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Түркістан хабаршысы – 2020 жылдан бастап ҚР БҒМ ғылым Комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология  институты жариялайтын  қазақстандық  тарихи  онлайн-журнал. Журнал  тарих  ғылымын  ұйымдастырудың 
және оның нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсынудың бір құралы болып табылады.

Мақсаты мен міндеті
Журналдың мақсаты – XVIII-XX ғғ. Орталық Азия тарихы туралы бұрын жарияланбаған, түпнұсқа мақалалар мен 

шолулар шығару. Біз айрықша назар аударатын тақырыптар – Орталық Азия тарихы, қақтығыстар және миграциялық 
процестер   гуманитарлық ғылымдардың әр түрлі салалары үшін қашанда өзекті мәселе болып саналады, соған орай 
журналда  тарих,  этнология,  саясаттану, дінтану және халықаралық қатынастар  саласында дайындалған материалдар 
жарияланады.

Біз қарастыратын басты тақырыптар:
•	XVIII-XX ғғ. Орталық Азия тарихы;
•	қақтығыстар, әлемдік және жергілікті соғыстар;
•	миграция, депортация, репатриация;
•	репрессия, лагерлер мен арнайы елді мекендер желісі.
Журнал  академиялық  ғылыми  мақалаларды,  сонымен  қатар  практикалық  қызығушылық  тудыратын  мәселелер 

бойынша өзекті пікірлер мен шолуларды қабылдайды. Ол байыпты зерттеулерге негізделген және тарих ғылымының 
негізгі қағидаларына сәйкес өңделген барлық әдістемелік бағыттар мен мектептер үшін ашық.

Журнал үш айда бір рет шығады.

Туркестанский вестник  –  Казахстанский  исторический  онлайн-журнал,  публикуемый  Институтом  истории 
и  этнологии  имени  Ч.Ч.Валиханова  Комитета  науки МОН  РК  с  2020  года. Журнал  служит  одним  из  инструментов 
организации исторической науки и представления ее результатов широкому научному сообществу.

Цель и миссия
Цель журнала – публикация оригинальных, не опубликованных ранее, статей и обзоров по истории Центральной 

Азии  периода  XVIII-XX  вв.  Темы,  на  которых  мы  концентрируемся  –  история  Центральной  Азии,  конфликты  и 
миграционный процесс, всегда были центральными для различных отраслей гуманитарных наук, следовательно, журнал 
публикует материалы по истории, этнологии, политологии, религиоведения и  международных отношений.

Основные темы, которые мы рассматриваем:
•	 история Центральной Азии в XVIII-XX вв.;
•	 конфликты, мировые и локальные войны;
•	 миграция, депортация, репатриация;
•	 репрессии, сеть лагерей и спецпоселений.
Журнал  приветствует  академические  научные  статьи,  а  также  актуальные  обзоры  и  размышления  по  вопросам, 

представляющим практический интерес. Он открыт для всех методологических направлений и школ, если они основаны 
на серьезных исследованиях и обрабатываются в соответствии с основными принципами исторической науки.

Журнал выходит ежеквартально.

Turkestan newsletter –  is a Kazakhstani historical online journal published by the Institute of History and Ethnology named 
after Ch.Ch. Valikhanov of  the Science Committee of  the Ministry of Education and Science of  the Republic of Kazakhstan 
since 2020. The journal serves as one of the tools for organizing historical science and presenting its results to a wide scientific 
community.

Purpose and mission
The purpose of the journal is to publish original, not previously published, articles and reviews on the history of Central 

Asia during  the XVIII-XX centuries. The  topics on which we are  focus have always been center  to various branches of  the 
Humanities,  therefore,  the journal publishes materials on history, Ethnology, political science, religious studies,  international 
relations.

The main topics that we consider:
•	history of Central Asia in the XVIII-XX centuries.;
•	 the conflict of world and local wars;
•	migration, deportation, repatriation;
•	 repression, a network of camps and special settlements.
The journal welcomes academic research articles as well as topical reviews and reflections on issues of practical interest. 

It is open to all methodological directions and schools if they are based on research and processed in accordance with the basic 
principles of historical science.

The journal is published quarterly.
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ДАЛАЛЫҚ АУЫЗША ТАРИХНАМАДАҒЫ ӨТЕМІС ҚАЖЫНЫҢ «ШЫҢҒЫСНАМАСЫ»  

“ЧИНГИСНАМА” УТЕМИСА ХАДЖА В СТЕПНОЙ УСТНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

“GENGHISNAMA” BY UTEMIS HAJJ IN STEPPE ORAL HISTORIOGRAPHY

Ә.К. Шашаев 1

1Ш.Ш. Уәлиханов ат. Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к.

А.К. Шашаев1

1Ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им Ч.Ч. Валиханова, к.и.н.

A.K. Shashaev1

1Leading  researcher  of  the  Institute  of  History  and  Ethnology  named  after  Ch.Ch. Valikhanov,  candidate  of 
historical science

Аннотация: Бұл мақалада, ықпалды отбасыдан шыққан, Ильбарыс ханның қызметінде болған(918/1512 
– 931/1558 жж.) Маулан Мұхаммед Достың ұлы Өтеміс қажының, «Шыңғыс нама» кітабы негізінде Дәшті 
Қыпшақ көшпенділері тарихи білімінің далалық ауызша тарихнама түріндегі көрінісін қарастыру көзделген. 
Кітаптың мәтіні Еш сұлтанның тапсырмасымен, ХVI ғасырдың бірінші жартысында құрастырылған. Далалық 
ауызша тарихнама көшпенділердің жалпы білімінен өзіндік бір салаға монғолдық кезеңнен кейін ғана бөлініп 
шыққан еді.

Өтеміс қажының «Шыңғыс намасы»  Жошы ұлысы тұрғындарының тарихи білімі, естеліктері негізінде 
құрастырылған  «жеке  бөлімшелерден»  тұратын  тарихи  әңгімелердің жинағы  болып  табылады.  «Шыңғыс 
нама» Шыңғыс әулеті мен Дәшті Қыпшақ тайпаларының – Шыңғыс хан туралы, оның ұрпақтары, еуразия 
даласындағы тайпалар мен рулар туралы мәліметтер береді, яғни, еңбекте көшпенділердің ауызша тарихи 
білімі  нақты  көрініс  тапқан.  В.П. Юдиннің  атап  өткені  бойынша  бұл шығармада  далалық  ауызша  тарих 
дәстүрі ХVI ғасырда қалай болса, яғни, Шыңғыс дәуірінен үш ғасыр өтсе де дәл сол қалпында тіркелген.

Мақалада  әр  кезеңдерде  көрініс  тапқан  тарихи  мәліметтерден  үзінді  беріліп,  сол  туралы  кейінгі 
зерттеушілердің де пікірі берілген.

Түйін сөз: Ауызша тарих, тарихнама, Өтеміс қажы, Жошы ұлысы, Дост сұлтан, Шыңғыснама.

Аннотация: В  данной  статье  рассматриваются  исторические  знания  кочевников  Дешти-Кипчак, 
отраженные в форме степной устной историографии на примере книги «Чингиснаме» Утемиш хаджи сына 
Маулана Мухаммада Дости, выходца из влиятельной семьи, бывшего в услужении у Ильбарс хана (918/1512 – 
931/1558 гг.). Текст книги составлен и написан по поручению Еш султана в первой половине ХVI века. Степная 
устная  историография  выделилась  из  общего  знания  кочевников  в  особую  область  в  послемонгольскии 
период. 

«Чингис  наме»  Утемиш  хаджи  представляют  собой  сборник  исторических  рассказов  –  «глав», 
составленных  на  базе  исторических  знаний  населения  улуса  Джучи.  «Чингис  наме»  написана  на  основе 
рассказов  Чингизидов  и  представителей  племен  Дешти-Кипчак  о  Чингизхане,  его  потомках,  племенах  и 
родах  евразийских  степей,  т.е.  в  трудеписьменно  зафиксировано  устное  историческое  знание  кочевников. 
В.П. Юдин особо подчеркивает, чтостепная устная историческая традиция регистрируется в этом сочинении 
в том ее состоянии, в каком она существовала в ХVI века., т.е. более чем три века спустя после правления 
Чингизхана.

В  статье  приведены  отрывки  исторических  данных,отражающихся  в  разных  эпохах,  и  высказывания 
поэтому поводу исследователей позднего периода. 
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Abstract: This article considers historical knowledge of Deshti-Kipchak nomads reflected in form of steppe oral 
historiography on example of a book named “Chingiz-name” written by Utemish-Hadji, son of Maulana Muhammad 
Dosty who was born from a noble family and who was serving Ilbars Khan (the years 918/1512 – 931/1558). The 
book was compiled and written by order of Esh Sultan in the first half of the 16th century. During the post-Mongolian 
period the steppe oral historiography branched off from common nomadic knowledge into a special field. 

“Chingiz-name” by Utemish-Hadji  represents  collected  stories – “chapters”  -  compiled and written based on 
historical  knowledge of  Juchi Ulus’s  people,  i.e.  stories  about Genghis-Khan  told  by Chingizids  (Genghis-Khan 
descendants) and representatives of Desht and Kipchak tribes, their offspring, tribal groups and families of Eurasian 
steppe; the book fixed oral historical knowing of the nomads.  V.Yudine specially accentuates that in the work steppe 
oral historiography has been registered in a form and state that existed in XVI century, i.e. more than three centuries 
later counting from Genghis’s times. 

The  article  contains  extracts  from historical  data  reflecting  different  epochs  and  comments  of  researchers  of 
further periods.  

Key words: Oral history, historiography, Utemis haji, Ulus Jochi, Dost sultan, Genghis Khan.

Кіріспе. Тарих  ғылымында  жетекші  методологиялық  қағидалар  бірнеше  рет  өзгеріп  отырған  және 
олардың  алмасуы  объективті  ақиқатқа  жақындаудың  жаңа  сатысына  шығуымен  айқындалатын.  Бірақта 
жетекші болудан қалғанымен бұл қағидалар ғылым қорынан мүлдем жоғалып кетпейтін, кейде олар жаңа 
қосалқы орынға ие болатын. 

