 

- отбор из числа утвержденных Госстроем СССР типовых проектов для применения в жилищном, 
культурно-бытовом строительстве и строительстве производственной базы строительных организаций 
в г.Целинограде;

- разработку технических условий на применение типовых проектов жилых домов, культурно-
бытовых зданий и предприятий производственной базы в г.Целинограде, с учетом местных условий 
строительства и предусматривающих максимальную унификацию строительных изделий и деталей. 

6. Возложить наблюдение за разработкой проектной документации, связанной с развитием г. 
Целинограда;

- на отдел планировки и застройки городов /т. Кудрявцева/  - за разработкой Горстройпроектом  и 
Казгорстройпроектом проектно-планировочной документации, а также совместно с отраслевыми 
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отделами Комитета за разработкой Горстройпроекта и Промстройпроекта проекта детальной 
планировки промышленных районов города;

- на отдел жилищно-гражданского строительства /т. Смирнову/ - за отбором Горстройпроектам 
типовых проектов жилых домов и культурно-бытовых зданий для строительства в г.Целинограде и 
типовых индустриальных изделий для них;

- на отдел строительных материалов и конструкций/ т.Солоденникова/ - за разработкой 
Казпромстройпроектом проектов предприятий, указанных в приложении № 2 к настоящему приказу;

- на отдел инженерного оборудования зданий и сооружений/ т.Смирнова/ - за разработкой 
инженерных сетей Гидропроектом и Теплоэлектропроектом Министерство коммунального хозяйства 
РСФСР и Водоканалпроектом;

- на отдел энергетических и гидротехнических сооружений/ т.Седова/ - за разработкой Гидропроектом 
Министерства строительства электростанций проекта плотины с водохранилищем, регулирующим 
сток р. Ишима, а также за обеспечением разработки Гипрокоммунстроем Министерства коммунального 
хозяйства РСФСР проекта инженерной защиты г.Целинограда от паводковых вод р.Ишима;

- на отдел транспорта и связи /т.Ефимова/ - за разработкой Гипрокоммундортрансом Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР проекта городского транспорта и проекта магистральных дорог, а 
также за разработкой ГСПИ Министерства связи СССР проектно-изыскательских работ по радиорелейной 
линии Целиноград-Кустанай.

7. Главстройпроекту /т. Замараеву/ совместно с Главствойпроектом /т.Шаталовым/ организовать 
в 1962 году в г.Целинограде в сроки, согласованные с Целиноградским горисполкомом, филиал 
Казпромстройпроекта, возложив на него разработку технической документации на строительство 
производственной базы строительных организаций и промышленных предприятий  г.Целинограда.

В целях укомплектования филиала Казпромстройпроекта в г.Целинограде специалистами 
Главстройпроекту /т.Замараеву/ и отделу кадров /т.Васильеву/ направить Казпромстройпроекту для 
работы в указанном филиале в счет плана распределения молодых специалистов из выпуска 1962 года 
10 инженеров и 15 техников. 

8. Возложить на зам. Председателя Госстроя СССР т.Баранова контроль за выполнением настоящего 
приказа.  

Зам. Председателя
Госстроя СССР   С. Гинзбург13

№3
Проект

Постановление Бюро Целинного крайкома КП Казахстана 
и исполкома Краевого Совета депутатов трудящихся

гор. Целиноград                    №9/163 от "7"мая1962 года

О развитии города Целинограда
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 16 декабря 1961 года № 1112 и Совета 

Министров Казахской ССР от 17 марта 1962 года №176.
Бюро Целинного Крайкома КП Казахстана и исполком Краевого Совета депутатов трудящихся 

Постановляют:
1. Обязать Целиноградский горисполком и Краевой отдел по делам строительства14 обеспечить 

разработку в 1962 году генерального плана развития города Целинограда, предусмотрев строительство 
новой части города на свободных территориях и представить его до 1 декабря 1962 годана рассмотрение 
Крайкома КП Казахстана и Крайисполкома.

2. Обязать Целиноградский горисполком, Целинный совнархоз, Целиноградское отделение 
Казахской железной дороги, краевые, областные организации и ведомства:

а) Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию в 1962 году в городеЦелинограде жилых 
домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, объектов культурно-бытового 
назначения и коммунального хозяйства согласно приложению №1.

13  Гинзбург Семён Захарович — советский государственный деятель. 1932-1937 -начальник Главстройпрома наркомата тяжёлой промышленности 
СССР.1937-1938-заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР.1938-1939-председатель Комитета по делам строительства при 
Совнаркоме СССР.1939-1946 -народный комиссар по делам строительства СССР.1946-1947-народный комиссар, министр строительства военных 
и военно-морских предприятий СССР.1947-1950-министр промышленности строительных материалов СССР.1950-1951-заместитель министра 
строительства предприятий машиностроения СССР.1951-1955-первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР.1955-1957-первый 
заместитель министра строительства предприятий нефтяной промышленности СССР.1957-1963-заместитель председателя Госстроя СССР.1963-
1970-председатель правления Стройбанка СССР. С июля 1970 года персональный пенсионер союзного значения.
14  Образован в 1961 г. Основными задачами Краевого отдела по делам строительства и архитектуры были: обеспечение развития технического 
развития в строительстве, проектировании и производстве строительных материалов, конструкций и изделий, повышение эффективности 
капитальных вложений в строительстве, широкое применение типовых проектов.краевой отдел по делам строительства и архитектуры руководил 
планировкой и застройкой городов, районов и других населенных мест края,  организацией разработки проектно-планировочной документации для 
городово, промышленных и пригородных зон.
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б) Осуществить,  начиная с 1963 года, строительство в гор.[город] Целинограде жилых домов, 
объектов, культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства в новой части города.

К строительству дорог, водопровода, канализации и других городских коммуникаций в этой части 
города, приступить в 1962 г. 

в) Целиноградскому горисполкому, Целинному совнархозу, краевым организациям и ведомствам при 
выдаче заданий на проектирование, а проектным организациям при составлении проектов планировки 
и застройки микрорайонов города Целинограда предусматривать размещение предприятий бытового 
обслуживания и торговли, ввиду приближения этих предприятийк месту проживания населения, а 
также при проектировании новых промышленных предприятий торговли и бытового обслуживания 
населения с последующей передачей их для эксплуатации предприятиям местной промышленности, 
коммунального хозяйства и торговли.

3. Обязать Целинный совнархоз построить и ввести в действие в 1962-1965 году в городе Целинограде 
завод крупнопанельного домостроения мощностью 70 тысяч кв. метров жилой площади в год, 
комбинат железобетонных конструкций мощностью 101 тысяч куб метров в год и другие предприятия 
строительной индустрии, согласно приложению № 2.

4. Обязать тресты «Целинспецстрой»15 и «Целинспецмонтажстрой» построить и ввести в действие 
в 1963-1964 годах в г. Целинограде производственные базы с цехами по сантехмонтажным, 
электромонтажным, термоизоляционным, механико-монтажным и гидротехническим работам общей 
мощностью на 2,0 млн.рублей продукции в год.

Целинному совнархозу выполнить по договору со специализированными трестами Министерствами 
строительства Казахской ССР строительные работы по указанным базам.

5. Крайплану, совнархозу, краевым организациям и ведомствам, предусматривать в годовых планах 
выделение для города Целинограда капитальные вложения, необходимые для выполнения заданий, 
предусмотренных настоящим постановлением.

Крайплану в десятидневный срок обеспечить необходимыми ассигнованиями объекты включенные 
в план строительства в 1962 году не обеспеченные финансированием, согласно приложению №3.

6. Целиноградскому горисполкому и Целинному совнархозу во ІІ-ом полугодии 1962 года выделить 
для вновь организуемых филиалов институтов «Казгорстройпроект16 и «Казпромстройпроект»17 
необходимые производственные помещения и жилую площадь для их сотрудников.

7. Увеличить Целиноградскому горисполкому фонд персональных надбавок к должностным окладам 
на 2 тысячи рублей и Целиноградскому совнархозу на одну тысячу рублей в месяц для назначения 
персональных оклад работникам строительных и проектных организаций г. Целинограда, а также 
работникам Целиноградского горисполкома, его отделов и управления, занимающихся вопросами 
строительства, благоустройства и проектирования г. [город]Целинограда.

Возложить строительство промышленных предприятий, жилых домов, объектов культурно-
бытового и коммунального назначения в г. Целинограде на Совет Народного хозяйства Целинного 
экономического административного района.

Строительство инженерных сетей и работы по внутренним санитарно-техническим, 
электротехническим и другим специальным работам возложить на тресты «Целинспецстрой» и 
«Целинмонтажстрой».

9. Обязать Совнархоз до 1 июля 1962 года организовать в г. Целинограде трест по строительству 
города «Целинограджилстрой»18.

10. В соответствии с постановлением Совета Министров Казахской ССР от 2 декабря 1961 года № 797 
установить единым заказчиком по жилищному и культурно-бытовому строительству в г. Целинограде 
– Целиноградский исполком.

Обязать Целинный Совнархоз,  краевые, городские организации ведомства передать до 1 июля 
1962 года Целиноградскому исполкому все капитальные вложения, материальные ресурсы, лимиты по 
труду и заработной плате на полные объемы жилищного, культурно-бытового строительства на 1962 
год, осуществляемое за счет капитальных вложений, выделяемых советом Министров Казахской ССР.

Краевой плановой комиссии внести соответствующие изменения в народно-хозяйственный план 
1962 года, а в планах на 1963 год и в последующие годы предусматривать выделение капитальных 
вложений на все объекты жилищного и культурно-бытового строительства целевым назначением 
Целиноградскому горисполкому.

11. В связи с резким увеличением в г. Целинограде объема капитального строительства, 
реорганизовать отдел капитального строительства19 при Целиноградском горисполкоме в Управление 
капитального строительства20.
15  Государственный специализированный территориальный трест. Организован в г. Целинограде 3 июля 1961 г. Упразнен в 1969 г.
16  5 октября 1930 г. в Алма-Ате была организована первая краевая проектная контора, в 1959 году была преобразована в Головной государственный 
проектный институт. Институт "Казгорстройпроект" занимается вопросами проектирования жилья и жилищно-гражданских обьектов. 
17  Организован в 1957 г. Институт "Казпромстройпроект" занимается вопросами проектирования промышленных обьектов. 
18  Производственно-строительное обьединение.
19  В связи с ростом обьема капиталовложений по г. Целинограду, распоряжением Целинного крайисполкома от 7 июля 1961 г. №359-р был 
организован отдел капитального строительства Целиноградского горисполкома. 
20  Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 17 марта 1962 г. №176 отдел капитального строительства был организован в Управление 
капитального строительства Целиноградского горисполкома.

ҚҰжАТТАР АйҒАҚТАйДы

Утвердить штатное расписание этого Управления согласно приложению №4.
12. Целиноградскому горисполкому и крайисполкому обеспечить в 1963 - 1965 гг. строительство в г. 

Целинограде производственных баз управлений горгаза, гордорстроя, санитарной очистки и зеленого 
хозяйства.

13. Возложить функции генерального заказчика по строительству плотины с водохранилищем, 
регулирующим сток воды реки Ишим, а также очистным местным сооружениям и водоводу до гор. 
Целинограда на Целинный совнархоз.

Целинному совнархозу в пятидневный срок заключить договор с «Гидропроектом» Министерства 
строительства электростанций СССР21 на проектно-изыскательские работы по этим объектам.

14. Разрешить Целиноградскому горисполкому организовать на основе конторы очистки 
Целиноградского горисполкома-транспортную базу санитарной очистки г. Целинограда.

Утвердить штатное расписание этой базы согласно приложения №5.
15. Целиноградскому горисполкому до 25 апреля 1962 года образовать в г. Целинограде хозрасчетные 

конторы: Рекламное бюро, похоронное бюро, горлеспитомник.
Утвердить штатные расписания по этим конторам, согласно приложения №6.
16. Выделить Целиноградскому горисполкому дополнительный лимит в сумме 4,0 тысяч рублей на 

содержание двух легковых машин.
17. Целинному совнархозу и Целиноградскому горисполкому обеспечить в 1962 году выполнение 

распоряжения Совета Министров Казахской ССР от 15 июля 1962 года № 894-й в части выделения 
производственных помещений и жилой площади трестом «Целинмонтажстрой» и «Целинспецстрой».