Тарихтың  «Өнегелік-өсиеттік»  (тәрбиелеушілік)  рөлі,  ХVІ-ХVІІІ  ғғ.  үстем  болып,  кейіннен  жоғалды. 
Тарихтың  тәрбиелік  және  білім  беретін  міндеті  енді  басқа  мазмұнға  ие  болды  және  де  тарихи  білім 
құрылымында басқа сапаға көшті, бірақта өткенді зерттеудегі қоғамдық қызметінен «кеткен» жоқ. 

Шығыстанушы ғалымдардың көптеген жылдарға созылған зерттеулері нәтижесінде Қазақ даласының ХІҮ 
ғ. тарихына қатысы бар шығыс жазба деректері арасында ерекше бір сыныптау тобына жатқызуға болатындары 
анықталған еді. Бұған Алтын Орда мен оның ыдырауынан кейін пайда болған мемлекеттер туралы далалық 
ауызша тарихнаманы бізге дейін жеткізген шығармаларды жатқызамыз. Осы «далалық ауызша тарихнама» 
(кейіннен «далалық ауызша тарихи білім (ілім)» деп түзетілген) түсінігін әйгілі қазақстандық шығыстанушы 
В.П. Юдин  ғылыми  айналымға  қосқан  болатын  (Юдин В.П.  1983.  –        С.  106-165  ).  Бұл жерде  «ауызша 
тарихнама» термині Дешті Қыпшақ көшпенділерінің ауызша тарихы ілімінің көрінісі ретінде пайдаланылған. 

Міне, осындай деректерге Мұхаммед-Шайбани хандікі делінетін «Таварих-и-гузида-йи нусрат-наме»(ХVІ 
ғ. басы, Орта Азия); Қадырғали Жалайридың «Жылнамалар жинағы» (ХVІІ ғ. Қасымов қаласы); Әбілғазының 
«Түрік шежіресі» (ХVІІ ғ. Хиуа қ.) және т.б. жатқызады. 

Қазақ даласындағы ХІV ғасырдағы саяси оқиғаларды қарастырғанда ерекше маңызды орынға шығатын 
шығармалардың  бірі  Өтеміс  қажының  «Шыңғыснамасы»  болып  табылады.  Расында  да  «Шыңғыснама» 
түркі тілінде жазыла отырып, көптеген атаулар мен терминдердің түп нұсқалық негізде бізге жетуіне, оның 
бұрмаланбауына  мүмкіндік  берген.  Сонымен  қатар,  шығармада Шығыс  Дешті  Қыпшақ  көшпенділерінің 
тұрмыс-тіршілігі,  әскери  ісі, музыкасы, шаруашылығы және де басқа өмірлерінің  қырлары туралы құнды 
мәліметтер келтірілген. 

Далалық  ауызша  тарихи  ілімнің  (тарихнаманың)  көрінісі  болып  табылатын  «Шыңғыснама»  әлі  күнге 
тарихшылар тарапынан назардан тыс қалып келеді. Орта ғасырлық тарихтағы өзіндік ерекше орны бар Алтын 
Орда, Ақ Орда кезеңін зерттеуде Өтеміс қажының «Шыңғыснамасы» аса маңызды және неғұрлым шындыққа 
жанасымды мәлімет көзі бола алады. 

Далалық  ауызша  тарихнама  –  бүкіл  Евразия  халықтарының  ауызша  тарихнамасында  ғана  кездесетін 
жеке жағдай. Ал ауызша тарихнамаға келер болсақ, ол өз кезегіңде әлем халықтары ауызша тарихнамасының  
бір  бөлігі  болып  табылады.  Міне,  сондықтан  да,  ауызша  тарихнаманы  -  қоғамдағы  тарихнаманың  даму 
барысындағы әмбебап, белгілі бір кезеңдік- типологиялық ғажайып құбылыс деп айтуымызға болады. 
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Ғылымның  тарихын  зерттеу  барысында,  тарих  ғылымының  жағдайына  тікелей  немесе  жанама  әсер 
ететін объективтік жағдайлардың кешенін, соның ішінде жанама ғылымдардың дамуын және, тіпті, кеңірек 
ғылымның  даму  деңгейін  бүтіндей  алуды  есте  ұстауымыз  керек.  Әртүрлі  ғылымдардың  өзара  әсерінің 
мысалын, зерттеу тәсілін көптеп келтіруге болады, дәл осындай тарих ғылымының тарихы бұдан тыс қала 
алмайды. 

Міне сондықтан да, далалық ауызша тарихи  ілім өзіндік бір ерекше дерек көзі ретінде көрініс береді, 
кейбір жағдайда таптырмайтын құнды мәліметтерді алға тарта отырып, өзінің өткен өмір туралы айтатын 
субъектінің    (тұлғаның)  жады  (естелігі)  болып  табылады.  Ортағасырлық  Қазақстан  тарихын  тек  осы  екі 
тарихнаманы – кәдімгі және жазба, яғни отырықшы халық мәдениетінің өнімі мен далалық ауызша тарихи 
білімді қатар пайдаланғанда ғана қалпына келтіре аламыз. 

Негізгі бөлім. Ш. Уәлиханов қазақтардың ауызша тарихты сақтай білу қабілеті туралы: «Ата-бабаларының 
ерлігі  туралы  тарихи  жыр-дастандарға  дегенде  халықтың  сүйіспеншілігінде  шек  жоқ,  соншалықты  мол 
мұраны ауыздан-ауызға жазбасыз, баспасыз, алып даланың бір шетінен екінші шетіне жеткізіп, ғасырлар бойы 
ойда сақтау, олардың  суырып салма ғажап қабілетінің көрініс болса керек» деп сүйсіне жазады (Уәлиханов 
Ш.Ш. таңдамалы 1985. – 115 б. ). 

Қазақтың әрбір рубасылары өз ру-тайпасының шежірелерін: шығу тегін, елдің әдет-ғұрып ережелерін, 
көне заңдарын, халықтың басынан өткен тарихи оқиғаларын, аңыз-әфсаналарын, мақал-мәтелдерін, ұлағатты 
сөздерін, келесі ұрпаққа, шешен-шежіреші ақсақалдары арқылы жеткізуді ойластырылғанын да Ш.Уәлиханов 
атап өтеді.

Құрбанғали  Халид  «Тауарих-и  хамса-йи шархи»  (Шығыстың  бес  елінің  тарихы)  деген  еңбегінде:  «... 
бабаларының  сөздерін  зейінмен  тыңдап  ұғып,  олардан  естіген  шежірелерін  еске  алып  әр  мәжілісте,  әр 
жиын-отырыстарда  үнемі  қайталап,  шын  ниетімен  ойларында  ұстап,  ұрпақтан  ұрпаққа  жалғастырып, 
нассабшыларына  шежіреші  деп  ат  қойған.  Ұлы  дүбір  мерекелерінде  шежірешінің  маңайын  толтырып, 
өткендерін  сұрастырып,  үйлерінде  болса  ол  кісінің  алдында  дәріс  оқығандай  үйреніп  жақсысын  жаттап, 
қиынын қаттап жататын болған» деп, жоғарыдағы сөздерді дәлелдей түседі (Халид Құрбанғали 1992. – 304 
бет. ).

Өткенді танып-білмектік және бұл танудың әртүрлі формалары – өткеніміз жайындағы бейнелі түсінік, 
көркем әдебиет пен баяндаудың барлық түрлері мен жанрлары:  ауызша және жазбаша әңгіме,  естеліктер, 
шешендік  өсиеттер,  оларға  арқау  болған  тарихи  оқиғалар  мәліметтерінің  шынайылығы  белгілі  дәрежеде 
тарихи мұра болып табылады. 

Өткенді танудың әртүрлі тәсілдері мен құралдарының маңыздылығы күмән туғызбайды: арнайы зерттеудің  
нәтижелері тарихшылардың негізгі тұжырым жасауына жол ашады. 

Тарихнама пәнінің дамуы, тарихнамалық мәселелерді зерттеудің кеңеюін және бүтіндей тереңдеу үрдісін, 
тарихнама  ғылымының  (немесе  тарих  ғылымының  тарихнамалық  саласының)  тұрақты  қозғалу  үрдісін 
көрсетеді. Неғұрлым алға басқан сайын, зерттеу нысаны (немесе, дәлірек айтқанда зерттеу нысандары) бір 
мезгілде тереңдей және кеңейе түседі; қазіргі кезде жинақталған тәжірибе мен оның теориялық негіздемесі 
көптеген нысандардың басын қосып, тарихнама түсінігі арқылы зерттеуге ұмтылады. 

Міне,  сондықтан  да  өткен  тарихымызды жеткілікті  ұғыну  үшін,  әр  кезеңнің  өзіне  тән  тарихи  ілімнің 
жиынтығына ерекше мән бергеніміз аса қажет. Бұл сол кезеңдегі тарихи ойдың дамуы мен шынайылығын, 
ақиқатын  ажырату  үшін,  салыстырмалы  түрде  қарастыру  үшін,  мәні  мен  мазмұнын  айқындау  үшін  де 
маңызды болып табылады. Ал оны зерттеуде тиімді методологиялық қағидаларды пайдаланғанда ғана белгілі 
бір нәтижелерге қол жеткізуге болады. 

Жоғарыда  атап  өткен  Өтеміс  қажының  «Шыңғыснамасы»  ауызша,  елдің  есінде  қалған  мәліметтер 
негізінде жазылған, В.В. Бартольдтың айтуы бойынша: Ол  (Өтеміс қажы – Ә.Ш.)  тарихи шығармалардан 
кейбір  хандардың  ғана  атын  тапты,  тіпті  олардың  хандық  құру  жылдары  туралы  мәліметтері  жұтаң  еді, 
көптеген хандар өз атымен де аталмаған екен. Сондықтан да ол (Өтеміс қажы – Ә.Ш.) білімді адамдардан 
ауызша  өткен  заман  туралы  мәліметтер  жинай  бастады.  Келе-келе  ол  аңыз-дастандардың  білгірі  ретінде 
таныла бастады ...» (Бартольд В.В. 1973. С. 164-169. ). 
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Өтеміс  қажы,  тірнектеп жинаған материалдарын  сүзбеден өткізіп барып қана пайдаға жарататын. Бұл 
туралы Өтеміс қажы: «Нә іш бірлә вә нә кәйфійәт бірлә хан болғанлары мәзкүр әрмәс // әрді вә көпрәкінің 
атлары һәм мәзкүз әрмәс әрді. Чүн маңа даъійәол // әрдә кім фәлан // кіші қары сөзні йахшы білүр тесәләр, 
әлбәттә андын барыб тәһқіқ вә тәфтіш қылур // әрдім вә әқл тәразусыға мувазіне қылыб мәъқулын хатірімда 
кізләб намәъқулны // бәр тәрәф қылур әрдім»(«Не іс атқарған және  қандай хан болғандығы мәшһүр емес // 
әрі көпшілігінің аты мәшһүр емес еді, соны білмек едім. Сол себепті пәлен деген көне сөзді жақсы білетін 
шешендерге,  әлбетте  соларға  барып,  мақұлын  (дұрысын  – Ә.Ш.)  қаперімде  тізбелеп,  не  мақұлын  (дұрыс 
емесін – Ә.Ш.) бейтарап қалдырушы едім ...») (Утемиш-хаджи.  1992. – 296 с ).

Міне,  осы  жерде  Өтеміс  қажының  тура  ежелгі  грек  тарихшысы  Геродот  сияқты  өткеннің  тарихи 
оқиғаларына куә болғандар мен оның естеліктерін жадында сақтап қалған дана қариялардың мәліметтерін 
жай  ғана  пайдаланып  қоймай,  оларды  тыңғылықты  сүзбеден  өткізгені  де  өз  сөзінен  айқын  байқалады. 
«Шыңғыснама»  авторының  баяндауына  жүгінсек,  оның  мәлімет  берушілердің  арасында,  саяхатшылар, 
мырзалар, ханзадалар, хандар (солардың ішінде Барыс хан да аталады), Сұлтанғазы сұлтанның қызметінде 
болған хытай тайпасынан шыққан астрахандықтар Хаджы-Нияз бен Баба-Али би және т.б. да аталады. 

«Бу һекайәт // ләр, бу сөзләр кі әмді зікр кылум турур, һәзрәт-і хан-і мәғфур вә мәрһүм – табә // ллаһу 
сәраһә вә жәълә-л-жәнәтә місваһа – һазрәт Әл-Барсхандын ішітіб турур мән // Улар қары сөзіні йакшы білүр 
әрді» («Бұл хикаяны, бұл сөзді айтып отырғанымды, жаны жаннатта болғыр, марқұм Хазірет ал-Барыс ханнан 
естіген едім // Ол көне сөзді жақсы білуші еді (Утемиш-хаджи.  1992. – 296 с ). 

Яғни, Өтеміс  қажы  деректерді  келтіре  отырып,  оны  баяндаған  адамның  кім  екендігін,  қандай  қызмет 
атқарғанын және оның берген мәліметіне қаншалықты сенуге болатынына тарихнамалық талдау жасаған. 

Бұның тағы бір дәлелі Дост сұлтанның жылнамасы мен дәптеріне берген сілтемесі. Ол Хорезмді бір жыл 
ғана (964/1557 – 965/1558) билеген  Еш сұлтанның ағасы болатын. Енді деректен үзінді келтірейік: «Бәъзіләр 
айтулар: «һүләгү-хан бу ләшкерінің ішінә //әрді. Бу ләшкәр басылғанда өлді, һеч кіші оның өлгәнідін хәбәрдәр 
болмады».  Әммә  һәзірет-і  Дост-сұлтанның  таваріхләрідә  айтуб  турулар:  Бу  ләшкәр//кі,  басылыб  барды, 
Ғуссәсіндін хәсте болыб екі  айдын соң өлді»,  -  деб  //  турурлар  (Біреулердің  айтуы бойынша «Хулагу-хан 
бұл әскердің ішінде еді. Бұл әскер талқандалғанда өлді, еш кісі оның өлімінен хабардар болмады. Алайда, 
Хазірет Дост сұлтанның тарихында былай айтылған: «Талқандалған әскерін ойлап, құса болып, екі айдан 
кейін өлді») (Утемиш-хаджи.  1992. – 296 с ).

Өтеміс-қажының Тоғылық-Темірге қатысты келтірген дерегі де Дост-сұлтан дәптерінен алынды делінеді: 
«Қара-Ноғай  Сыр  бойында  //  үч  йылдан  соң  вафәт  табты.  Інісі  Тұғлы-Темур  теген  //  хан  болды.  Фәхр-і 
сәлатын һәзірет-і Дост-сұлтандақы дәфтәрдә // айтыб әрді: Бу Туғлы-Темур улуғ падшаһ болды, Сәмәрқандә-
Бухараға//һәкм қылур әрді. Әммә мүддәт-і падшалықы мәълум әрмәс. Андын соң // Бадық-оғлан оғлы Урус 
хан болды. Бу Урус-хан улуғ//падшаһ болды. Тәмамі Түркістан вілайәтләріға һакм қылур әрді» («Қара-Ноғай 
Сыр бойында үш жыл патшалық құрды, Түркістан уәйлатына билік етті. Үш жылдан соң опат болды. Інісі 
Тоғлы-Темір деген хан болды. Құрмет тұтатын Хазірет Дост-сұлтанның дәптерінде айтылған: «Бұл Тоғлы-
Темір ұлы патша болды, Самарқанд және Бұқараға билік етті. Барлық патшалық мерзімі мәлім емес. Одан 
соң, Бадық оғланның ұлы Урус хан болды. Бұл Урус хан ұлы патша болды. Барлық Түркістан уәлаятына билік 
иетті») (Утемиш-хаджи.  1992. – 296 с ).

Әрине, Өтеміс қажының Дост сұлтан дәптерінен алынды деген деректеріндегі аталған хандардың тарихта 
болғандығы,   олардың қазіргі кезде тыңғылықты зерттеліп жатқандығы баршамызға мәлім. Сондықтан да 
«Шыңғыснама» мәліметтерінің құндылығы осында болса керек. Олай болса, Өтеміш қажының ортағасырдағы 
өзі  сезінбесе  де  тарихи  ойларды,  шығармаларды  жинақтап  «Шыңғыснамада»  баяндауының  өзі  ауызша 
тарихнаманың  бастауында  тұрғандығын  көрсетеді.  Яғни  В.П.  Юдиннің  анықтамасы  бойынша  далалық 
ауызша тарихнаманың (ауызша тарихи ілім) көрнекті өкілі болды. Өтеміс қажы еңбегінің «Ежән - хан, Сайын 
- хан» тарауындағы осы хандардың тарихилығы туралы Монғол дәуіріндегі Қазақстан тарихының аса білгір 
маманы, профессор З. Қинаятұлы: «Монғол жылнамаларында ол «Ord» немесе «Ordana» деп жазылады. Қазақ 
арасында Орда Ежен деп ұлықталған. Орда оның өз аты да, «Ежен» - «Ел иесі» деген мағына беретін монғол 
сөзінен алынған. Қазақтар Орда Еженді олай ұлықтауының жөні мынада. Біріншіден, ол қазақ даласында 
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(Ертісте) әкесі көтерген Ақ Орданың қара шаңырағына ие болып қалды. Екіншіден, оның өз кіндігінен қазақ 
хан ұрпақтары тарайды» деп атап өтеді (Қинаятұлы З. 2010 19 бет ).

Ал осы «далалық ауызша тарихнама» дегеніміз – Шығыс Дешті Қыпшақ көшпенділерінің тарихи білімі, 
ол  монғол  кезеңінің  соңына  таман  көшпенділердің  жалпы  білімінен  бөлініп  шығып  ерекше  бір  салаға 
айналған. Міне, сондықтан да, осы себептен, ол «ауызша дәстүр» деген терминмен немесе «аңыз-әфсаналар» 
деген сөзбен де анықталмайды. В.П. Юдиннің пікірі бойынша, ол далалық ауызша тарихнама не мифология, 
не фольклорға, мысалы батырлық эпосына жатқызыла алмайды, өйткені фольклордың өзі далалық ауызша 
тарихнамадан сусындайды (Юдин В.П. 1983. – С. 106-165 ).

Бұл  шығарманы  далалық  ауызша  тарихнаманың  дерегі  деп  көрсетуге  болады.  Ол  Дешті  Қыпшақ 
көшпенділерінің тарихи білімінің бөліктерден құралған тарихи әңгімелерінің жиынтығынан тұратын тарихи 
ойды білдіреді. Бұл «әңгіме-бөліктердің» өзіне тән аты болды: «кәрі сөз», «көне, ескі сөз», «ежелгі, ертедегі 
әңгіме». Міне  сондықтан  да  ол  кәдуілгі шығыстың  сарай  бай-қуаттыларының  тарихнамасы мен  басқа  да 
тарихнамалардан  ерекшеленеді.  Оларда  дәл  осы  далалық  ауызша  тарихнама  белгілері  мен шығыс  жазба 
тарихнамасы әр жағынан астасып жатады. 

Көп жағдайда  ауызша  тарихнамалық мәліметтері  тарих  ғылымында жазбаша  тарихнама  деректерінен 
ара жігі  ажыратылмай-ақ пайдаланыла береді. Олардың мысалы көп,  соларың бірі монғолдардың ауызша 
тарихнамасы: «Құпия шежіре» - жазбаша берілген. Сонымен қатар Му’ин ад-Дин Натанзидің «Мун-тахаб 
ат-таварих  и Му’ини»  немесе  «Аноним Искандара» шығармасында  ауызша және жазбаша  тарихнаманың 
араласып кеткендігі соншама, бұл шығыстанушылар үшін едәуір қиындықтар тудырды. 