18. Для улучшения работы по эксплуатации всего жилого фонда г. Целинограда и учета жилья, 
обязать все краевые, областные городские организации, предприятия и ведомства вне зависимости 
от ведомственной подчиненности – передать до 1 сентября 1962 года Целиноградскому горисполкому 
все наличие жилого фонда, фонды по труду и заработной плате на содержание домоуправлений, 
материальными ресурсами и всеми выделенными ассигнованиями.

Утвердить штатные расписания на содержание Целиноградского городского жилищного управления, 
квартирного бюро, 5-ти домоуправлений согласно приложению №7.

Обязать Целиноградский горисполком распределение жилой площади производить совместно 
с профсоюзными организациями в зависимости от выделенных капитальных вложений по отраслям 
народного хозяйства.

19. В целях улучшения руководством благоустройства города и коммунального обслуживания 
населения предеать в непосредственное ведение Целиноградского горисполкома из городского 
управления коммунального хозяйства управления жилищного хозяйства с квартирным бюро, 
водопровода и канализации, городских электросетей и газового хозяйства.

20. Обязать Целиноградское отделение дороги построить на ж.д.[железная дорога] узле в 1962 году: 
водопровод – 4 км; ливневую канализацию – 13,5 км; электросетей – 11 км; дорог – 7,5 км; в том числе по 
улицам Монина, Вокзальная, Первомайская, Советской Конституции, Водопроводная и Карталинская, 
тротуаров 10 тысяч кв.метров с озеленением улиц.

21. Обязать Крайплан обеспечить финансированием проектно-изыскательские работы по 
строительству осуществляемому в 1963 году в сумме 120,0 тысяч рублей.

Одновременно предусмотреть средства на задел строительства в 1962 году жилья, объектов 
культуры, здравоохранения и просвещения в сумме 1700,0 тысяч рублей.

Утвердить план загрузки по заделу объектов в 1962 году переходящих строительством на 1963 год 
Целинному совнархозу 900,0 тысяч рублей, тресту «Целинтрансстрою» 800,0 тысяч руб.

22. Обязать Целинный совнархоз:
а) до 1 сентября 1962 года обеспечить проектно-сметной документацией строительства жилья, 

объектов культсоцбыта по согласованию с Целиноградским горисполкомом.
б) выделить необходимые ассигнования заводу «Казахсельмаш»22 на строительство дорог по 

улицам: Мира-Монина, Пушкина, Московской, Училищной и Карла-Маркса.
На строительство фекальной канализации от облмолкомбината до коллектора №2.
Включить строительство дорог в план треста "Целиноградстрой".
в) Выдавать рабочие чертежи и проектно-сметную документацию по теплотрассе от ТЭЦ до квартала 

121, обеспечить строительство всей теплотрассы финансированием и материальными фондами.
23. Возложить строительство теплотрассы от ТЭЦ до линии ж.д. на совнархоз, переход через линию 

ж.д.[железная дорога] на трест Целинтранстрой от линии ж.д. [железная дорога] до 120 квартала на СУ 
Главмосстроя23 и СУ Ленинградстроя24. Закончить строительство теплотрассы до 1 сентября 1962 года.
21  «Гидропроект» Министерства строительства электростанций СССР  - организация, проектирующая гидроэнегетические и водохозяйственные 
сооружения. "Гидропроект" являлся головной в области проектировании гидроэнергетических сооружений СССР. 
22  7 июля 1942 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был создан завод "Казахсельмаш", который специализировался на 
выпуске сельскохозяйсвенной техники. позже переименован в Целиноградсельмаш, крупный завод сельскохозяйственного машиностроения.
23  Главное управление по жилищному и гражданскому строительству в Москве создан в 1954 г. Мосстрой возложили строительство жилых домов, 
школ и детских учреждений, культурно-бытовых и административных зданий, больниц, предприятий и сооружений коммунального назначения и 
общественного питания.
24  Главное управление по жилищному, гражданскому и промышленного строительства в Ленинграде создан в 1955 г.  Ленинградстрой возложили 
строительство жилых домов, школ, больниц, детских учреждений, зданий культурно-бытового и административного назначения, учебных заведений, 
коммунальных и транспортных предприятий, складов и других гражданских зданий и сооружений, включая обьекты  нового строительства.
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24. Просить Ленгорисполком обеспечить поставку сальниковых компенсаторов и коробов ПЖК в 
необходимом количестве для теплотрассы.

25. Принять к руководству, что Совет Министров СССР постановлением  от 16 декабря 1961 года 
№ 1112:

- обязал Министерство транпортного строительства выполнить в 1962-1963 годах по генеральному 
договору с Целиноградским горисполкомом и Целинным совнархозом (в пределах объемов работ, 
подлежащих выполнению для Целинного края в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 20 января 1961 года №74) строительно-монтажные работы по строительству 
жилых домов и объектов производственного назначения в г. Целинограде в объеме 20 млн.рублей, в 
том числе в 1962 году в объеме 3 млн. рублей, в 1963 году – 4 млн. рублей, в 1964 году – 5 млн. рублей 
и в 1965 году в объеме 8 млн. рублей.

- обязал госстрой СССР, Совет Министров РСФСР, Министерство строительства электростанций 
и Министерство связи СССР обеспечить выполнение в 1961-1963 годах проектных и изыскательских 
работ, связанных с развитием г. Целинограда, согласно приложения № 8.

- установил, что ведущими организациями, выполняющими проектные работы, связанные с 
развитием г. Целинограда, являются:

Горстройпроект Главстройпроекта при Госстрое СССР – по планировке и застройке города, 
жилищному и культурно-бытовому строительству и Казпромстройпроект Главстройпроекта 
при Госстрое СССР, возложив на него разработку технической документации на строительство 
производственной базы строительных организаций и промышленных предприятий г. Целинограда:

- обязал Госстрой СССР организовать в 1962 году в городе Целинограде филиал Казпромстройпроекта 
Главстройпроекта при Госстрое СССР, возложив на него разработку технической документации на 
строительство производственной базы строительных организаций и промышленных предприятий 
г.Целинограда:

- обязал Министерство путей сообщения:
а) передать Целинному совнархозу Целиноградскую ТЭЦ после ввода ее в действие.
Целинному совнархозу после приемки указанной ТЭЦ обеспечить электроэнергией предприятия 

железнодорожного узла г. Целинограда:
а) выполнить в 1962-1963 годах работы по строительству первой очереди водопровода, 

хозяйственно-финальной и ливневой канализации для железнодорожного узла, а также работы 
по благоустройству улиц в пристанционном поселке г. Целинограда за счет капитальных вложений 
Министерства.

- обязал Министерство строительство электростанций:
б) построить в 1963-1965 годах для обеспечения г. Целинограда водой плотину с регулирующим 

водохранилищем на реке Ишиме, а также очистные сооружения и водовод до г.Целинограда:
в) построить и ввести в действие в 1965 году первую цепь линии электропередачи 220 кв. 

Караганда-Целиноград и подстанцию 220/ 110/ 10 кв. В г. Целинограде.
Целинному совнархозу выполнить в 1962-1963 годах по договору с Министерством строительства 

электростанций строительные работы по указанной подстанции.
- обязал главгаз СССР построить и ввести в эксплуатацию в 1962 году базу сжиженного газа в 

г.Целинограде.
- принял предложение ЦК ВЛКСМ  о направлении на строительство г. Целинограда в порядке 

общественного призыва комсомольцев и молодежи в 1962 году в количестве 3000 человек и в 1963 
году 3000 человек.

Распространил на лиц, направляемых на строительство г. Целинограда в порядке общественного 
призыва, льготы и преимущества установленные постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 17 мая 1956 года № 648:

- обязал Госплан СССР предусмотреть в плане направление в 1963 году в Казахскую ССР из 
других союзных республик для работы в строительных организациях г. Целинограда 2000 рабочих 
строительных специальностей из числа, лиц, оканчивающих строительные профессионально-
технические училища:

- обязал Мосгорисполком и Ленгорисполком построить в 1962 году в г. Целинограде (в порядке 
шефской помощи дополнительно к строящимся объектам) из своих материалов:

силами организаций Мосгорисполкома – 4 крупнопанельных жилых дома и 2 школы:
силами организаций Ленгорисполкома – 4 крупнопанельных жилых дома.
Строительство указанных объектов произвести в порядке установленном распоряжением Совета 

Министров СССР от 12 сентября 1961 года № 2675. Финансирование этого строительства произвести 
за счет ассигнований на капитальные вложения, выделенных Целинному крайисполкому:

- обязал Совет Министров РСФСР обеспечить поставку в 1962 – 1963 гг. с предприятий РСФСР 
Целинному совнархозу для строительства г. Целинограда:

ҚҰжАТТАР АйҒАҚТАйДы

Ед. измерения 1962 год 1963 год

сборных железобетонных конструкций тыс.куб.метров 25 15

столярных изделий для изготовления оконных и дверных блоков тыс.кв.метров 60 40

стеновых материалов млн. шт усл. кирпича 10 -

Целинному совнархозу передать в распоряжение Совета Министров РСФСР фонды на цемент, 
металлопрокат и лес, необходимые для изготовления указанных конструкций и деталей.

Принять к руководству, что Совет Министров Казахской ССР постановлением  от 17 марта 1962 
года № 176.

Госстрою Казахской ССР установить контроль за своевременным составлением генерального 
плана и внесением его на утверждением Совету Министров Казахской ССР.

Принял предложение Госстроя Казахской ССР о привлечении проектного института 
«Казгипронихимаш» для выполнения в 1962 году топографических и инженерно-геологических 
изысканий для проекта планировки промышленных районов г. Целинограда по договору с проектным 
институтом «Казгорстройпроект».

- Увеличил на 1962 год Министерству строительства Казахской ССР капиталовложения в объеме 
50 тысяч рублей по отрасли «Промышленность строительных материалов и строительная индустрия, 
на проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет, в пределах капиталовложений, 
установленных Министерству народно-хозяйственным планом по этой отрасли на 1962 год.

- Поручил Госплану Казахской ССР, Министерствам и ведомствам Казахской ССР предусматривать 
в годовых планах выделение для города Целинограда капитальных вложений, необходимых для 
выполнения задания, предусмотренных настоящим  постановлением.

- Обязал Госстрой Казахской ССР25;
а) обеспечить выполнение в 1962-1963 годах проектных и изыскательских работ, связанных с 

развитием города Целинограда согласно приложению № 9.
б)организовать в 1962 году в г. Целинограде филиал института «Казгорстройпроект», возложив на 

него разработку технической документации по застройке г. Целинограда.
- обязал Целинный крайисполком и Целинный совнархоз предусмотреть в планах распределения 

молодых специалистов на 1962 г. выделение для работы по специальности: «Промышленное и 
гражданское строительство», Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций 
для сборного строительства. «Архитектура «городское строительство и хозяйство» в г. Целинограде 
50 человек и в 1963 году 75 человек из числа специалистов, направляемых Целинному краю.

- Целинному крайисполкому и Министерству коммунального хозяйства Казахской ССР обеспечить 
в 1963-1965 годах строительство в г. Целинограде производственных  без управления горгаза, 
гордостроя, санитарной очистки и зеленого хозяйства.

- поручил Министерству коммунального хозяйства Казахской ССР образовать в г.Целинограде 
хозрасчетные участки старшего производителя работ по зеленому строительству и строительству 
электросетей.

- Выделили Целинному крайисполкому дополнительно на 1962 год 375 тысяч рублей; в том числе 
строительно-монтажные работы – 282 тысячи рублей, на строительство сооружений инженерной 
защиты в г. Целинограде от паводковых вод, уменьшив на эту сумму капиталовложений Министерству 
коммунального хозяйства Казахской ССР по отрасли «Коммунальное хозяйство».

- Возложив функции генерального заказчика по строительству плотины с водохранилищем, 
регулирующим сток реки Ишим, а также очистным сооружениям и водоводу до г. Целинограда на 
Целинный совнархоз.

- Выделил Целинному совнархозу дополнительно на 1962 год в сумме 400 тысяч рублей по 
отраслям «Прочие» на проектно-изыскательские работы строительства будущих лет, для разработки 
технической документации плотины и водохранилища на реке Ишим, уменьшив на эту сумму объем 
капиталовложений Казахскому  совнархозу по отраслям «Прочие».

- в целях своевременного обеспечения проектно-сметной документацией строительства 
предприятий строительной индустрии обязал Министерство геологии и охраны недр Казахской 
ССР26;

а) до 1 мая 1962 года завершить геологоразведочные работы и утвердить по Ерементаускому 
месторождению запасы строительного камня и подземным;

б) до 1 сентября 1962 года провести разведочные работы и утвердить запасы по Рождественскому 
месторождению строительного песка.