«Шыңғыснама»  Шыңғыс  ұрпақтары  мен  Дешті-Қыпшақ  тайпаларының  Шыңғысхан  туралы,  оның 
мұрагерлері  және  Еуразия  далаларындағы  ру-тайпалар  туралы  әңгімелері  негізінде  жазылған,  яғни  онда 
көшпелілердің ауызша тарихи білімі жазбаша түрде берілген. В.П. Юдиннің пікірі бойынша, Өтеміс қажы 
жазба деректерді пайдаланбады деуге болады. Бұл шығармада далалық ауызша тарихи дәстүр ХVІ ғ. қандай 
болса, дәл сол қалпында сақталған, яғни Шыңғысхан уақытынан үш ғасыр өткеніне қарамастан (Юдин В.П. 
1983. – С. 106-165 ).

«Шыңғыснама» - өзіндік бір ерекше тарихи еңбек қана емес, шайбанилық үлгідегі «Шыңғысшылдық» 
идеологияның ескерткіші болып табылады, сонысымен де ол біз үшін құнды. «Шыңғыснама» мәліметтері 
Ақ, Көк және Алтын Орда тарихына байланысты мәселелерді шешуде де ерекше орынға ие болады. 

 В.П. Юдин оның маңызы туралы: «Дәл осындай әлі күнге қолданылмай жүрген Ақ, Көк және Алтын 
Ордалар  тарихы  бойынша  дерек  –«Шыңғыснама»  («Шыңғыстың  кітабы»),  Хорезмде  Өтеміс  қажы  ибн 
Маулан Мұхаммед Дост ХҮІ ғасырда жазылған түркі тіліндегі тарихи шығармасы болып табылады» (Юдин 
В.П. 1983. – С. 106-165 ). Дегенмен, Өтеміс қажының Ақ, Көк және Боз (сұр) Ордасы туралы кезінде В.В. 
Бартольд (Бартольд В.В. 1973. С. 164-169. ) атай кеткенімен, бірақ ол оны Ақ және Көк Орда мәселелерімен 
байланыстырмады және талдаған жоқ. Ол тіпті Боз ордаға  еш мән де берген емес. Бұл мәліметтер кейінгі 
зерттеушілердің де назарынан тыс қалып, зерттеулерде пайдаланылмай келеді. 

Ақ Орда мен Көк Орда туралы мәліметтер «Шыңғыснаманың» «Ежен хан, Сайын хан» деген бөлімінде 
айтылған. Жошы өлімінен кейінгі ұлыс билігін кім қолына алады деген мәселені Өтеміс қажы ағасы Ежен 
мен  інісі Сайын  (Бату)  арасындағы  сұхбат  (диалог)  арқылы бере  отырып,  аға мен  інісі  арасындағы нәзік 
сыйластықты  дәл  көрсете  білген.  Ақыр  соңында  екеуі  де Шыңғысханға  жүгінуді  қолдайды:  «Бір  анадан 
туғған екі оғул вә озгә анадан туғған он//йеті оғыл барчасы қошулуб Улуғ-хан көрінүшніге бардылар // Булар 
кі ханның хізмәтіғә йетішділдәр, хан буларға үч өргә салды//Алтун босағалы ақ өргән Сайын ханға салды, 
күмүш босағалы // көк орданы Еженге салды, болат босағалы боз орданы // Шәйбәнға салды» («Бір анадан 
туған екі ұл мен өзге анадан туған он жеті ұл баршасы қосылып ұлы ханның қабылдауына барды // Бұлар 
ханның қызметіне жеткен кезде, хан бұларға үш үй (орда үй) тікті // Алтын босағалы ақ үйді (өргә) – Сайын 
ханға, күміс босағалы Көк Орданы – Еженге, болат босағалы боз орданы – Шайбанға тікті») (Утемиш-хаджи.  
1992. – 296 с ) . 

З.Қинаятұлы «Шыңғыснамаға»сілтеме жасай отырып, «Мұнда қара шаңырақтың иесі кім екендігі айқын 
көрініп тұр. Баты отау тігіп жат жұрт болып батысқа аттанады да, Орда Ежен үлкен үйдің (улуг үй) шаңырағын 
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басып  қала  берген»  деп,  ағасы Орда  Ежен мен  інісі  Бату  арасындағы мәмленің  төркінін  ашып  көрсетеді 
(Қинаятұлы З. 2010 19 бет ).

Шыңғысхан ұрпақтары арасындағы әлеуметтік тартыстың да көріністері Өтеміс қажының баяндауларынан 
тыс  қалмаған. Шайбанханның  ұлдарының  Тоқтамыс  хан,  Темір-Құтлық  және  Орыс  хан  ұлдары  алдында 
өздерін  мақтанышпен,  жоғары  ұстайтындығын  келтіреді:  «Біз  сізләрдін  артук  туру  біз»...улуғ  бабамыз 
Чіңгізхан  ...біздің  атамыз  Шәйбән-ханға  өргә//салды.  Сізләрнің  аталарынызға  тәләгән  һәм  салмады»,  - 
тейүрләр («Біз сіздерден артық тұрамыз.  ... ұлы бабамыз Шыңғысхан біздің атамыз Шайбанханға үй тікті. 
Сіздердің аталарыңызға күймелі күрке де тікпеді» - деуші еді) (Утемиш-хаджи.  1992. – 296 с ). 

Боз  Орда  туралы  «Шыңғыснамадағы»  мәліметтер  ХҮІ  ғасырда  ойдан  шығарылмаса  керек.  Өйткені 
Өтеміс қажы «Шыңғыснамада» осы әңгіменің Дешті-Қыпшақ тайпалары (өзбектер арасында делінетін) кең 
таралғанына үнемі сілтеме жасайды.

Сонымен Өтеміс қажының «Шыңғыснамада» қарастырылып отырған Шығыс Дешті Қыпшақ кезеңінің 
тарихы – ерекше маңызды болып табылады. Дәл осы кезеңде монғолдардың түріктенуі аяқталған болатын. 
Орда Ежен  ұрпақтары  биліктен  айырылған  соң, Шығыс Дешті Қыпшақты  құрамына  қосып  алған Алтын 
Орданың қираған кезі; Бату ұрпақтары әулетінің күші жойылған кезі; тарих сахнасына Шайбан және Тоқай 
Темір  ұрпақтарының шыққан  кезі;  Дешті-Қыпшақ  тайпалық  топтарының  топтасуы  және  қазіргі  –  қазақ, 
татар, башқұрт, қарақалпақ және т.б. халықтардың қалыптасқан кезеңі болып табылады. 

Татар  ғалымы    И.А.  Мустакимов  өзінің  мақаласында  («Об  одном  списке  Дафтар-и  Чингиз-наме») 
(Мустакимов И.А 2009,-  232с.  ), Қазан мемлекеттік  университетінің Н.И. Лобачевский  атындағы  ғылыми 
кітапханасының сирек кітаптар қорында сақталған Жошы ұлысына қатысты екі құнды деректің тізімі бар 
екендігін атап өткен. Ол 40 т. шрифіндегі манускриптте берілген. Қолжазбаның басым бөлігін Қадырғали 
Жалайыридың  «Жылнамалар  жинағы»  (Юдин  В.П.  1983.  –  С.  106-165  ),  ал  70-79  беттерде  жоғарыдағы 
автордың айтуынша ХVII ғасырдың соңындағы «Дафтар-и Чингиз наме» деп аталатын татар хроникасының 
тізімі құрайды.        Осы «Дафтардың»құрамына кіретін дастандардың мазмұны «шибаниттік» деп аталатын 
деректер: Өтеміс  қажының  «Тарих  –  и Дост-султан»  (1550)  (И.А. Мустакимовтың  берген  атауы  – Ә.Ш.), 
Әбілғазының «Түркі шежіресі» (1665),  және «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» (1502-1504) мазмұндарымен 
тығыз астасып жатыр деп көрсетеді. Бір қызығы, Өтеміс қажының «Шыңғыс намасын» ешкімге белгісіз басқа 
атпен («Тарих – и Дост-султан») бергендігі (сілтемеде Утемиш-хаджи. Чингиз-наме... деп дұрыс бергеніне 
қарамастан) және татар хроникасы деп көрсеткендігі. Әрине, Өтеміс қажы Дост сұлтанның дафтарына сілтеме 
жасағанымен өз шығармасын олай атамаған. Мақаладағы деректердің мазмұнына, келтірілген құрылымына  
қарай отырып оның осы Өтеміс қажының «Шыңғыс намасының» кейінгі ХVІІ ғасырдағы көшірмесі болар 
деп жобалауға болады. Сондықтан да, осы жерде атап өтетініміз, жалпы Түркілік ортақ құндылықтарымызды 
әркім өзіне тарта берсе, одан қандай қасиет қалады.

Тоқай-Темір ұрпақтары – қазақ, астрахан, қазан, қырым хандықтары әулеттерін құрған болатын. Қысқаша 
айтқанда қазақ мемлекеттілігінің тарихын жазғанда дәл осы Өтеміс қажының «Шыңғыснамасының» да берер 
дерегі мол. Сондықтан да, ондағы мәліметтерді басқа да иран-парсы, түркі, қытай және еуропа саяхатшылары 
деректерімен қатар пайдаланып, тарихи білімдерді жетілдіре түсуіміз қажет. 

Қортынды. Сонымен, ауызша тарихнама жазбаша тарихнамадан ерекшеленетін нысана ретінде көрініс 
берді және де ұқсастықтарымен қатар өзіне тән қайталанбас сипаттарға да ие. Бұдан шығатын қорытынды 
ауызша тарихнама өзінің пәні мен зерттеу тәсілі (методикасы) бойынша, жазба тарихнамадан ерекшеленеді. 
Міне  сондықтан  да  ғалымдар  оны  (ауызша  тарихнаманы  –  Ә.Ш.)  –  деректемелік  бағыттағы  ерекше  бір 
қосымша тарихи пәнге жатқызады. 