Обязал Госплан Казахской ССР27:
25  Государственный комитет Совета Министров Казахской ССР по делам строительства "Госстрой"
26  Министерство геологии и охраны недр Казахской ССР создан в 1956 г. Осуществял руководство изучением недр
27  Государственный плановый комитет  Казахской ССР. Осуществлял государственное планирование экономическое и социального развития 
Казахской ССР.
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Внести предложение в Совет Министров Казахской ССР о выделении в 1962 году Целинному 
крайисполкому 15 усл.км. асбоцементных труб для строительства ливневой канализации в г. 
Целинограде.

26. Обязать Целиноградский горком КП Казахстана и исполком городского Совета депутатов 
трудящихся обеспечить безусловное выполнение настоящего постановления, установив строгий 
контроль за осуществлением всех намеченных  мерориятий по развитию г. Целинограда.

15 июля и 1 ноября 1962 года представить Крайкому КП Казахстана и Крайисполкому отчет о ходе 
выполнения настоящего постановлений.

Секретарь крайкома КП Казахстана – Т. Соколов28

Председатель Крайисполкома- В.Мацкевич29

Государственный архив г.Астаны 
Ф.185. Оп.2. Д.9. Л.1-10. 

Машинопись
№4

Замечания
к проекту постановления бюро Крайкома и Крайисполкома о развитии города Целинограда

1. Обязать Целинный совнархоз укрепить существующий трест Целиноградстрой кадрами в 
следующем составе:

а) главный инженер треста 1 человек
б) начальники и главные инженеры СМУ 
нач. отдела треста – 5 человек
в) прорабы, мастера – 50 человек
1. В пункте 9 добавить: трест создать на базе Целиноградского СМУ треста «Целиноградсовхоз 

укомплектовать его кадрами.
2. В пункте 6 необходимо конкретизировать какие производственные помещения и сколько жилья 

(количество) должен выделить Совнархоз и Горисполком.
3. Приложение № 1 необходимо сделать в виде таблицы с указанием заказчика подрядчика и места 

строительства (квартал, улица).
4. Пункт 19 вычеркнуть, так как городское управление коммунального хозяйства подчиняется 

горсовету.
5. К пункту 12 необходимо сделать таблицу с указанием заказчика подрядчика и перечислением 

конкретно объектов, которые должны быть построены на базах.

Секретарь обкома КП Казахстана  Е.Гордов

Указанное постановление принято Бюро Крайкома и крайисполкома 7 мая 1962 г. №9/163. 22 мая 
1962 г. Рукопись.

Государственный архив г.Астаны 
Ф.185. Оп.2. Д.9. Л.11. 

Машинопись

28  Мацкевич Владимир Владимирович - советский государственный деятель. В 1955-1960 гг. - министр сельского хозяйства, В 1956-1960 гг. - 
заместитель председателя Госплана, Госэкономсовета. В 1961-1965 гг. - Председатель Целинного крайисполкома, в 1973-1981 гг. посол в ЧССР.
29  Соколов Тихон Иванович - советский партийный деятель. В 1950-1953 гг. - представитель Совета по делам колхозов при Правительстве Украинской 
ССР, в 1953-1954 гг. - начальник Главного управления по делам колхозов Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, в 1954-1956 гг.  
-председатель исполнительного комитета Смоленского областного Совета, в 1956-1958 гг. - первый секретарь Новгородского областного комитета 
КПСС, в 1958-1960 гг. - первый секретарь Пермского областного комитета КПСС, в1960-1963 гг. - секретарь ЦК КП Казахстана.
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Түйін
Мақалада Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архиві қорларындағы Целиноград қаласының 

Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру орталығы ретіндегі тарихы мен дамуын көрсететін 
құжаттар топтамасы ұсынылады. 

Summary
The article presents a collection of documents from the funds of the state archive of the city of Nur-Sultan, 

revealing the history and development of the city of Tselinograd as a center for the development of virgin and 
fallow lands in Kazakhstan.
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ӘОЖ:929 (574) : 780,6 
Гүлназ Рахмет,

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт министрлігі 

Орталық мемлекеттік архивінің
жеке тектік архивтермен және 

тарихи-құжаттық топтамалармен 
жұмыс жасау бөлімінің архивисі

ҒАЖАЙЫП ҰСТАНЫҢ ШЕБЕРЛІГІ

АННОТАЦИЯ
Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері Қамар Касымовтың өмірі мен шығармашылық 

қызметі жөнінде мақала Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің құжаттары негізінде 
дайындалды.

Кілт сөздер: Қамар Касымов, өнер, қобыз, домбыра, оркестр, архив құжаттары.

Ерте заманнан қазақтың ұлттық музыкалық 
аспаптары пайда болғалы, сол аспаптарды 
жасайтын, қайта өңдейтін және жетілдіруші 
істермен шұғылданатын ұста шеберлер өмір 
сүрді. Сондай ғажайып ұста шеберлерінің бірі 
ХІХ ғасырдың соңына қарай өмірге келген Қамар 
Қасымов еді [1].  

Қ. Қасымов 1893 жылы қазанның 5-күні 
Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы 
Мойылды жерінде (Ворошилов атындағы колхоз) 
орта шаруа Мұсылмановтар отбасында дүниеге 
келген. Қ. Қасымовтың бала кезінде анасы Күлсім 
ерте дүние салып, әкесі Қасымның қолында 
тәрбиеленеді. Ол 1912 жылдан ұсталықпен 
айналыса бастайды. Алдымен үйде халықтың 
музыкалық аспабы домбыраны жасайтын 
қолөнершіден бастап, содан соң ағаштан үй 
сандықтары мен ыдыстар т.б. заттарды безендіруші 
ұста болған. 1919 жылы М. Омаровамен шаңырақ 
құрады, бірақ келіншегі 1927 жылы өмірден озып, 
Б. Маукееваға үйленеді, үш бала тәрбиелеп, ел 
қатарлы өмір сүре бастайды. Қ. Қасымов алдымен 
селода (1928 ж.), сосын «Екібастұз» совхозындағы 
ұсталар шеберханасында (1931 ж.) ағаш ұстасы 
болып жұмыс жасап жүрген кезінде екінші 
келіншегі (1931-1932 жж.) балаларымен, оның 
артынша әкесі қайтыс (1932 ж.) болып, ол Қырғыз 
КСР-ның Үзгень қаласына көшіп кетеді. Қырғыз 
еліндегі «Киргизторг» деген дүкенде кассирші, 
сосын Оңтүстік Қазақстан облысының Сырдария 
ауданындағы №2 зауыт дүкенінің меңгерушісі 
(1933 ж.) болып жұмыс істейді. 1934 жылы 
Қ. Қасымов жұмыс іздеп Сібір өлкесіндегі 
«Кальчугин зауытына» барып қайтады. Көп ұзамай 
Алматыға келіп Өнерпаздардың республикалық 

бірінші слетіне қатысады, мұндай шебер 
маманды сол мезетте-ақ Жамбыл атындағы Қазақ 
мемлекеттік  филармониясына шебер-бригадир 
ретінде жұмысқа қабылдайды. Осы жылы өмірлік 
жары Жазипа Ахмедоваға кезігіп, отбасын 
құрады. 1937 жылдан қазақтың халық аспаптарын 
жетілдіру ісінің аға-шебері болған Қ. Қасымовты 
1943 жылы «Ұлттық оркестр» құрамына әртіс 
ретінде бекітеді [2]. 

Қ. Қасымовтың басынан өткен ауыр күндерді 
бір сәт санадан өшіру мүмкін емес еді. Ол өзінің 
асыл қолдарымен аспаптарды жасау арқылы 
қайғылы күндерді уақытша артта қалдырып, 
жылдап өткен күндермен бірге ілесе жүріп өтті. 
Осылай шығармашылық жұмысынан қол үзбеуі 
оны қайталанбас өнер иесіне жақындата бастады. 

Архив деректерінің арасынан Қ. Қасымовтың 
қайта өңдеген және жаңадан жасаған аспаптарына 
қатысты табылған құжаттар 1948 жылдан 
басталады. Кезекті отырыста Қ. Қасымовтың халық 
аспаптар оркестріне арналған альт-домбырасы 
мен қобызын және солистерге арналған альт-
домбырасын белгілі өнер қайраткерлері Ж. 
Қаламбаев, Ж. Елебеков және Қ. Жантілеуов 
шығармалар орындау арқылы тексереді. Аты 
аталған әртістер І. Есенберлин басқарған комиссия 
мүшелерінің қатарында еді, олармен қоса тағы 
тыңдаушы төрт маман барлығы бірігіп нәтижесін 
қорытындылайды: «Қ. Қасымовтың қайта өңдеген 
аспаптарының сапасы мен дыбысының жақсара 
түскендігі, үнінің күшейгендігі қазақтың халық 
аспаптарын кемелдендірудің үлкен жетістігі 
болып табылады. Сондықтан бұрынғы қалпына 
келтірілген осындай аспаптарды ұлттық оркестр 
мен солистерге қолдануды ұсынамыз» дейді. 

ҚҰжАТТАР АйҒАҚТАйДы

Екі жылдан соң Қ. Қасымов үш ішекті қобызды 
дайындап әкеледі. Бұл жайында 1950 жылы 
наурыздың 3-і күні болған жиналыста төраға әрі 
көркемдік жетекші Е. Брусиловский мен комиссия 
мүшелері Б. Байқадамов, Л. Шаргородский, Н. 
Тілендиев, Қ. Жантілеуовтер ортақ бір шешімге 
келеді. Олардың айтуынша: «Қобыз сапалы 
жасалған музыкалық аспап ретінде тембр 
жағынан оркестрге арналған. Қазіргі таңда Г. 
Баязитова табысты қолданып жүр, сол себепті 
мұндай қобыз оркестрге толықтай жарамды және 
талапқа сай келетінін мойындау қажет» депті. Бір 
жыл өткенде 1951 жылы маусымның 15-і күні 
болған жиналыста Қ. Қасымов өзі жасаған жаңа 
аспаптары қобыз бен бас-қобызды ұсынады. 
Көркемдік кеңестің төрағасы Л. Шаргородскиймен 
бірге кеңес мүшелері Ж. Елебеков, Ш. Қажғалиев, 
Х. Абугалиева т.б. қатысады. Олардың қатарында 
болған қобызшы Г. Баязитова былай деп пікір 
айтады: «Изготовленный кобыз имеет некоторые 
усовершенствования, что явно улучшает звук. 
Кроме того, на новом инструменте значительно 
удобнее играть». Сонымен қоса Сұлтанғалиев 

пен Байқадамов өз тарапынан қолдау білдіріп: 
«Аспаптың екеуі де қажет» деген ұсыныстарын 
айтады. Осылай қобыз бен бас-қобызды алудың 
жоспары жүзеге асыпты [3].

Жылдар бойы Қ. Қасымовтың қолынан шыққан 
музыкалық аспаптар бірнеше сыншылардың 
сынынан сүрінбей өтіп, көңілдерінен шықты. Енді 
ол ұсталық шеберлігін шыңдау және тәжірибе 
алмасу үшін үлкен қалаларға барғандығын 
айқындайтын құжаттар да табылды. 1955 жылы 
Қазақтың Құрманғазы атындағы мемлекеттік 
ұлттық аспаптары оркестріне жаңа аспаптар 
жасауға қажетті материалдар дайындау үшін 
Түркістанға (наурыздың 7-20 күндері), Фрунзе 
қаласына (маусымның 17-нен 22-дейін), 1956 
жылы Мәскеудегі (мамырдың 9-25 күндері) 
халық шығармашылығы мен сәндік-қолданбалы 
өнерге арналған қызметкерлердің жиналысына 
және де 1958 жылы «Музыкалық-тәжірибе 
шеберханасына» (қаңтардың 25-інен, ақпанның 
15-күндері) барғандығы туралы, сонымен қатар 
1959 жылы Монғолиядан келгендігі жөнінде 
құжаттар сақталған [4].  

Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген өнер қайраткері 
Қамар Қасымов. 1954 жыл.

ҚР ОМА. 1823 қор.
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Қ. Қасымовқа басшылар тарапынан берген 
оң пікірлерінен оның атқарған қызметіне 
қатысты көптеген тың деректер білуге болады. 
1957, 1962 жылдары филармония басшылары 
болған М. Бестыбаев, И. Рык және Қазақ КСР-
ның Мәдениет министрлігінің өнер жөніндегі 
басқарма басшысының орынбасары В. Портнов 
т.б. қорытынды пікірлерінен үзінді келтірдік. Бір 
құжатта: «В качестве консультанта проводил 
работу в Осокаровском музыкальном комбинате. 
Совместная работа Касымова К. с другими 
музыкальными деятелями республики по 
реконструкции народных инструментов дала 
положительные результаты в отношении 
звучания народных инструментов» депті, келесі 
құжатта: «Как специалист в этой области Касымов 
К. достиг значительных успехов. Талантливый 
реконструктор народных инструментов, он создал 
ряд разновидностей домбр, а также кобызы 
нового типа. Является изобретателем ударного 
инструмента-даулпаз. Работа по реконструкции 
народных инструментов, дала положительные 
результаты в отношении усиления звучания и 
обогащения тембров оркестра. Инструментами 
усовершенствованными Касымовым пользуются 
по всему Казахстану не только профессиональные 
музыканты, но и кружки художественной 
самодеятельности» деп баяндалған [5]. 

Филармонияда ұзақ жылдар жұмыс жасаған 
Қамар Қасымов 1962 жылы қазанның 17-
күні зейнеткерлік демалысқа шығады. Қамар 
Қасымовтың еңбегі мемлекет тарапынан 
бағаланып, 1944 жылы тамыздың 7-күні халық 
аспаптар оркестрінің 10 жылдығына орай 
Қазақстанның музыкалық өнеріне қосқан зор 
үлесі үшін Қазақ КСР-ның Жоғарғы Кеңесінің 
құрмет грамотасымен, 1946 жылы мамырдың 
16-күні КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен «1941-1945 Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы Ерен еңбегі үшін» медалімен, 
1947 жылы желтоқсанның 29-күні Қазақ КСР-
ның Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығы 
бойынша «Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген 
өнер қайраткері» атағымен және құрмет 
грамоталарымен (09.06.1949 ж.; 03.12.1954 ж.; 
10.12.1955 ж.) марапатталды [6].

Қамар Қасымов өмірде жанына жақын 
адамдарды ерте жоғалтты, ата-анасы, әйелдері 
мен балалары аз уақыт арасында көз алдында 
өмірден өтті. Бірақ сол қиындықтардан қайраты 
қажымай, ұсталық шеберлігін ұштап өмір бойы 
адал еңбек етті. Аспаптарды бұрынғы қалпына 
келтіру арқылы олардың тарихын жалғастырды, 
насихаттады. Әрдайым ұлттық аспаппен күй 
шертіп немесе ән айтқан адамды көргенде оның 
қолындағы аспаптың және сол аспапты жасаған 
ұстаның шеберлік мектебінің терең тарихының 
сақталғандығы деп түсінеміз. 

Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері 
Қамар Касымов 1966 жылы маусымның 14-күні 
қайтыс болды [7].  
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В преддверии празднования Дня Шахтера 
хотелось бы вспомнить славные имена тех 
горняков, которые своим трудом заслужили 
всенародное признание, внесли вклад в дело 
построения нового казахстанского общества и 
пополнили галерею почетных имен, вошедших в 
историю Карагандинского угольного бассейна.

В Государственном архиве Карагандинской 
области находится на государственном хранении 
Коллекция документов личного происхождения 
«Герои Социалистического труда- карагандинцы», 
насчитывающая более 70 дел за 1932-2020 годы. 
Здесь наряду с документами таких передовиков 
производства, как механизатор Айтуганов 
Нуркен, горняки Абдрахманов Жаксеит, Акулов 
Петр, металлург Хвостов Александр, горный 
инженер Тонкошкур Владимир, животновод 
Рыскулов Мадеш и другие, хранятся документы 
шахтера Хайруллина Галиуллы.

Передо мной листок чертежной бумаги 
нестандартного размера, где аккуратными 
буквами чернильной ручкой описана жизнь 
Хайруллина Галиуллы. Это его автобиография. 
Небольшой листок бумаги, где за скупыми 
строчками целая жизнь, полная трудностей, 
потерь, преодоления, жизнь, наполненная 
смыслом, трудовыми буднями, победами, 
свершениями и признанием.

Хайруллин Галиулла родился 2 мая 1909 года 
в селе Чолпа Азнакаевского района Татарской 
АССР в семье рабочего. Вот строчки из его 
автобиографии: «Родители мои до революции и 
после нее работали на производстве. Когда мне 
исполнилось 10 лет, скончался отец. Позднее 
скончалась и мать. Я остался круглым сиротой, из-
за отсутствия средств к существованию, я не смог 
пойти в школу учиться. Когда мне исполнилось 14 
лет, я пошел на заработки».

В 1924 году пятнадцатилетним пареньком 
он приехал в Краснодон, работал на шахте № 2 
треста «Луганский» поселка Сорокино Луганской 
области качестве лампоноса, затем саночником, 
два года работал вагонщиком. В 1928 году вступил 
в комсомол. Здесь же работал забойщиком до 
октября 1931 года, проходчиком, бригадиром 
проходчиков, одновременно учился в вечернем 
ликбезе.
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15-летний мальчуган не потерялся в этой 
жизни, пошел по правильному пути, проявил 
твердость характера и силу воли. За шесть лет 
работы в Донбассе он хорошо овладел основными 
шахтерскими профессиями. 

В октябре 1931 года Наркомсталь угольной 
промышленности принимает историческое 
решение о создании третьей мощной угольной 
базы. Это было бурное время индустриализации 
страны, создавались промышленные центры, 
развивалась промышленность, создавались 
производственные предприятия, строились 
новые шахты. 

В Центральном Казахстане началось 
строительство Карагандинского угольного 
бассейна, карагандинские горняки обратились к 
горнякам Донбасса об оказании шефской помощи 
строящейся третьей всесоюзной угольной 
кочегарке. Из текста обращения карагандинских 
шахтеров: «Пришлите своих ударников для 
обучения молодых рабочих современной 
механизированной добыче угля».  

Для сотрудничества и оказания  
квалифицированной помощи горнякам нового 
угольного бассейна в Караганду в 1931 году по 
комсомольским путевкам прибыло 500 лучших 
шахтеров Донбасса. В их числе уже как опытный 
шахтер также был и 22-летний молодой рабочий 
Хайруллин Галиулла.

Девять лет он работал забойщиком на 
шахтах 3/26 им. С.М. Кирова, а также в качестве 
инструктора по обучению молодых кадров 
по прохождению горных выработок, №№ 18 
и 18-бис треста «Сталинуголь» проходчиком, 
бригадиром проходчиков, шесть лет с 1938 года 
проходчиком на шахте №20 треста «Ленинуголь», 
а затем два года с 1946 года на шахте № 64 
треста «Молотовуголь». С 1955 года работал на 
шахте № 37. За этот период он прошел путь от 
шахтного откатчика до руководителя крупной 
проходческой бригады.

Так, прибыв в Караганду в 1931 году, Хайруллин 
Галиулла связал свою судьбу с Карагандой, где в 
угольной промышленности проработал с 1931 по 
1961 год, когда вышел на заслуженный отдых, а в 
целом, в угольной промышленности – с 1924 года.

В Караганде он состоялся как настоящий 
шахтер, получил трудовую закалку. Караганда 
стала его Родиной. Так паренек из Татарстана, 
который прибыл в Казахстан из Украины, обрел 
свою вторую Родину, навеки связав свою жизнь с 
казахстанской землей.

Караганда встретила молодого горняка 
трудностями: нехваткой жилья, отсутствием 
элементарных условий для проживания, 
суровым климатом, не хватало оборудования, 
квалифицированных кадров.

Но трудности не пугали молодого рабочего, 
впереди были высокие цели – строительство 
третьей  всесоюзной угольной кочегарки и нового 
города Караганды. Галиулла, как и все работал 
с энтузиазмом, зная, что он на передовой, что 

активно участвует в индустриализации страны.
В годы войны Галиулла работал проходчиком 

на шахте № 20. В то суровое время, когда 
Донбасс временно не мог снабжать страну углем, 
Караганда стала главной базой коксующегося угля 
для страны. Здесь под землей был свой фронт, 
трудовой: шли такие же бои только под землей, в 
забоях, на участках, каждый горняк своим трудом 
вносил вклад в дело борьбы с врагом, тем самым 
приближая долгожданный день победы.

В первые дни войны Хайруллин Г. выступил 
инициатором соревнования за скоростные 
методы рекордной проходки и внедрения горной 
техники. Это было время трудового подъема, 
каждый хотел внести свой вклад в дело победы 
над врагом. 

Хайруллин Галиулла и его товарищи по 
бригаде стали перевыполнять нормы проходки 
в два-три раза. Трудовой почин Хайруллина Г. 
поддержали и другие проходческие бригады, 
навалоотбойщики, врубмашинисты, машинисты 
электровозов. Такой трудовой подъем повлиял 
на то, что добыча угля в Карагандинском бассейне 
за годы войны увеличилась почти в два раза.

Вот здесь и раскрылись наиболее ярко 
организаторские способности и деловая хватка 
Хайруллина. В послевоенные годы в Караганде 
развернулись работы по строительству новых 
шахт и механизации процессов добычи угля. 
В этот период особенно полно проявился его 
талант как проходчика. Имя Хайруллина Галиуллы 
было известно каждому в бассейне. Именно он 
выступил инициатором многозабойного метода 
проведения горных выработок.

Где бы ни работал Хайруллин, всегда 
перевыполнял технические нормы выработки, 
но самых больших успехов он достиг за годы 
послевоенной «сталинской» пятилетки. Вот что 
повествуют документы: «В 1946 году Хайруллин 
выполнил технические нормы на 120 %. В 1947 
году он почти удваивает свою производительность 
и выполняет нормы на 224,5 %. В третьем 
решающем году послевоенной пятилетки он 
достигает рекордной производительности, 
выполняя, в среднем, по четыре нормы».

Своих рекордов Хайруллин Галиулла достигал 
благодаря большому опыту, мастерскому 
владению техникой и переходу на одновременное 
обслуживание нескольких забоев. Это сокращало 
вынужденные простои рабочего во время 
проветривания забоев и уплотняло рабочий день. 

Хайруллин Галиулла всю свою трудовую дея-
тельность был наставником молодежи. Только за 
два года он обучил профессии проходчика сорок 
молодых горняков. Его отличали такие черты ха-
рактера, как честность, активность, жизнелюбие, 
ответственность, трудолюбие, настойчивость. 
В нем был такой стержень, который помог ему, 
оставшись сиротой, без средств к существованию, 
преодолеть все трудности, стать трудовым чело-
веком, передовиком производства, достичь высо-
ких результатов.

Активно участвовал Хайруллин и в 
общественной жизни: неоднократно избирался 
членом пленума Шахтинского городского комитета 
партии, членом партбюро, был делегатом 15 и 
20 съездов КПСС, 1-го слета молодых горняков 
города Караганды, вел воспитательную работу, 
выступал среди молодежи, делился своим 
опытом. Из характеристики на Хайруллина Г.: « Как 
коммунист тов. Хайруллин Г. делу партии предан; 
политически грамотный, принципиальный, 
морально выдержанный».

Труд Хайруллина Г. отмечен государственными 
наградами: двумя орденами Ленина, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», грамотами Президиума 
Верховного Совета Каз.ССР., нагрудными знаками 
«Отличник Социалистического соревнования», 
«Отличник угольной промышленности». Он 
является полным кавалером знака «Шахтерская 
слава».

28 августа 1948 года шахтеры Караганды 
впервые отмечали новый профессиональный 
праздник – День шахтера. Горняки Караганды 
встретили свой праздник небывалыми 
трудовыми рекордами, дав стране десятки тонн 
сверхпланового «черного золота».

Самой высокой награды Хайруллин 
Галиулла был удостоен в 1948 году. За участие в 
установлении Всесоюзного рекорда по добыче 
угля, за выдающиеся успехи в увеличении 
добычи угля и внедрении передовых методов 
организации труда, обеспечения значительного 
роста производительности труда Указом 
Президиума Верховного Совета СССР ему в числе 
10 лучших горняков бассейна было присвоено 
высокое звание «Герой Социалистического Труда» 
с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

В числе первых были, наряду с Хайруллиным Г.: 
начальник шахты № 44/45 треста «Сталинуголь» 
Т.Кузембаев, проходчик шахты им. Костенко 
Ж.Абдрахманов, навалоотбойщик шахты № 
8/9 М.Айткулов, бригадир проходчиков шахты 
№33/34 П.Ф.Акулов, управляющий трестом 
«Кировуголь» А.К.Воронков, комбайнер шахты № 
44/45 Б.Нурмагамбетов и другие. В дальнейшем, 
его бригада на шахтах №№ 64, 37 прошла не 
один десяток километров горных выработок для 

обеспечения необходимого фронта для очистных 
работ.