Ауызша  тарихнаманың  міндетіне:  ауызша  тарихнама  мәліметтерін  жинау,  жүйелеу,  сыныптау,  талдау 
және оны пайдаланудың қағидаларына дайындау кіруге тиіс. Яғни ол өзіне тән зерттеу тәсілін жасауы керек. 
Жалпы  алғанда  осы  тарихи  қосымша пәннің  нәтижесі  –  далалық  ауызша білімді  (тарихнаманы)  қалпына 
келтіру мен бүтінге айналдыру. 

Біз  өз  мақсатымызда  далалық  ауызша  тарихнамасының  біреуіне  ғана  жүгіндік.  Ал  оның  көпшілігі 
зерттеулерде жиі пайдаланылғанымен, тарихи білімнің жеке бір саласы ретінде қарастырылып жүрген жоқ. 
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Сондықтан  да  ауызша  тарихнаманы  зерттеудің  тәсілін,  тиімді методологиясын жасауға  тиістіміз.  Бұл, 
әрине, уақыт еншісінде демекпіз.
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КЕҢЕСТІК КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІНІҢ ТАРИХЫ НЕМІС ТАРИХНАМАСЫНДА

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ

THE HISTORY OF CULTURE OF KAZAKHSTAN IN THE SOVIET PERIOD IN THE HISTORY OF 
GERMANY
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Аннотация. Шетелдік  зерттеушілер  өткен  ғасырдың  20-30  жылдары  республикада  орын  алған 
түбегейлі  өзгерістердің  қазақ  халқының  рухани  өміріне  зор  әсерін  жоққа  шығармайды.  Сонымен  қатар, 
индустрияландыру,  ұжымдастыру  және  мәдени  революция  сияқты  ауқымды  оқиғалар  орыстандыру  мен 
интернационалдандыруға  ұшыраған  қазақ  халқының  этникалық және  діни  ерекшелігінің жойылуына  көп 
жағынан ықпал етті деп санайды олар. 

Түйін сөздер: Мәденет тарихы, шетелдік тарихнама, Германия, Орталық Азия, Кеңестік Қазақстан.

Аннотация. Зарубежные  исследователи  не  исключают  большого  влияния  радикальных  изменений, 
произошедших  в  стране  в  20-30-е  годы  прошлого  века,  на  духовную  жизнь  казахского  народа.  В  то  же 
время они считают, что масштабные события, такие как индустриализация, коллективизация и культурная 
революция,  во  многом  способствовали  разрушению  этнической  и  религиозной  идентичности  казахского 
народа, подвергшегося русификации и интернационализации.

Ключевые слова: История  культуры,  зарубежная  историография,  Германия,  Средняя Азия,  Советский 
Казахстан.

Annotation. Foreign researchers do not exclude the great influence of the radical changes that took place in the 
country in the 20-30s of the last century on the spiritual life of the Kazakh people. At the same time, they believe 
that large-scale events such as industrialization, collectivization and the cultural revolution have largely contributed 
to the destruction of the ethnic and religious identity of the Kazakh people, who have undergone Russification and 
internationalization.

Keywords: Cultural history, foreign historiography, Germany, Central Asia, Soviet Kazakhstan.

Мәдениет көп өлшемді ұғым екені белгілі, сондықтан оның мазмұнын ашатын көптеген анықтамалар бар. 
Егер біз оны әлеуметтік болмыстың шындығына қатысты қарастыратын болсақ, онда ол - құндылықтар мен 
мағыналардың ерекше жиынтығымен сипатталатын қауымдастықты білдіреді (Энциклопедический словарь  
1997. – С. 214.). Қоғам мен мәдениеттің айырмашылығы оның анықтамасын адам жасаған құндылықтардың 
жиынтығы ретінде көрсетеді. Мәдениет әлемі - бұл материалдық және идеалды рухани құндылықтар әлемі, 
яғни адамға қатысты қабылданған материалдық және идеалды объектілер әлемі,  адами мағыналарға толы 
әлем (Введение в философию 1989, Ч. 2. - С. 525 ).

Батыс авторлары мәдениет категориясын “білім, сенім, өнер, мораль, заң, әдет-ғұрып және адам алған 
кез-келген басқа дағдылар жиынтығы” деп санайды (Есмагамбетов К.Л. 2000. - 297 с. ).

“Мәдени топтар” немесе “жергілікті өркениеттер” теориясының авторлары А. Тойнби мен О. Шпенглер 
мәдениеттің белгілі бір деңгейін өркениет критерийі ретінде кеңінен қолдана отырып, мәдениеттің сәл өзгеше 
анықтамасын береді (Земцов Б.  1993. - 71 c. ).

Олардың  пікірінше,  жекелеген  елдердің  “бірыңғай  жергілікті  өркениетке  қатыстылығының  өлшемі” 
мәдениет пен діннің ортақтығы болып табылады.

Рухани құндылықтардың қоймасы және қарым-қатынас құралы, ұлт өмірінің маңызды белгілерінің бірі 
- тіл. Осыдан Қазақстандағы мәдениет пен тіл саясатының проблемалары неміс зерттеушілерінің назарында 
болғаны анық.

Ең алдымен, орыс емес халықтардың рухани өміріндегі патшалық және кеңестік саясаттың сабақтастығы 
тұжырымдамасын ұстанатын Х. Кох, К. Менерт, Л. Браун, Б. Хаит, Г. Шленгердің еңбектерін атап өткен жөн. 

XIX ғасырдың ортасына қарай қазақ даласында зайырлы мектептер болмағаны белгілі. Қазақ балалары 
әдетте  мұсылман мектеп-мектептері  мен  медреселерде  оқыды,  олардың  қызметі  патша  үкіметімен  кезең-
кезеңімен шектелді. Патша саясаткерлерінің пікірінше,”кез-келген білімнің ең жақсы өткізушісі” христиан 
діні болды; азаматтықты дамытудың алғашқы шарты шетелдіктердің орыс тілін білуі болуы керек еді (ГАОО. 
- Ф. 3. - Оп. 3. - Д. 3532. - Л. 1.). Сондықтан ауыл мектептерінде оқыту тек орыс тілінде жүргізілді (РГИА. - Ф. 
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1291. - Оп. 84. - Д. 95. - Л. 11.).
Дала  аймағында  іс жүргізу  тек орыс  тілінде жүргізілді. Мемлекеттік Думаның депутаты П. Головачев 

“қырғыз  ортасында  соңғы  уақытта  орыс  грамотасына  деген  сұраныс  байқалды,  бірақ  жалпы  ақыл-ой 
дамуының  мүддесі  үшін  емес,  олар  үшін  сауда  істерінде  де,  ресми  орыс  әлемінің  өкілдерімен  қарым-
қатынаста да орыс грамотасын білмеу арқылы жалғасатын алдау мен зорлық-зомбылықтан қорғаныс құралы 
ретінде” деп мойындауға мәжбүр болды. (Головачёв П. 1902. - Т. IX. - С. 63-64 ).

Тіл мен мәдениет мәселесі неміс тарихнамасында XX ғасырдың 50-60-шы жылдарынан бастап, КСРО 
халықаралық аренада Қазақстан мен Орта Азия халықтарының дамуының капиталистік емес жолының жалған 
игіліктері туралы кең ауқымды насихат жүргізген кезден бастап белсенді түрде талқылана бастады. Осыған 
байланысты  батыс  германиялық  зерттеуші  Р.  Италиандер  дамушы  елдерге  Кеңес  Одағының  ықпалынан 
“Африка мен Азия халықтары өледі, немесе, ең жақсы жағдайда, егер қызыл отаршылдық пен империализм 
ақ үстемдікті алмастырса, олардың ұлттық өмірінен айырылады” деп ескертті (Italiander R.  1962. - S. 331 ).

Мюнхен  институтының  бұрынғы  басшыларының  бірі,  жетекші  остфоршер  Х.  Кох  ортаазиялық 
республикалардың мәдени даму тенденцияларын талдап, “бұл жерде ұлттық мәдениеттерге қарсы жойқын 
күрес жүріп жатыр” деген қорытындыға келді (Koch H., 1958, 7/8. - S. 440. ).

“Кеңестік  отаршылдық”  тұжырымдамасын  жасаушылардың  бірі,  “Ресей  және  оның  колониясы”, 
“Коммунизм  және  отаршылдық”  кеңесологиясындағы  классикалық  еңбектердің  және  басқа  да  бірқатар 
еңбектердің  авторы Уолтер  Коларц  бұл  мәселені  неміс  тарихнамасында  зерттеуге  айтарлықтай  әсер  етті. 
Оның зерттеулерінің негізгі бөлігі неміс тіліне аударылып, Батыс неміс зерттеушілері кеңінен қолданылды. 
Сонымен, 1956 жылы Франкфуртте жарық көрген “Кеңес Одағының ұлттық саясаты” еңбегінде ол былай 
деп жазды: “мәдениет саласында кеңес режимі өзара түсіністік принципін қолданды. Бір жағынан, мектеп 
ғимараттары, баспалар, мәдени мекемелер, клубтар және т.б. түрінде материалдық көмек көрсетілді; мұның 
орнына олар өздерінің дәстүрлі қасиетті мәдени құндылықтарынан бас тартуға мәжбүр болды” (Kolarz W.  
1956. - S. 25. ).

“Бірлік”  идеологиясының  күшімен  КСРО  құрамына  енген  халықтар  мәдениеттерінің  табиғи  дамуы 
мен өзара әрекеттесу процесі біріздендіру және иесіздендіру процесіне  тартылды. Баймирза Хайит өзінің 
“Түркістан  мысалындағы  кеңестік-орыс  шығыс  саясаты”  атты  зерттеуінде  “ұлттық  форма  мәдениеті, 
мазмұны  бойынша  социалистік”  деген  белгілі  тұжырымға  негізделген  ресми  саясат  түркістандықтардың 
ұлттық  ерекшеліктерін,  мәдениетінің  мәні  мен  рухани  өмірінің  жойылуына  әкелгенін  атап  өтті  (Hayit  B.  
1962. - 289 s. ).