В том же году Хайруллину было присвоено 
звание «Почетный шахтер». Готовясь достойно 
встретить первый всенародный праздник – 
День шахтера, знатный шахтер взял на себя 
социалистические обязательства – выполнить к 
празднику две годовые нормы.

В каждой из этих наград – символ безграничной 
преданности выбранной профессии, в которой 
он достиг трудовых высот и признания. 37 лет 
проработал Хайруллин Галиулла на шахтах 
Донбасса и Караганды, ушел в 1961 году на 
заслуженный отдых. Имя Хайруллина Галиуллы 
вошло в книгу «Герои Социалистического Труда 
– казахстанцы», вышедшей  в издательстве 
«Казахстан» в 1969 году.

Государственный архив Карагандинской 
области хранит память о передовике производства 
– в 2020 году Коллекция документов личного 
происхождения «Герои Социалистического 
труда-карагандинцы» пополнилась документами 
Хайруллина Галиуллы. В составе документов 
многочисленные грамоты, благодарственные 
письма за долгий и добросовестный труд, 
удостоверения к медалям, переписка 
фондообразователя, статьи о нем, некролог, 
фотографии, аудиовизуальные документы и др. 

В преддверии празднования Дня шахтера в 
областном архиве была проведена презентация 
личного архивного фонда Хайруллина Г. В 
рамках презентации по документам фонда 
была подготовлена историко- документальная 
выставка «Гордость шахтерского края», прошла 
демонстрация видеоролика о Хайруллине.

В 2004 году Хайруллин Г. скончался. Так 
простой мальчишка прошел путь от лампоноса 
до бригадира крупной проходческой бригады, 
получил высшее трудовое звание – Герой 
Социалистического Труда.

Имя почетного шахтера Хайруллина Галиуллы 
вписано в историю освоения Карагандинского 
угольного бассейна, в его судьбе отражается 
судьба целого поколения, судьба страны. Вся его 
жизнь и трудовая деятельность – это восхождение 
к вершинам трудового мастерства, в котором он 
достиг наивысших результатов. 

Түйін
Қаралып отырған мақалада Социалистік Еңбек ері, Құрметті шахтер, еңбек ардагері, Қарағанды көмір 

бассейнінің тарихында қалған Хайруллин Галиулла туралы жазылған. Г.Хайруллиннің еңбек жолындағы 
өнегелі өмірі жастарға үлгі болары сөзсіз.

Summary
The article is dedicated to Hero of Socialist Labor, Honored Miner, labor veteran Khairullin Galiulla, who 

remained in the history of the Karaganda coal basin. Undoubtedly, his life and career are a worthy role model 
for the younger generation.

жЕКЕ ТЕКТіК ҚОР ҚҰжАТТАРыНА шОЛУ
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Канипа Омаргалиевна Битибаева – одна из са-
мых известных личностей отечественной педа-
гогики конца двадцатого века, которой удалось 
возвысить простую земную профессию учителя 
до академических высот. 

Сорокалетний педагогический труд педаго-
га-новатора оценен многочисленными награ-
дами и званиями. Она – заслуженный учитель 
Республики Казахстан, профессор, почетный 
гражданин Восточно-Казахстанской области, 
штата Аризона США, член Казахстанской Наци-
ональной Федерации Клубов ЮНЕСКО, кавалер 
ордена «Құрмет», медали Н.К. Крупской, первый 
лауреат Государственной премии в Казахстане 
из числа учителей и пятый – в бывшем Союзе, об-
ладатель многочисленных грамот и благодарно-
стей, руководитель именной Республиканской 
научно-методической школы.

Ученый, исследователь является автором 23 
книг, 70 научно-методических статей. Ею созда-
ны программы и учебные пособия по углублен-
ному изучению казахской литературы. Ее опыт 
неоднократно распространялся в республикан-
ском масштабе. 

К.Битибаева – единственный автор в Казах-
стане, который последовательно занимался изу- 
чением проблем преподавания литературного 
наследия Абая и Мухтара Ауэзова. Сенатор, пе-
дагог Ш.Беркимбаева отмечает, что «Увы, кроме 
учебного пособия К.Битибаевой «Абай в школе» 
не издано ни одного серьезного исследования о 
преподавании наследия великого поэта и мыс-
лителя в общеобразовательной школе».

В чем секрет такого ошеломительного успеха 
простого школьного учителя в самой земной и 
очень трудной стезе.

Канипа Битибаева родилась 1 мая 1945 в с. 
Жетарал (Комсомол) Тарбагатайского района 
Восточно-Казахстанской области в многодетной 
семье. Отец – Битибаев Омаргали, участник Ве-
ликой Отечественной войны. Мать – Битибаева 
Азине – мать-героиня.

В 1963 году Канипа Омаргалиевна окончи-
ла среднюю школу имени Абая в селе Акжар. В 
1968 году окончила филологический факультет 
Семипалатинского педагогического института 
им. Н.К. Крупской, по специальности учительни-
ца казахского языка и литературы. Ее препода-
ватели пророчили ей большую карьеру ученого, 
но она выбрала трудный путь учителя. Многие 
недоумевали, как можно ехать с красным дипло-
мам в сельскую школу. Но Канипа ответила: «Не 
быть учителем? А зачем же тогда жить?». 

С 1968 начинается карьера учителя в ее род-
ной маленькой сельской школе. Школа с при-
ходом К.Битибаевой забурлила событиями: она 
основала школьный драматический кружок, где 
сама была актрисой, режиссером, сценаристом. 
Устраивала вечер дискуссий. Ученики ходили за 
ней по пятам. До сих пор бытует мнение, что на 
перефирии нечему учиться. Но один из инспек-
торов – опытный педагог после проверки рабо-
ты молодого сельского учителя Канипы Омар-
галиевны в своем блокноте оставляет запись: 
«Изучить опыт».

Свою педагогическую карьеру Битибаева 

жЕКЕ ТЕКТіК ҚОР ҚҰжАТТАРыНА шОЛУ

продолжила в школе-интернате имени Жамбы-
ла в городе Усть-Каменогорске.  

В интервью московскому журналу «Народное 
образование» в 1990 году К.Битибаева говорит 
о своей педагогической карьере так: «В разное 
время и мне предлагали высокие должности – 
директора школы, завроно, партийного работ-
ника, но я не могла изменить раз и навсегда вы-
бранному делу. Разве я не сделала себе карьеру! 
Если я состоялась как учитель, это считаю, самая 
большая карьера».

Канипа считала, что ее «запас прочности» – из 
детства. Она говорила: «Мой отец окончил всего 
три класса, но был отличным педагогом. И лю-
бовь к профессии учителя тоже от него. С малых 
лет отец не уставал повторять мне: будешь Кани-
па учительницей. Свою педагогическую практи-
ку проходила тоже в семье: самой старшей, мне 
пришлось вынянчить восемь сестренок и одного 
братишку». В своих многочисленных интервью 
Канипа Омаргаликызы много рассказывает о 
влиянии семьи на ее работу и характер: «От се-
мьи – уважение к старшим и учителям, доброта и 
честность, совестливость и обязательность».

Объясняя феномен К.Битибаевой можно 
привести слова самого педагога: «…если год 
за годом проследить мою жизнь, окажется, что 
готовилась стать учителем самым тщательным 
образом и постоянно работала над собой в этом 
направлении. Воистину справедлива заповедь 
Л.Н. Толстого: «Важно не то место, а то направле-
ние, в котором мы движемся».

За высокими званиями и наградами великого 
учителя стоят десятилетия непрерывного про-
фессионального поиска. Опыт Битибаевой – это 
целая лаборатория педагогического мастерства, 
которым она с удовольствием делилась со сво-
ими коллегами. В статье «Учитель Казахстана» 
ее коллега И.Пильгук пишет: «Её помощь нужна 
многим. Не замолкает телефон в учительской, 
приглашают читать лекции. Только за одно лето 
она посвятила им 140 часов, исколесила множе-
ство районов. А кроме всего этого – научные ста-
тьи, затрагивающие многочисленные проблемы 
казаховедения».

Основная идея «битибаевской» педагогики – 
это ценность личности ученика, создание усло-
вий для его самореализации, вовлечение его в 
активную творческую деятельность: «Вхожу в 
класс, настроение праздничное, приподнятое. 
Оно передается и ребятам. Сажусь не за стол, а 
к ребятам за парту. Слушаю их мнение, сужде-
ния... Хвалю учеников. Мне иной раз даже не хо-
чется, чтобы все ребята были моими единомыш-
ленниками. Пусть ошибочные, но свои. Я не хочу. 

Чтобы мои ученики, росли на чужих мыслях, на 
чужих цитатах». Посмотреть и послушать уроки 
Битибаевой приезжали педагоги с разных угол-
ков нашей страны и ближнего зарубежья. «Вспо-
минаю свои уроки и завидую ученикам Канипы 
Омаргалиевны. Уроки Канипы Омрагалиевны 
– плоды вдохновения и труда. Есть стиль обуче-
ния, который раскрепощает ученика, высвобож-
дает учителя, а главное – заставляет школьника 
мыслить, рассуждать», – пишет И.Пильгук.

Отношение К.Битибаевой к окружающим, 
будь это взрослые или ее ученики – это очень 
близкая дистанция, которая позволяла ей чутко 
понимать собеседника, оставаться искренней. 
В общении с людьми она создавала атмосферу 
раскованности, живого общения, диалога.

Воспоминания коллег, учеников о Битибае-
вой всегда эмоциональны, пронизаны восхище-
нием.

Среди ее учеников много известных и ува-
жаемых в Казахстане людей. «Вот мои самые 
первые четыре ученика: Манарбек Мухамеджа-
нов – сейчас секретарь Тарбагатайского райкома 
партии, Тусупхан Тусупбеков – директор совхоза 
«Казахстанский», Жумагазы Игисинов – журна-
лист на Алматинском радио, Иркин Нурсаханов 
– художник детского журнала «Балдырган», – с 
гордостью рассказывала К.Битибаева. Многие 
ее ученики пошли по стопам своего учителя, вы-
брав трудный путь педагога.

Канипа Битибаева – это в первую очередь 
учитель-методист, активный пропагандист пе-
редовых методов преподавания: «Обобщение 
и распространение передового опыта должны 
занять большое место в повышении квалифика-
ции учителей», – считает педагог. 

К. Битибаева много ездила по миру, делилась 
опытом, сама училась: часто она посещала шко-
лы-мастерства московских преподавателей, тес-
но сотрудничала с НИИ педагогики имени И.Ал-
тынсарина, побывала в гостях у своих коллег в 
городе Туссон штата Аризона США.

Идеи Канипы Битибаевой актуальны до сих 
пор, они помогают прокладывать путь к знаниям 
и творчеству, молодым учителям, литераторам, 
всем кто стремиться прожить жизнь также ярко, 
как Канипа Омаргалиевна Битибаева.

Документы личного фонда Канипы Омаргали-
евны Битибаевой находятся на хранении в госу- 
дарственном архиве Восточно-Казахстанской 
области: книги, учебные пособия, учебно-мето-
дические программы, статьи, воспоминания, фо-
тографии переданы на хранение в архив лично 
К.О. Битибаевой, которая всегда была открыта 
для тех, кто стремится к новым знаниям.
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Түйін
Мақала Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, профессор, Шығыс Қазақстан 

облысының және АҚШ Аризона штатының Құрметті азаматы, ЮНЕСКО Клубтарының Қазақстан ұлттық 
федерациясының мүшесі Қанипа Бітібаеваның 75 жылдық мерейтойына арналған. Шығыс Қазақстан 
облысының мемлекеттік архивінде сақталған жеке қорының материалдары пайдаланылған.

Summary
The article is devoted to the 75th anniversary since the birth of BitibaevaKanipaOmargalievna – honored 

teacher of the Republic of Kazakhstan, Professor, Honorary citizen of East Kazakhstan region and the state of 
Arizona USA, a member of the Kazakhstan National Federation of UNESCO Clubs. The article uses the materi-
als of the personal Fund, which is stored in the State archive of East Kazakhstan region.

Айдар Жоранов,
Алматы қаласының мемлекеттік архивінің 

Құжаттарды ғылыми пайдалану және 
жариялау бөлімінің қызметкері, 

тарихшы, журналист.

 «АЙҚАРАКӨЗ» ЖӘНЕ ҚАЗАҚТЫҢ МӘДИНАСЫ

Мәдина Сыр бойының Қазалы өңірінде туып-
өскен. Әкесі Есмалай ертеректе дүние салыпты. 
Сіңлісі Сағира екеуі анасы Дариғаның тәрбиесінде 
болады. Зейінді де өнерлі ана қыздарынан жүрек 
жылуын аямайды. Бірақ, балаларының буыны 
қатпай жатып жас шағында қайтыс болады. 
Тағдырдың тауқыметін арқалаған Мәдина 
отбасындағы барлық жауапкершілікті өз мойнына 
алады. 

Сыныптас құрбыларының алды, озат оқушы 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, бірден 
көзге түседі. Ұстаз болсам деген арманмен 
Қызылордаға қыздар педагогикалық училищесіне 
оқуға түседі. Сол жерде сүйкімді қыз салған әсем 
ән жарқ қеткен найзағайдай көрерменді селт 
еткізді. Десе де, ұстаз болуға ұмтылған ұлы мақсат 
қазақтың Қыздар педагогикалық институтына, 
кейінірек өнер аспирантурасына жетелейді. Сирек 
кездесетін сиқырлы үннің мүмкіндігі мол, шексіз-
шетсіз еді. Әйтсе де, дарын тек бір-ақ пайыз 
болады да, қалғаны маңдай тердің машақатымен 
келеді емес пе? Ал, ақылына көркі сай Мәдинаның 
бойынан бәрі де табылатын. 

Күміс көмей әнші өнері бөлек бір әлем болса, 
ал, өмірін ұлы Арсен жалғады. Көзі тірісінде өзі: 
«Марқұм әкем Есмалай еңгезердей, бір сөзді, ер 
тұлғалы, өте алғыр, сабырлы, кісіге қамқор жан 
еді. Атасының осы асыл қасиеттерін ұлымның 
бойынан көріп қуанамын» деп айтып отыратын. 

Шымылдық ашылды. Мыңдаған көздер сахнаға 
сән-салтанатымен иіліп сәлем берген сұлу бейнеге 
қадалды. Қас-қағым сәт өтпей нәзік үн жан-
жүрегіңді жаулап, көңілді көкке көтерді. Қазақтың 
дархан даласы мен жасыл жайлауын жағалап 
кеткендей ғажап бір күй кешесіз. «Қоғалы-ай», 
«Әгугай», «Жылқы ішінде ала жүр», «Жас келін». 
Халық мұрасына айналған алтын әндердің екінші 
тынысын ашқан Мәдинаның орнын енді ешкім 
баса алмас, сірә! Ал, әнші шығармашылығының 
шың биігінде тұрған «Айқаракөз» әнінде неткен 
мән жатыр десеңізші! Жасыратыны жоқ, мен бұл 
әнді бірнеше күн бойы бас алмай тыңдадым.Әлі 
де тыңдай бергім келеді. «Күндіз ойдан кетпейсің, 
түнде түстен» деген бір ауыз сөз расымен де, 
күндіз ойдан, түнде түстен кетпей қойды. Ғасырлар 

арасынан ғаламат аманаттай «Айқаракөз» аман 
сақталыпты. 

Осы әнді ел аралап жүріп тауып алып, шаңын 
қағып, тұмар тағып қазақпен қайта қауыштырған 
осы Мәдина еді. Міне, сондықтан да, бұл соның 
әні болып жұрт жадында мәңгіге жатталады. 
Жалпы, ән шырқаудағы Мәдинаның мәнері 
бөлек болатын. Ендеше, оның орындауында 
«Айқаракөздің» бұрынғыдан басқаша тұрпат 
тапқаны да сондықтан болса керек:

«Күндіз ойдан кетпейсің, түнде түстен
Ай сәулесі секілдім көлге түскен,
«Айқаракөз», жүрмісің,
Сау-саламат, қызыл гүлім-ай!..»
Ғасырлар қойнауынан ғайыптан тайып жеткен 

бұл әнді бізге сыйлағаныңыз үшін, жан-тәніңізбен 
түсініп, тамаша талғаммен жеткізгеніңіз үшін Сізге 
мың да бір рахмет, Мәдина апай! 

Жазушы, драматург, Дулат Исабеков 
естелігінен:

«Мәдина сахнаға қайта шықты. Мыңдаған 
көрермен көңілі сабасына түсті. Өзі жоғары 
білімді өнер зерттеушісі болғандықтан, Ералиева 
әнді қалай түлетуді, қай ортада нені орындауды 
жақсы біледі. Талғамы биік әншінің орындауында 
«Сағындым», «Сағым жылдар», «Есіңе мені 
алғайсың», «Шыңдағы шынарым-ай», «Ұмытпа 
мені, аяулым» лирикалық қуатты, тыңдаушысын 
еріксіз тартатын жас композиторлар әні 
Мәдинаның орындауында түрленіп сала береді. 
Сондықтанда, халық Мәдинаны «әннің Айқаракөзі, 
қазақтың Мәдинасы» дейді».

Үстіміздегі жылы КСРО Халық артисі, 
Социалистік Еңбек Ері, халқымыздың ардақты 
әншісі Бибігүл Ахметқызы Төлегеновамен 
жүздесіп, Мәдина Ералиева туралы естеліктерімен 
бөлісуін өтінгенмін. Қазақтың «Айқаракөзі» атанған 
алтын дауыс иесі жайлы Бибігүл Ахметқызынан 
артық ешкім айта алмас.

«Мәдина өз имиджі, шебер орындаушылық 
қабілеті бар өте талантты жан еді. Кез келген 
әнге ұрына бермейтін, өзіндік ән таңдай білетін 
қасиетіне қашан да сырттай сүйсініп жүрші 
едім. Әсіресе, ерекше талғаммен киініп, сахна 
төріне жарқ етіп шыға келетіні қандай керемет! 

жЕКЕ ТЕКТіК ҚОР ҚҰжАТТАРыНА шОЛУ



QAZAQSTAN ARHIVTERI
АРХИВЫ КАЗАХСТАНА

№3 (55) 2020

7574

Сахналық киімдерінің сұрыптаушысы да, суретші-
дизайнері де өзі болды. Бұл кез келген адамға 

беріле бермейтін сирек қасиет! Тірі кезінде атақ 
ала алмай кетті» дейді ол.

Резюме
В статье автор делится воспоминаниями деятелей искусств о Мадине Ералиевой, советской и 

казахской эстрадной и фольклорной певице, Заслуженной артистке Казахской ССР и Республики 
Казахстан, которая обладала уникальным и неповторимым голосом.

С особой теплотой вспоминает певицу казахская оперная певица, актриса, педагог, Герой 
Социалистического Труда, Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова.

Summary
In the article, the author shares the memoirs of artists about Madina Yeralieva, a Soviet and Kazakh pop 

and folklore singer, Honored Artist of the Kazakh SSR and the Republic of Kazakhstan, who had a unique 
unique voice.

Especially warmly recalls the singer Kazakh opera singer, actress, teacher, Hero of Socialist Labor, People’s 
Artist of the USSR Bibigul Tulegenova

Әнші Мәдина Ералиева 
Алматы қаласының мемлекеттік архиві. 384-қор. 1-тіз., 42- іс

ТАРИХТАҒы ТҰЛҒАЛАР: АДАМ ТАҒДыРы ДЕРЕКТЕРДЕ

КСРО халық әртісі Бибігүл Төлегенованың шаңырағында.
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Зағиша Шекербек,
Жамбыл облысы әкімдігі 

Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 
Талас ауданының мемлекеттік архивінің қызметкері 

ТАЛАС АУДАНЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІНЕ 45 ЖЫЛ

Қазақ КСР Министрлер кеңесінің 1975 жылғы 
6 қаңтардағы 2-ө қаулысымен Жамбыл облыстық 
архивінің Қаратау филиалы ашылды, 2008 жылы 
мамыр айының 29-шы жұлдызында Жамбыл 
облысы әкімінің № 174-ө өкімімен   «Талас 
ауданының мемлекеттік мұрағаты» мемлекеттік 
мекемесі болып қайта құрылды, 2013 жылы 
қараша айының 4-ші жұлдызында Жамбыл 
облысы әкімінің № 353 қаулысына сай Жамбыл 
облысы әкімдігінің мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының «Талас ауданының 
мемлекеттік мұрағаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі болып өзгертілді, 2016 
жылы қаңтар айының 27-ші жұлдызында Жамбыл 
облысы әкімінің № 27 қаулысына сай Жамбыл 
облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының «Талас ауданының 
мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі болып өзгертілді.

1975 жылы Қаратау филиалына Жамбыл 
облыстық архивінен Талас және Сарысу 
аудандарының, Қаратау және Жаңатас 
қалаларының құжаттары берілді. 1975-1989 
жылдары құрамы 5 адамнан тұратын ұжым екі 
аудан мен екі қаладағы барлық мекемелер мен 
ұйымдарға істер номенклатурасы бойынша 
іс жүргізу, құжаттарды рәсімдеу бойынша 
әдістемелік көмектер көрсетіп, құжаттарын 
сақтауға қабылдап, түрлі сипаттағы сұраныстарды 
орындап отырды. Ал 1989 жылы Сарысу 
ауданында шаруашылық есеп негізінде архив 
ашылып, сол ауданға тиісті жеке құрам құжаттары 
ашылған архивке берілді де, өмірлік сақталатын 
құжаттар Қаратау филиалында қалдырылды. Ал 
1997-1998 жылдары Ақкөл ауылындағы /1989 
жылы ашылған/ Талас аудандық шаруашылық 
есеп негізіндегі архив, 1942 жылдан бері жұмыс 
істеп тұрған Қаратау өндірістік бірлестігінің, 
1974 жылдан бергі «Қаратауфосфорстрой» 
трестінің жеке құрам архивтері жабылып, барлық 
жинақталған құжаттар қоры Қаратау филиалына 
қабылданды. Осы құжаттарды толық зерттеу, 
зерделеу, категорияларға бөліп қайта тізімдеу, 
СТК-ның ұйғарымымен мемлекеттік есепке алу 
архившілер үшін өте ауқымды және аса маңызды 
іс болды. Бұл жылдары жоғарыда аталған 

мекемелерден бөлек, басқа да мекемелер мен 
ұйымдар тоқырауға ұшырады, таратылды, кейбір 
мекемелердің ғимараттары мен дүние-мүлкіне 
дейін сатылды. Кеңес кезеңінде астығымен, 
ірі қараларымен, қисары қойларымен белгілі 
боп, дүрілдеген совхоздар таратылып, олардың 
орнын ауылшаруашылық бірлестіктер мен 
кооперативтер басты. Жұмыссыздар саны өсті, 
халықтың жағдайы әжептеуір қиындады. Соның 
салдарынан бірнеше мекемелердің құжаттары 
уақытында архивке өткізілмеді, бүгінде сол 
кездегі жұмысшылар өздерінің еңбек өтілдерін 
сот арқылы дәлелдеп әуре-сарсаңға түсіп 
жүргеніне куә болып отырмыз. Осындай сан 
қилы кезеңдерді бастан өткізген, өз жұмысына 
берілген архившілер еш мойымады, жұмыс 
көбейіп, мәліметтер базасы өсіп, жауапкершілік 
артқан сайын ширай түсті десе де болады. 45 
жыл бұрынғы жағдай мен бүгінгі ел тәуелсіздігі 
салтанат құрған кезеңдегі архивтің атқарар 
қызметі мен сақтаудағы құжаттардың маңызы да 
арта түскендей.

Бүгінгі таңда архив арнайы балансқа берілген 
2 қабатты ғимаратта отыр, ғимарат табиғи газбен 
жылытылады. 7 қоймада 261 қор, 59751 сақтау 
бірлік құжат сақталуда.  Мамандар компьютермен 
қамтылған, интернет желісі қосылған, атқарылған 
жұмыс та нәтижелі. Мысалы: 2019 жылы 1267 
с.б, 95941 парақ құжат электронды-сандық 
түрге көшірілді, архивтің жинақтау көзі тізіміне 
енгізілген мемлекеттік, мемлекеттік емес 
мекемелерде іс жүргізу және архив ісі бойынша 
47 мекеменің істер номенклатурасы бекітілді, 
47 мекемеге әдістемелік көмек көрсетілді, 43 
мекеменің төлқұжаты дайындалды, мониторинг 
бойынша 16 мекеменің іс-құжаттарына түгелдеу 
жұмыстар жүргізілді. Архив қорына 842 с.б. 
құжат қабылданды. Одан бөлек жыл бойы 
құжаттардың жай-күйін тексеру, құндылығын 
сараптау, қайта жаңғырту, қалпына келтіру, 
қораптау, тізімдемелерді қайта өңдеу, жетілдіру, 
дезинфекция жасау, каталогтандыру т.б. 
жұмыстар жүргізіліп отыр.