Социалистік  мәдениеттің  ұлттық  формасы  экзотика  мен  фольклорлық  элементтерден  тұратын  батыс 
герман мәдениеттанушысы М. Браунның пікірлері Б. Хайиттің көзқарасы бойынша да айтылады (Braun M.  
1963. - S. 285.).

Кеңес  мемлекетінің  мәдени  саясатының  негізгі  мақсаттары  интернационализм  идеясына  негізделгені 
белгілі, бұл  іс жүзінде басым этникалық топтың мәдениетіне, тіліне және дәстүріне бағдарлауды білдірді. 
Бұл тұрғыда Б. Хайит “кеңестік мәдениетті” қалыптастыру мәселесіндегі большевиктер саясатының шынайы 
мақсаттары, атап айтқанда, оны орыс рухымен тамақтандыру деп айтқан кезде дұрыс айтады (Hayit B.  1962. 
- 289 s. ).

Шетелдік зерттеушілер өткен ғасырдың 20-30 жылдары республикада орын алған түбегейлі өзгерістердің 
қазақ  халқының  рухани  өміріне  зор  әсерін  жоққа  шығармайды.  Сонымен  қатар,  индустрияландыру, 
ұжымдастыру және мәдени революция сияқты ауқымды оқиғалар орыстандыру мен интернационалдандыруға 
ұшыраған  қазақ  халқының  этникалық  және  діни  ерекшелігінің  жойылуына  көп  жағынан  ықпал  етті  деп 
санайды олар. Сонымен, Г. Шленгер, патшалықтың және кеңес жүйесінің мәдениет саласындағы өзгерістерін 
талдап,  большевизмнің  саяси  режимі  тек  жалғастырып  қана  қоймай,  сонымен  бірге  патша  үкіметінің 
орыстандыру саясатының негізгі идеяларын жүзеге асырды деген қорытындыға келді.

Демек,  остфоршерлердің  зерттеулерінде  ұлттық  мәдениеттегі  сабақтастық  қағидатын  бұзу,  мәдени 
мұраны толығымен елемеу және мұсылман халықтарының толық орыстандырылуы туралы ережелер басты 
орынға ие болды.
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Профессор Клаус Менерттің “Кеңес Одағы, Азия және Қарқын факторы” мақаласында кеңестік мәдени 
революция тәжірибесінің қабылданбау проблемасын ашудың ерекше тәсілі бар. Кең бұқараның білімі мен 
рухани мәдениетімен танысудың кеңестік тәжірибесін талдай отырып, оның Азия елдеріне жарамдылығы 
алынып тасталады деген қорытындыға келеді (Mehnert K. 1959, N 1. - S. 14. ).

К. Менерт өзінің пікірін революцияға дейінгі кезеңдегі КСРО халықтарының рухани даму деңгейі Азия, 
Африка және Латын Америкасы елдеріне қарағанда ұлттық тәуелсіздікке қол жеткізген кезде едәуір жоғары 
болды, сондықтан олар КСРО-дағы мәдени революция тәжірибесін өз тәжірибесінде қолдана алмайды және 
пайдаланбауы керек деп негіздейді.

Кеңестік  тарихи  зерттеулердің  басым  көпшілігінің  осы  мәселе  бойынша  лейтмотиві  социализм 
қазақтарды  кедейшілік  пен  надандықтан  құтқарып,  осы  заманғы  прогрестің  биіктеріне  дейін  жеткізді. 
Кеңес тарихшыларының еңбектерінде революцияға дейінгі кезеңдегі қазақтардың сауаттылық деңгейі әдейі 
төмендетілді.  Генерал-губернаторлардың  есептерінде  ұлттық  мектептер  туралы  мәліметтер  жоқ  екендігі 
әдейі ескерілмеді.

Ана тілінде оқыту жасырын жүргізілгені белгілі және ақпарат статистикалық әдебиетке берілмеген. Осыған 
байланысты  Ә.  Бөкейханов  ресми  статистиканың  дұрыстығына  және  қазақ  халқы  арасында  сауаттылық 
пайызын неғұрлым дәл белгілеу мүмкіндігіне күмән білдірді (Букейханов А. 1910. - С. 577. ).

Бірқатар зерттеушілер 1917 жылға дейін қазақтардың сауаттылығы шамамен он пайызды, оның ішінде 
орыс сауаттылығын білетіндердің – екі пайызды құрағанын анықтады. 1897 жылғы Түркістан өлкесіндегі 
Бүкілресейлік  халық  санағының  материалдарын  сыни  талдау  Ташкенттің  деректанушысы  профессор  П. 
Г.  Кимге ХХ  ғасырдың  басында жергілікті  халықтың  (яғни  араб жазуын  үйренушілер)  сауаттылығы  18,5 
пайызды құрады деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді (Козыбаев И.М 1990. - 135 с. ).

Қазақтардың сауаттылығының жоғары өсуі туралы кеңестік зерттеулердің деректері танылған жағдайда 
білім  беру  саласындағы  большевиктер  саясатының  мақсаттары  туралы  мәселе  туындайды.  Бұл  сұраққа 
жауап  беру  үшін  остфоршерлердің  едәуір  бөлігі  Коларцтың  “Ресей  және  оның  колониялары”  жұмысына 
жүгінеді. Онда ол былай деп жазды: “кеңестік мәдени деректер сауаттылықтың керемет өсуін көрсетеді, бірақ 
олар  бұл  сауаттылықтың не  екенін  айтпайды. Ол  ұлттардың мәдени өмірін  дамытуға жол  ашуда ма? Бұл 
түпкілікті орыстандыруға дайындық па? Немесе бұл бірыңғай “кеңестік мәдениеттің”, ұлттық формадағы, 
мазмұны бойынша большевиктердің қалыптасуын білдіреді” (Kolarz W. 1953. - P. 27.)  . Басқаша айтқанда, 
Батыс авторлары, оның  ішінде неміс  авторлары, біртұтас  социалистік мәдениеттің қалыптасуы, негізінен, 
ұлттық азшылық мәдениеттерін басым этникалық мәдениетке біріктірудің шынайы мақсаттарын жасыру деп 
санайды.

Шетелдік  авторлардың  мәдени  құрылыс  мәселелері  бойынша  зерттеу  ауқымы  әртүрлі  тақырыптарды 
қамтиды.  Сонымен,  остфоршер  Д.  Фицер  “әдебиет,  мемлекет  және  ғылым”  еңбегінде  “іс  жүзінде  жеке 
адамның шығармашылық қабілетін партияның диктаторлық еркіне толық бағынуды білдіретін” партиялық 
қағидаттың мәдениет пен ғылым саласындағы үстемдіктің теріс салдары туралы жазады (Fitzer I.  1958. - S. 
481. ).

Мәдени революцияның хронологиялық шеңбері және кеңестік мәдениеттің генезисі туралы мәселелер 
кеңес ғалымдарының бірқатар ғылыми форумдарының арнайы талқылауына айналды. Сонымен қатар, Батыс 
тарих  ғылымында  революцияның  бірыңғай  кезеңдестірілуі  жоқ.  Зерттеушілер  үшін  ортақ  сәт  азаматтық 
соғыс және “соғыс коммунизмі” (1917-1921 жж.), НЭП (1921-1928 жж.), мәдени революция (1928-1931 жж.) 
кезеңдерін бөліп көрсету болды, одан кейін “ұлы шегініс” басталды (Есмагамбетов К.Л. 2000. - 297 с. )..

Зерттеу  әдістемесі  тұрғысынан  Карл  Аймермахердің,  Вольфрам  Эггелингтің  және  Дирк  Кречмардың 
еңбектері белгілі бір қызығушылық тудырады, олар Қазақстандағы “мәдени құрылыс” тарихын бүкіл КСРО 
ауқымында болған оқиғалар контексінде қарастырады (Aimermacher K.  1972. ).

К.  Аймермахердің  “1917-1932  жылдардағы  кеңестік  әдеби  саясат  жөніндегі  құжаттар”,  “1917-1932 
жылдардағы кеңестік әдеби саясат” еңбектерінде әдеби саясат, билік пен зиялы қауымның қарым-қатынасы, 
20-жылдардағы  мәдени-саяси  жағдайлар  талданады.  Неміс  тарихшысы  мен  өнертанушысының  әдеби 
саясатты зерттеу нысаны ретінде таңдауы кездейсоқ емес еді. Бұл тәсілдің себебі келесідей болды. Әдебиет 
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саласы  идеологиялық  көшбасшылық  жүйесіндегі  негізгі  функциясына  байланысты  мәдениеттің  басқа 
салаларына қатысты жетекші рөл атқарды. Кеңестік қоғамның бүкіл тарихында көрініс тапқан әдебиеттің 
осындай  рөлінің  міндеттемесінен  кеңестік  мәдениетті  тұтастай  сипаттайтын  бірдей  немесе,  кем  дегенде, 
ұқсас белгілердің артық болуы туындады.

Неміс  авторының  жұмысында  авторға  зерттелген  проблема  бойынша  бірқатар  тиісті  бақылаулар  мен 
тұжырымдар жасауға  мүмкіндік  беретін  сенімді  дереккөз  базасы  ерекше  назар  аударады. Атап  айтқанда, 
кеңестік мәдениеттің қалыптасуының негізгі кезеңдері терең талданды. Автор төрт кезеңді анықтады:

Бірінші кезең (1917-1923 жж.) Кеңес мемлекетінің мәдени-саяси қызметінің қалыптасуымен байланысты 
болды.

Екінші  кезең  (1923-1925)  1923  жылы  мәдени-саяси  тұжырымдаманың  дамуымен  сипатталады,  оның 
нәтижесі мүдделер топтарының қоғамдық қарама-қайшылығы болды.

Үшінші кезең 1925-1929 жж. қамтиды. Бұл партияның мәдениет саласын басқаруға деген ашық талаптары 
мен жаңа стратегияның негіздерін әзірлеудің бастауы болды.

Төртінші кезең (1930-1932 жж.) мәдениетті толық ұлттандырудың басталуымен байланысты.
КСРО-да мәдени саясаттың одан әрі дамуын зерттеу В. Эггелинг пен Д. Кречмардың жоғарыда аталған 

еңбектерінде  көрініс  тапты.  Бұл  зерттеулер  орыс  тіліне  аударылып,  монографиялардың  бірінші  томын 
“Ресейдегі алғашқы басылым” сериялы басылымында ұсынады. Бұл серия тоталитаризмнің әсерінен кеңестік 
мәдени жүйенің құрылуы мен ыдырау процесін қарастыруға арналған.

Неміс  зерттеушілерінің  пікірінше,  партия  мен  мемлекет  большевизация  кезеңінде  және  одан  кейінгі 
мәдениетті  ұлттандыру  кезеңінде  (1932-1934 жж.  бастап,  кем дегенде  1953-1954 жж.)  өнер  қайраткерлері 
мен  олардың  туындыларын  бір-бірін  алмастыратын  әдістер  арқылы  бақылауда  ұстауға  және  оларды 
өздерінің, соның ішінде жедел саяси мақсаттарда пайдалануға тырысты. Сталин қайтыс болғаннан кейінгі 
кезеңдер (1953) жазушылар мен суретшілер билікке жақындағанына немесе одан алыстағанына қарамастан, 
қолданыстағы жүйені өз пайдасына пайдалануға тырысқан кезде жаңа типтегі қатынастармен сипатталды.

К. Ведекин, Б. Левицкий, Б. Майснер және т. б. КОКП бағдарламасымен мұқият танысу К. Ведекинге “орыс 
тілінің  орталық  рөлін  баса  көрсететін  және  ерекшелейтін  партияның  бағдарламасы  жаңа  “халықаралық” 
мәдениеттің  негізделетінін  және  орыс  мәдениетімен  анықталатынын  анық  көрсетеді”  деген  қорытынды 
жасауға мүмкіндік берді. (Waedekin 1964, N 11. - S. 831. ).

Объективті тұрғыдан жетекші остфоршер Борис Левицкий КСРО-дағы ұлттық тілдік қатынастардың даму 
процесін талдайды (Lewitzkyi B. 1966, N 2/3. - S. 147. ). Басқа мақалада “кеңес халқы”: бұл нені білдіреді? - 
деп атап өтті: “орыс тілінің қазіргі мәртебесіне барлық тілдердің тең құқықтылығы қағидатын өрескел бұзбай 
қол жеткізілді. Шын мәнінде, орыс тілі бүкіл КСРО-да мемлекеттік тілге айналды”.

Б.Майснердің  пікірінше,  тіл  және  мәдениет  саласындағы  “орыстандыру  ұмтылыстары”  Министрлер 
кеңесінің  1978  жылғы  13  қазандағы  “одақтас  республикаларда  орыс  тілін  одан  әрі  жақсарту  жөніндегі 
шаралар туралы” қаулысында көрініс тапты (Есмагамбетов К.Л. 2000. - 297 с. )..

Кеңес  мемлекетінің  тілдік  саясаты  Герхард  Симон  мен  Уве  Халбахтың  көрнекті  остфоршерлері  үшін 
зерттеу объектісіне айналды. Бұл авторлардың еңбектері негізінен өткен ғасырдың 80-ші жылдары жарық 
көрді, сол кезде неміс тарихнамасында биліктің орыс тілінің таралу аймағын және ықпал ету аясын кеңейту 
жөніндегі күш-жігері, ең алдымен, саяси көзқарастарға, атап айтқанда қазақ және басқа халықтардың ұлттық 
сана-сезімінің өсуін “тежеуге” деген ұмтылысқа байланысты деген пікір басым болды.

Герхард Симон, философия докторы, Шығыс және халықаралық қатынастарды  зерттеу институтының 
ғылыми  қызметкері  Қазақстандағы  тілдік  жағдайға  демографиялық  фактордың  әсерінің  нақты  көрінісін 
ұсынды. Орыстандыру процесінде бетбұрыс 50-ші жылдары, тың және тыңайған жерлерді игеру кезеңінде, 
шешуші әлеуметтік-экономикалық салаларда орыстардың шамадан тыс өкілдігі құрылған кезде басталды. 
Кейіннен үрдіс кері бағытқа ауысқанына қарамастан, пропорционалды өкілдікке әлі қол жеткізілген жоқ. Бұл 
туралы 1976/77  оқу жылында  қазақтар  украиналықтарға  қарағанда  советтік  студенттермен жақсы қарым-
қатынаста болғаны, бірақ орыстардың “аса өкілдігі” әлі жойылмағандығы куәландырады (Simon G. 1979, N 
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34. - S. 59,61. ).
Г.  Симонның  бірқатар  еңбектерін  қазақстандық  ғалымдар  талдады.  Отандық  зерттеушілер  үшін 

“КСРО-дағы орыстар және орыс еместер: 1979 жылғы халық санағының нәтижелері” атты жұмыс ғылыми 
қызығушылық тудырады.

Көрнекті остфоршер, Шығыс Еуропа және халықаралық зерттеулер федералды институтының қызметкері 
Уве Халбахтың “Қайта Құру және ұлттық мәселелер” атты жұмысы Алматыдағы 1986 Жылғы Желтоқсан 
оқиғасының тарихын баяндайды, алайда онда Қазақстандағы КОКП тіл саясаты проблемасының маңызды 
аспектілері қозғалады.

Егемен Қазақстанның тіл саясатының перспективалары алдыңғы кезеңнің проблемаларымен және жаңа 
тарихи жағдайдың  ерекшеліктерімен  байланысты.  Неміс  авторларының  зерттеулерінің  негізгі  тұжырымы 
жазу  реформасы,  сондай-ақ  Кеңес  өкіметінің  тіл  саясаты  қазақ  халқының  этникалық  бірегейлігін  жоюға 
бағытталғандығына келіп саяды. Неміс  ғалымдарының тіл мәселесіне соншалықты мұқият назар аударуы 
түсінікті, өйткені кез-келген халықтың тілі ұлттық мәдениеттің іргелі және генеративті негізі болып табылады. 
Отандық мәдениеттің қазіргі жағдайын екі негізгі тенденциямен белгілеуге болады. Бұл жалғасып жатқан 
маргинализация және дәстүрлілік. Бұл бағыттар кездесу мен қақтығысты, түсіну мен түсінбеушілікті, қазіргі 
заманғы  адам  туралы  жауап  беруді  талап  ететін  әртүрлі  мәдени  жүйелерді  қабылдау  мен  қабылдамауды 
көрсетеді. Бұл тенденциялар қазіргі мәдени-тарихи жағдайдың проблемасы мен қақтығысы болып табылады. 
Осы маңызды міндеттің бір бөлігі - зерттелетін мәселелер бойынша шетелдік тарихнаманы мұқият зерделеу 
және объективті талдау болып табылады.
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Аннотация: Қазақ халқының тарихи тағдырдың қиын сындарынан аман өтуіне ықпал еткен тұлғалары 
баршылық.  Солардың  бірі  және  бірегейі  Әлмерек Жаншықұлы.  Әлмерек  батыр  туралы  деректер  бүгінгі 
ұрпаққа ауызша, қазақ фольклоры үлгілері арқылы жеткен. Өкіншіке орай XVII ғасырдағы қазақ хандары, 
сұлтандары, билері мен батырлар жайында жазба деректер тым мардымсыз. Ресей Федерациясы архивтерінде 
негізінен XVIII ғасырдың бас кезінен бастап Қазақ хандығының Кіші жүз бен Орта жүзін өзіне қосып алуына 
байланысты осы аймақтың хандары, билері,  батырлары туралы құжаттар бар. Ал, Қазақстанның оңтүстік 
өңіріндегі  көрнекті  тұлғалары  туралы  деректер  өте  аз.  Сондықтан  тарихшылар  Әлмерек  батыр  жайында 
архивтік жазба деректерді  таба алған жоқ. Қытай архивінде жұмыс  істеген қазақ тарихшылары да әзірше 
Әлмерекке  қатысты  құжаттар  кездестірмегендігін  айтады.  Сондықтан  Әлмерек  батырды  халық  жадында 
сақталған ауызша деректер, естеліктер мен жырлар арқылы ғана зерттеп, танимыз. 

Түйінді сөздер: Әлмерек, Қазақ хандығы, Жоңғар шапқыншылығы, қолбасшы, би.

Аннотация: У  казахского  народа  есть  личности,  которые  способствовали  переживанию  непростых 
вызовов исторической судьбы. Один из них и уникальный Альмерек Жаншикулы. Данные о Альмерек батыре 
дошли до сегодняшнего поколения через образцы устного, казахского фольклора. К сожалению, письменных 
сведений  о  казахских  ханах,  султанах,  биях  и  батырах  XVII  века  крайне  мало.  В  архивах  Российской 
Федерации имеются документы о ханах, биях, героях этого региона, в основном связанные с присоединением 
к нему младшего и Среднего жузов Казахского ханства с начала XVIII века. А вот о выдающихся личностях 
Южного региона Казахстана известно очень мало. Поэтому историки не смогли найти архивных письменных 
данных о Альмерек батыре. Казахские историки, работавшие в китайском архиве, также отмечают, что до 
сих пор не встретили документов, касающихся Альмерека. Поэтому мы изучаем и узнаем Альмерек батыра 
только по устным данным, воспоминаниям и псалмам, хранящимся в народной памяти.

Ключевые слова: Алмерек, Казахское ханство, Джунгарское нашествие, полководец, би.

Abstract: The Kazakh people have personalities who  contributed  to  the  experience of  difficult  challenges of 
historical fate. One of them is the unique Almerek Zhanshikuly. Data about Almerek Batyr has reached the present 
generation  through samples of oral, Kazakh folklore. Unfortunately,  there  is very  little written  information about 
the Kazakh khans, sultans, biyas and batyrs of the XVII century. In the archives of the Russian Federation there are 
documents about the khans, battles, heroes of this region, mainly related to the annexation of the younger and Middle 
Zhuzs of the Kazakh Khanate from the beginning of the XVIII century. But very little is known about the outstanding 
personalities of the Southern region of Kazakhstan. Therefore, historians could not find archival written data about 
Almerek batyr. Kazakh historians who worked in the Chinese archive also note that  they have not yet found any 
documents  related  to Almerek. Therefore, we  study and  learn Almerek batyr only  from oral data, memories and 
psalms stored in the people’s memory.