Анықтама үстелінің жұмысы жүйелі, келіп 
түскен әрбір сұраныс заң шеңберінде қаралып, 
жылына 3000-ға жуық архивтік анықтама дайын-
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далуда. Мемлекеттік қызметті автоматтандыруға 
байланысты www.egov.kz «Электрондық үкімет» 
веб-порталы, «Азаматтардың өтініштері» авто-
маттандырылған базасы қосылған, сондай-ақ ме-
кемеде келушілер үшін «Өзіне –өзі қызмет көрсе-
ту бұрышы» бар. Қай кезеңде болмасын, архив де-
ректерінсіз зерттеу, іс-шара, насихат жұмыстарын 
жүргізу мүмкін емесі анық. Жалпы, архивтің негіз-
гі бағыттарының бірі құжаттарды пайдалану, яғни 
құжаттарды көрмелер арқылы халыққа насихат-
тау, таныстыру, баспаға жариялау, әлеуметтік 
сұраныстарды орындау. Жалпы архив «аудандық» 
болғанымен, архивтің қызмет көрсету аясы ау-
дан халқымен шектелмейді, өйткені сұраныстар 
әлемнің әр түкпірінен келіп түсіп жатады. Мыса-
лы өзім қызмет жасаған жылдар ішінде Ресей, 
Украина, Қырғызстан, Өзбекстан, Башқұртстан, 
Татарстан, Германия, Греция, Ауғанстан т.б. ел-
дердің азаматтарынан келіп түскен сұраныстарға 
жауаптар дайындалып отыр. Келіп түскен сұраны-
стармен таныса келе сұраныс иелерінің 1941-1945 
жж. Қазақстанға жер аударылғандар, 1954-1957 
жж. тың көтеруге келгендер, көпшілігі Кеңестік 
дәуірде ауданымызға оқуға, жұмысқа, әскер қата-
рына келіп, кейін қазақтармен ағайын-бауырдай 
болып кеткен, тұрақтап жұмыс істеген және 1990 
жылдары еліне, жеріне жаппай қоныс аударған 
түрлі ұлт өкілдері екеніне көз жеткіземіз. Сон-
дай-ақ, кезінде Қаратау қаласында түрме, әскери 
бөлім, Мәскеуге, Ленинградқа қарасты геологи-
ялық барлау экспедициялары, Қырғызстанға қа-
расты кәсіпорындар, ауған балаларының интер-
наты болған. Демек жоғарыдағы сұраныс иелері 
түрлі себептермен, тағдыр талайымен қазақтың 
топырағында еңбек еткендер немесе осында туы-
п,өскендер.

Тағы бір маңызды бағыт – жеке тектік 
құжаттарды жинақтау. Бұл бағыт бойынша 3 
қорға, яғни Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің, 
Еңбек озаттарының және интернационалист 
жауынгерлердің жеке тектік құжаттары 
жинақталған. Аталған қорларға жыл сайын жаңа 
құжаттар қабылданып, толықтыру жүргізілуде 
және құжат иелерімен кездесу, дөңгелек үстелдер 
ұйымдастыру дәстүрге айналған.

1975-2019 жылдар аралығында архив 
ісін дамытуға өз үлестерін қосқан, өзіндік 
қолтаңбаларын қалдырған басшылар:

1. Рысқұлов Шымкент Рысқұлұлы 1975 – 1976 
жж. филиал директоры.

2. Әбдіманап Едігеұлы Қырықбаев 1976 – 1977 
жж. филиал директоры.

3. Исаева Зейнеп Қахаровна 1977 – 1978 жж. 
филиал директоры.

4. Старонь Лариса Залееская 1979 – 1980 жж. 
аға қор сақтаушы.

5. Лайсова Ұлбала 1980 – 1985 жж. аға қор 
сақтаушы.

6. Шумейко Лариса Алексеевна 1985 – 1991 
жж. аға қор сақтаушы.

7. Сүгіралиева Қалия Мәдібайқызы 1991 – 2005 
жж. филиал директоры.

8. Садықова Ғазиза Елубайқызы 2005 – 2006 
жж. филиал директоры

8. Тырмышев Алмас Кенжебайұлы 2006 – 2007 
ж. филиал директоры.

9. Досымбеков Сатыбалды Досымбекұлы 
2007-2013 жж. мұрағат директоры

10. Әбсадықов Мұхтар Сәулембайұлы 2013-
2014 жж.архив директоры

11. Тәттібае Әуар Базарұлы 2014-2018 жж. ар-
хив директоры

12. Серікбаев Нұрхат Тірібосынұлы 2018-2019 
жж. архив директоры

13. Мұхтаров Алмас Маратұлы 2019 жылдан 
архив директоры

Бүгінгі таңда архивте штат кестесіне сәйкес 
12 адам еңбек етеді, оның ішінде құжатпен 
айналысатын негізгі мамандары – 7. Архивте 
ешкім уақытша жұмыс жасамайды, өйткені біздің 
мамандардың барлығы дерлік көп жылдардан 
бері осы салада шыңдалған, барлығы жоғары 
білімді, білікті, өз ісіне адал, еңбекқор жандар. 
Олар: осы жолдардың авторы-З.Шекербек, 
Н.Сапарова, М.Абдибекова, А.Жауишев, 
М.Әкебеков. Олардың әрқайсысының халық 
игілігі үшін, архив ісін дамытуға қосқан еңбектері 
зор.

Архив-тарих, архив шежіре, архив баға жетпес 
– байлық, қоғам үшін маңызды құндылық, 
тарихи шежіре қоймасы және ұлт қазынасы. 
Олай дейтініміз, архив ата-бабамыздың тарихын 
ғана емес, олардың арман-тілегін, ақыл-ойын, 
даналығы мен даралығын, парасаты мен 
үлгі-өнеге өсиеттерін, мәдениетін, ғылымын 
және тарихын көздің қарашығындай сақтап, 
халықтың құжаттық жадын бір талдап жинап, 
келер ұрпаққа аманаттаушы ұйым – киелі орын. 
Ұлттық архив қоры және архивтер туралы 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 
желтоқсандағы N 326-I Заңында көрсетілген 
заң талаптары бойынша қорға келіп түскен 
әр құжатты мәңгілік сақтауға қабылдаған соң, 
зерделеу өткізіледі, сақтау мерзіміне қарай 
жіктеледі, хронологиясына қарай тізімделеді, 
сараптау-тексеру комиссиясының ұйғарымынан 
соң мемлекеттік есепке алынады, пайдалану 
қағидаларына сай қоймаға орналастырылады 
және әрі қарай сақтауды қамтамасыз етеді. 
Қоймадағы әрбір құжатқа жас баладай күтім 
қажет, бөлменің жылу тәртібі, ылғалдылығы, 
тазалығы, құрт-құмырсқадан қорғау үшін дәрілеу 
жұмыстары арнайы бекітілген архившілердің 
қатаң бақылауында.

Ұрпақтар ауысса да, архив құжаттары мәңгілік 
сақталады және сол қалпында ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізу – архившілердің қасиетті борышы. 
Өткені жоқ ел болмайды. Мемлекет тарихы 
«кіші тарихтың» сақталуымен құнды. Ал кіші 
тарихты қаланың, ауданның, жергілікті жерлер 
мен оларды мекендейтін адамдардың тарихы 
құрайды.Тарих қойнауына тереңдеп енген әрбір 
кезеңнің, әрбір ғасырдың өзіндік маңызы мен 
ерекшеліктері, айқындалатын айтулы оқиғалары, 
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жылнамалары бар. Сондықтан мұндағы әр құжат 
құнды. Осы ретте архив ұйымына жүктелген 
жауапкершілік те зор.

Архивте Таластың болыстық комитетінің 1925-
1930 жж., Талас ауданының 1927 жылдан бергі, 
Сарысу ауданының 1930 жылдан бергі аса бай, 
аудан тарихының сан қырлы тұстары: саясат, 
экономика, мәдениет, білім, ауылшаруашылығы, 
кәсіпорындары туралы т.б. көрініс тапқан 1925-
1930 ж.ж. араб, 1931-1942 жж. латын қарпінде және 
орыс, қазақ тілдерінде жазылған құжаттамалық 
мұрасы сақталып отыр. Осы құжаттар арқылы 
өткенімізді танып, болашаққа бағдар жасаймыз. 
Олар аудан тарихының жаңа беттерінің ашылуына, 
архивтердің тарихи орталық ретінде қоғамдық 
маңызын жоғарылатуға әсер етіп, өткенімізді 
объективті зерделеуге мүмкіндік береді.

Елімізде атқарылатын істердің бәрі халық 
үшін. Тәуелсіз елдің архиві де тәуелсіз. Тыңға 
түрен салғандай бұл салада жаңашылдық, 
жаңғыру, даму, өзгеріс жеткілікті. Жаһандану 
заманында ұлттық архив ісіне жаңаша көзқарас 
керек. Осы орайда, елімізде атқарылып жатқан 
жұмыстар да ауқымды, ондағы мақсат: архив 
деректерін тек жинақтап қоймай, тарихшылар 
мен зерттеушілерге, өлке тарихын терең 
танып, білсем деген кез келген кісіге, қалың 
жұртшылыққа қол жетімді болуы үшін сақтауға 
алынған құжаттарды цифрлық форматқа 
көшіру, ақпараттандыру. Электронды жүйені 
қалыптастыру біз үшін де, мемлекет үшін де өте 
тиімді. Аталған жүйе толығымен бізде орнықса, 
адамдар үйінде отырып-ақ керек дерегін сұрай 
алады, қажетті құжаттарымен интернет жүйесі 
арқылы таныса алады. Ол дегеніміз адам уақытын 

үнемдеудің ең қолайлы жолы. Жалпы архив 
құжаттарын цифрландыру елімізді өркендетудің 
төте жолы болып тұр. Мысалы: Электронды 
құжат айналымын жетілдіру ісі бойынша 
2013 жылдан бастап сақтаудағы құжаттарға 
сандық көшірме жасалып, «электронды архив» 
жасақталуда. Халқымыздың, мемлекетіміздің 
тарихы үшін маңызы жоғары, мәні терең, салмағы 
басым «Цифрлық Қазақстан», «Архив-2025» 
бағдарламалар архив саласына жаңа бір серпіліс 
берді. «Архив-2025» жеті жылдық бағдарламасы 
аясында көптеген жұмыстар атқарылады деп 
күтілуде, берері де мол болмақ. Бағдарламаның 
елдің тарихын жаңғыртуға, құнды тарихи 
құжаттардың табылуына қосар үлесі өте үлкен 
болмақ. Қорға түскен деректемелер цифрланып, 
қалың жұртшылық назарына электронды 
форматта ұсынылса, бабалардан қалған асыл 
мұраның жоғалмауына үлкен септігі тиер еді. 

«Өткен күн-кешегі тарих, келер күн-ертеңгі 
сыр, бүгінгі күн-үлкен сый» деп Қорқыт атамыз 
айтқандай, ұрпаққа рухани мұра қалдыру 
жолында,жарқын болашақ жолында архившілер 
еңбектене бермек. Талас ауданының мемлекеттік 
архиві қызметіне 45 жыл толуына орай, 
Талас аудандық архив ардагерлерінің, өткен 
тарихымызды өшірмей, өлтірмей, келер ұрпақтың 
қолына тапсыруда, оның сақталып, сұрыпталып 
бір ізге түсуі үшін, тарихи құжаттардың 
құндылықтарын түсіндіріп, кейінгі ұрпаққа аманат 
етіп қалдыру үшін бар күш-жігерін сала қызмет 
етіп жүрген әріптестерімнің еңбектеріне табыс, 
отбастарына қуаныш, шаңырақтарына шаттық 
тілеймін. 

Резюме
В статье представлена история создания государственного архива Таласского архива Жамбылской 

области, проделанная за почти полувековой рубеж работа. Автором дана информация о всех 
руководителях и ветеранах архива.

Summary
The article presents the history of the creation of the state archive of the Talas archive of the Zhambyl 

region, the work done over almost half a century. The author gave information about all the leaders and 
veterans of the archive.

УСПЕХ СОПУТСТВУЕТ УСПЕШНЫМ  ЛЮДЯМ...

Сегодня уже никого не удивляет, что нет та-
кой  сферы жизни, где женщины не проявляли 
бы свои дарования – деловые, научные, творче-
ские, организаторские. Женщинам удается быть 
не только хранительницей домашнего очага, но 
и успешными людьми. 

Руководитель государственного архива 
Карагандинской области Турсынова Жанагул 
Жарековна относится именно к таким людям. Ее 
активная жизненная позиция, творческий подход 
к делу, оперативное реагирование на вызовы 
времени позволяют с полной уверенностью 
утверждать, что Жанагул Жарековня является 
руководителем новой формации.

Десять лет назад, 1 сентября 2010 года, Тур-
сынова Жанагул Жарековна пришла в государ-
ственный архив Карагандинской области на 
должность руководителя, имея за плечами бо-
гатый опыт работы в педагогических, научных 
организациях. Жанагул Жарековна родилась 8 
июля 1960 года в Кзыл-ординской области, име-
ет 3 высших образования, является кандидатом 
педагогических наук. 

Как человек, не привыкший останавливать-
ся на достигнутом, Жанагул Жарековна активно 
погрузилась в работу архива, следуя основной  
цели - собрать, сохранить и использовать доку-
менты для современного и будущих поколений. 

Жанагул Жарековна является автором более 
150 научных статей и публикаций, в их числе: 
монографии, сборники архивных документов и 
материалов,  электронные учебники, биографи-
ческие справочники.

Жанагул Жарековна регулярно использует в 
работе новые формы организации и проведения 
презентаций архивных фондов личного проис-
хождения известных людей нашего региона, ве-
черов памяти, выездных историко-документаль-
ных выставок, интеллектуальных игр. Представ-
ляя архив на многочисленных мероприятиях 
самого разного уровня, Турсынова Ж.Ж. делает 
это всегда профессионально, авторитетно и не-
ординарно. Благодаря кипучей энергии, про-
фессионализму, умению решать вопросы самой 
высокой степени сложности, авторитет и узна-
ваемость архива как в Карагандинской области, 
так и в Республике Казахстан в последние годы 
значительно выросли. 

Жанагул Жарековна ведет активную педаго-
гическую деятельность в академии «Болашак», 

Карагандинском государственном университе-
те им.Е.А.Букетова, неоднократно выступала в 
качестве официального оппонента при защите 
кандидатских диссертаций. С 2010 года является 
председателем ГЭК педагогического факультета 
КарГУ им. Е.А.Букетова и колледжей города. Пе-
дагогический опыт и исследовательская жилка 
помогли ей незаурядно проявить себя, когда в 
2016 году она стала призером Международного 
профессионального конкурса преподавателей 
вузов в области исторической науки и археоло-
гии в городе Москве. 

На протяжении всех лет работы в архиве 
Турсынова Ж. осуществляет большую работу с 
учащимися и студентами, проводя нетрадици-
онные уроки истории по курсам «Историческое 
краеведение и архивы», «Центральный Казах-
стан в архивных документах». Она является ав-
тором учебных пособий: «Архивные документы, 
как источники патриотического воспитания уча-
щихся» и «Методические рекомендации по про-
ведению нетрадиционных уроков истории для 
учащихся общеобразовательных учреждений в 
государственных архивах».
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За период работы Жанагул Жарековны в ар-
хиве подготовлено более 20 сборников доку-
ментов и материалов архива: «Путеводители по 
фондам государственного архива Карагандин-
ской области», «Нас породнила Сарыарка», «Его 
закалил настоящий огонь», «Карагандинская 
область в годы Великой Отечественной войны», 
«Молодежная политика 20 века», «Солдаты По-
беды» и др.

В 2011 году Жанагул Жарековна стала лауре-
атом 4 городского конкурса за вклад в развитие 
города Караганды «Замандас-2011» в номинации 
«Насихат», а в 2016 году уже победителем 9 го-
родского конкурса «Замандас-2016» в номина-
ции «Ата мұра». 

В 2013 году Турсынова Ж. была награждена 
медалью А.Нобеля Российской академией есте-
ствознания и золотой медалью Европейского на-
учно-промышленного консорциума, в 2015 году 
орденом РАЕ  «LABORE ET SCIENTIA» (Трудом и 
Знанием), а в 2017 г. была награждена медалью 
им.Ы.Алтынсарина МОН РК и медалью М.Ломо-
носова РАЕ. Общественная работа тоже не оста-
ется в стороне. Жанагул Жарековна является 
членом Политсовета филиала партии Нұр Отан 

района им. Казыбек би г.Караганды, членом Ас-
социации деловых женщин Карагандинской об-
ласти. Она является академиком Международ-
ной Академии информатизации, Действитель-
ным членом Российской Академии естествозна-
ния, членом Союза журналистов Казахстана.

Все это еще раз подчеркивает многогран-
ность ее личности.

Впереди большие планы, новые встречи, пре-
зентации, сборники документов...

Пусть не угасает Ваша звезда, Жанагул 
Жарековна! Заряжайте нас своей неистребимой 
энергией, озаряя своим светом и даря тепло... 
Совершенствоваться и идти вперед к новой 
звезде...

Коллектив государственного архива Караган-
динской области сердечно поздравляет Жана-
гул Жарековну с юбилеем – 60-летием и желает 
крепкого здоровья, радости, благополучия, но-
вых творческих свершений! 

Елена Черная, 
председатель первичной партийной 

организации партии «Nur Otan»
государственного архива 
Карагандинской области

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Абламбаева Меруерт, Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және 
әдеби-мемориалдық қорық-музейінің бас қор сақтаушысы 

Ауанасова Әлима, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет тарихы 
институтының бөлім басшысы, тарих ғылымдарының докторы, профессор 

Ахметова Лайла, Әл-Фараби атындағы ҚазМУ профессоры, тарих ғылымдарының 
докторы 

Әбікенова Сәуле, Қарағанды облысы мемлекеттік архивінің жоғары деңгейлі архивисі 

Әділбекова Бақытгүл, Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік архивінің ҒАА, құжаттарды 
ғылыми пайдалану және жариялау бөлімінің архивисі 

Әдиет Қайыркен, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет тарихы 
институтының аға ғылыми қызметкері 

Әминов Талғатбек, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет 
тарихы институтының аға ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор

Дүйсен Сейтқали, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет тарихы 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты 

Жоранов Айдар, Алматы қаласының мемлекеттік архивінің Құжаттарды ғылыми 
пайдалану және жариялау бөлімінің қызметкері, тарихшы, журналист.

Қалиев Жабай, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет тарихы 
институтының бөлім басшысы, педагогика ғылымдарының кандидаты

Қарасаев Ғани, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет тарихы 
институтының бөлім басшысы-бас ғылыми қызметкер, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор

Макаримова Мая, руководитель отдела использования документов Государственного 
архива города Караганды 

Мұсағалиева Арайлым, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің 
профессоры, тарих ғылымдарының докторы 

Мекешұлы Әбу-Асқар, Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің қызметкері

Мұхамедова Маржан, Абай қорық-музейінің жетекші ғылыми қызметкері

Нұрпейісов Еркеш, ҚР қоғам қайраткері, заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Оразбаева Алтайы, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті 
Қазақстандық филиалының профессоры, тарих ғылымдарының докторы

Рахмет Гүлназ, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Орталық 
мемлекеттік архивінің жеке тектік архивтермен және тарихи-құжаттық топтамалармен 
жұмыс жасау бөлімінің архивисі

Сақтағанова Зәуреш, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 
профессоры, Этномәдени және тарихи-антропологиялық зерттеулер орталығының 
директоры 

Тулеуова Шамсия, Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің бас сарапшысы

Черная Елена, Қарағанды облысы мемлекеттік архивінің «Nur Otan» партиясы бастауыш 
партия ұйымының төрайымы 

Шекербек Зағиша, Жамбыл облысы әкімдігі Мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының Талас ауданының мемлекеттік архивінің қызметкері 

ҚҰТТыҚТАйМыЗ
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Журнал Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігінің 

Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген
Тіркеу № 8050 - Ж 

Біздің мекен-жайымыз:
010000, Астана қаласы, 

Есіл ауданы,
Нұржол желек жолы, 12
Қазақстан Республикасы

Ұлттық архивінің ғимараты
тел/факс: 8 (7172) 44-62-80 

e-mail: nazym72@mail.ru

Мақалаларға қойылатын талаптар

Мақала мен қолжазбалар Microsoft Word 
форматында қағаз түрінде және электронды 
жеткізушілерде қабылданады (e-mail арқылы 
немесе дискіде). Мақаланы басуда келесі 
талаптарды ескеру керек: қаріп - TimesNewRoman, 
14 пт., жолдар аралығы - жалқы, пішімдеу - ені 
бойынша туралау; бет параметрлері: жоғарғы 
жиек - 20 мм.; төменгі жиек - 20 мм.; сол жақ жиек 
- 30 мм.; оң жақ жиек - 1,5 мм.

Мақалалар ғылыми стандартқа сай болуы 
қажет: (0,5 б. п., яғни 7-8 компьютерлік бет). 
Мақалаға әмбебап ондық жіктегіш (ӘОЖ), кілт 
сөздер, қысқаша аннотация және қазақ тіліндегі 
мақалаға - орыс және ағылшын, орыс тіліндегі 
мақалаға - қазақ және ағылшын, ал ағылшын 
тіліндегі мақалаға - қазақ және орыс тілдерінде 
қысқаша аңдатпа берілуі қажет. Мәтін соңында 
архив дереккөздеріне сілтеме берілуі тиіс. 

Иллюстративтік материалдардың 
(сканерленген түрлі-түсті және ақ-қара 
графикалық суреттер, диаграммалар) көрінісі 
300 dpi-ден кем емес RGB түрлі-түсті, Gray ақ-
қара түсті TIFF форматтарында электрондық 
тасымалдаушыларда жіберілуге тиіс.

Мақалаға авторы туралы келесі мағлұмат 
беріледі: оның толық аты-жөні, ресми жұмыс 
орны, ғылыми дәрежесі мен атағы, мекен-
жайы туралы мәліметтер, үй және жұмыс орны 
телефондары.

Мақала қолжазбалары қайтарылмайды және 
оған пікір білдірілмейді. Мақаланың мазмұнына 
автор жауап береді. Журнал редакциясы 
жіберілген қолжазбаларды жариялауға, немесе 
жария етпеуге құқылы.

Журнал зарегистрирован в Комитете 
информации и архивов

Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан

Рег.№ 8050 - Ж
Наш адрес:

010000, г. Астана, район Есиль, 
бульвар Нуржол, 12

здание Национального архива 
Республики Казахстан 

тел/факс: 8 (7172) 44-62-80 
e-mail: nazym72@mail.ru

Требования к статьям

Статья представляется в бумажном виде и 
на электронном носителе (по e-mail или на дис-
ке) в формате Microsoft Word. При наборе статьи 
рекомендуется учитывать следующее: шрифт - 
TimesNewRoman, размер - 14 пт., межстрочный 
интервал - одинарный, форматирование - по ши-
рине; параметры страницы: верхнее поле 20 мм.; 
нижнее поле 20 мм.; левое поле 30 мм.; правое 
поле 1,5 мм.

Статьи должны быть оформлены в соответ-
ствии с научным стандартом (не менее 0,5 п.л., т.е. 
7-8 компьютерных листов). К статье нужно прило-
жить универсальный десятичный классификатор 
(УДК), ключевые слова, аннотация и резюме на 
материал на государственном языке - на русском 
и английском языках, к материалам на русском 
языке - на государственном и английском языках, 
а к материалам на английском языке - на государ-
ственном и русском языках. Необходимо к статье 
приложить сноски на архивные источники.

Иллюстративный материал (отсканирован-
ные цветные и черно-белые графические изобра-
жения, графики, диаграммы и т.д.) прилагается 
отдельно на электронных носителях в цветном 
RGB и черно-белом TIFF форматах с разрешением 
не менее 300 dpi. 

К статье прилагаются следующие сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество, место рабо-
ты, ученая степень и должность, служебный и до-
машний адреса, номера служебного и домашнего 
телефонов. 

Рукописи статей не возвращаются и не ре-
цензируются. Ответственность за содержание 
статей несет автор. Редакция журнала оставляет 
за собой право публикации или отклонения руко-
писи.

Изготовлено в АО «Кокше-Полиграфия, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 98, тел. 25-62-12.
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