Key words: Almerek, Kazakh Khanate, Dzungarian invasion, commander, bi.

Халық жадында, оның ауыз әдебиетінде Әлмерек батыр ел қорғаны, саналы өмірін қазақ жерін қорғауға 
арнаған ер жүрек қолбасшы, халқын дұрыс жолға бастаған ақылшы абыз ретінде көрсетіледі. Оның қазақ 
халқының  жерінің,  елінің,  мемлекеттілігінің  сақталуына  және  нығаюына  қосқан  үлесі  ерекше.  Осылай 
болғанын қазақ этносында ғұн, сақ, үйсін дәуірлерінен үзілмей келе жатқан ауызша тарих айту, шежірені 
ұрпақтан-ұрпаққа  жаттату  дәстүрі  нақты  дәлелдейді.  Халықтың  тарихи  жадында  Әлмеректің  тұлғасы, 
тағылымы, ерлік істері мен қайреткерлігі сақталған.

Әлмерек  батыр  Жаншықұлы  албан  руынан  шыққан.  Батырдың  арғы  бабасы  Албан  руының  Сары 
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бұтағынан.  Сарыдан  Таубұзар  (Сүйменді),  Таубұзардан  Базым,  Базымнан  Жаншық,  Жаншықтың  баласы 
Әлемерек  батыр  (Арғынбаев Х.,  2000.  119-120  б.  ).  Әлмеректің  ұлы  атасы  Таубұзар  да  атақты  батыр,  ел 
қорғаны болған деген деректер бар.

Қытайдағы қазақ жазушысы Әскер Тойғанбайұлы өзі жинаған мәліметтер негізінде Әлмерек батыр 1658 
жылы туып, 1754 жылы қайтыс болған деп көрсетеді  (Тойғанбекұлы Ә. 2008. ). Тәуке хан таққа отырғанда 
1680 жылы Әлмерек 22 жастағы жігіт болған (Қазыбек би Тауасарұлы. 1993.-409 б.). Яғни Әлмерек батыр 
Тәуке  ханнан  бастап  Абылай  хан  билік  құрған  жылдарға  дейін  өмір  сүрген.  Бұл  кезеңде  қазақ  жоңғар 
соғыстары күшейген. Қазақ хандығының шекарасын сақтап қалу мәселесі күн тәртібінде ерекше тұрды. Біз 
де Әлмеректің осы жылдарда өмір сүрген тарихи тұлға деп есептейміз.

Әлмеректің  туған  және  өлген  жылдарына  байланысты  пікірлер  әп-қалай.  Біз  тақырыпты  ұзақ  уақыт 
зерттелген  әскер  Тойғанбекұлының  дерегіне  тоқталдық.  Әлмерек  абыздың  үлкен  ұлы  Жәнібек  те  әйдік 
батыр  болған.  Немересі,  Байсейіт  те  жоңғарларға  қарсы  соғысқа  қатысады.  Байсейіттен  Пұсырман  би 
тарайды. Пұсырманның ұлы Тазабек те ел билеген ірі тұлға болған. Тазабек 1846 жылы генерал Вишневский 
ұйымдастырған Ұлы жүз билеушілерінің Лепсі кездесуіне қатынасады. Шоқан Уәлиханов өзінің Қашқарияға 
сапарында осы Тазабек бидің үйінде болады. 

 Албан тайпасының киелі тұлғасы Әлмерек Жаншықұлының зиратының тұрған жерін Дінмұхамед Қонаев 
белгілі  ғалым  Тұрсын Жұртбаевқа  айтқан,-  деген  мәліметтерді  академик М.  Қойгелдиев  береді. Жазушы 
Төлен Қаупынбаев Әлмерек отбасы пайдаланған 350 жылдық  тарихы бар мыстан құйылған  қара  ошақты 
тапқан (Қойгелдиев М.Қ. 2019-.-10-11 б. ).

Албан руының тарихы тереңде. Албандар туралы деректер қытай жылнамаларында V-VI ғасырлардын 
бастап кездеседі. Албандардың Йұрпан (Юебань) деген мемлекет құрамында болғандығы айтылады. Бақыт 
Еженханұлы  синолог  ретінде юебань,  ябань  атауын  «албан»  атауымен,  қазақтың  этнос жасаушы  руының 
бірінің атымен байланыстырады (Биженханұлы Б. 2004). Йұрпан елін Күнби билеген. Бұл ел солтүстігінде 
үйсін елімен, батысында қаңлы елімен көрші отырған. Үйсін, қаңлы, юебань елдерінің халықтары бір тілде 
сөйлеген және тұрмыс-салттары өте ұқсас болған. Бұл халықтар өздерін қытайлардан (хулар) таза ұстаған. 
Күніне  үш  рет жуынып,  ауыздарын шайып, шаштарын  қастарына  дейін  әкеліп  қиып  отырған.  Теңестіріп 
қиған  шаштарына  сары  май  жағып  жылтыратып  әдемілеген    (Ұлы  Түрік  қағанаты  2006.-480  б).    Үйсін, 
қаңлы, албан рулары көптеген мемлекеттер құрамында болып бүгінгі қазақ ұлтының да құрамына еніп отыр. 
Этносжасаушы осы рулар бірігіп Қазақ хандығының, қазақтың тұңғыш мемлекетінің негізін қалағаны ақиқат. 

Ежелгі  үйсін,  албан  елдерінде  мемлекетті  басқарудың  қалыптасқан  жүйесі  болған.  Ондағы  билік 
иерархиясы 9 сатыдан тұрған. 1-орында елбасы-Күнби тұрған. 2-орында-Дулы (дұғлу)-бас уәзір, 3-қолбасшы, 
4-тайпа басшылары, 5-дарту-бас жасауыл, 6-абыз (бас бағамдар) екі адам тағайындалған, 7-ұлыс бегі, 8-орда 
бегі, 9-атқосшы (әмір сарбазы). Үйсін мемлекетін он бес ұлыққа бөліп 9– дәрежеге бөлінген өкіметтік ұйым 
басқарып отыратын болған, -деп жазды белгілі тарихшы М. Қойгелдиев  (Қойгелдиев М.Қ. 2019.-396 б. ). 

Билікте албан-үйсін елінде «абыз» лауазымы маңызды рөл атқарған. Олар дүниетанымға, идеологияға, 
қоғамдық  бірлікке  жауап  берген.  М.  Қойгелдиев  абыздар  атқаратын  қызметтеріне  қарай  «Бас  ақылгөй 
абыз», «Санаткер абыз», «Төреші абыз» деп бөлінген. «Бас ақылгөй абыз»-Күнбиге кеңесші, көріпкел, өнер 
иесі, қоғамның дамуының болашағы болса, «санаткер абыз» үйсін, албан халықтарын Күнбидің саясатына 
ұйытып,  елді  топтастырып,  біріктіру идеологиясын  іске  асырған,  ал  «төреші  абыз» қоғамдағы  заңдардың 
орындауын бақылаған, тәртіпті қадағалаған (Қойгелдиев М.Қ. 2019.-396 б.).  Қазақтағы билер институты осы 
албан-үйсін халықтарында болған абыздар институтынан бастау алды ма деп ойлаймыз. Қазақ хандығында 
билер абыздар атқарған функцияларды орындап отырған. V-VII ғасырларда билерді абыздар деп атаған деген 
пікірдеміз. Кейін би, абыз екі түрлі мәнге ие болған. Әлмерек қолбасшы болып, би дәрежесіне шыққан. Би 
бола жүріп данагөй абыздыққа көтерілген.

     Қазақ халқының бостандығы мен жері үшін күреске бүткіл саналы өмірін арнаған Әлмерек Жаншықұлы 
өзінің  халық  алдындағы  адалдығымен  абыз  дәрежесіне  көтерілген  тұлға.  Осындай  қасиеттер  туралы 
халық жадында  көптеген  естеліктер  сақталған. Халықтың  тарихи жадындағы  деректер  негізінде  «Жетісу 
энциклопедиясында» Әлмерек батыр жайында келесідей деректер беріліпті. Онда Әлмерек Жаншықұлы (1658 
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жылы Әулиеата маңында туылып, 1754 жылдар шамасында Алматы өзені жағасына, қазіргі Әлмерек ауылына 
қойылған) батыр, шешен, көріпкел. Қазақ жастарынан жасақ ұйымдастырып, Жоңғар басқыншыларына Сілеті 
тағы басқа жерлерде соққы берген. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде Әлмеректің есімі көріпкел әулие ретінде 
көбірек сақталған. Одан Ханкелді, Бақай, Малай, Райымбек батырлар бата алған. Әлмеректен бес бала болған. 
Баба, Жәнібек, Құрман, Қаракісі, Тоған. Әлмерек батырдың інісі Олжай да жаужүрек батыр болған. Олжай 
Әлмерек басқарған Албан жасақтарында мыңбасы ретінде ағасымен қатар соғысқан. Албан тайпасында ең 
көп тараған ру Әлмеректің Құрман деген баласының ұрпақтары 12 рулы Құрмандарды қабырғажетпес қара 
Құрман деп те атайды. Әлмеректің ерекше тұлғасы халық жадында Жоңғар қоңтайшы Ғалдан Боткутудың 
Шығыс Жетісу өлкесін бағындыруға жіберген 10 мыңдық армиясының қолбасшысы Шоңжы батырды жекпе-
жекте жеңіп, басып алуына байланысты да жақсы сақталған. Шоңжы өлген жер атауы осы уақытқа дейін 
сол қалмақ батырының атында қалып отыр. Бұлай болуы қазақ халқының тарихындағы парадоксты жағдай 
деп бағалауға болады. Қазақ жерін жаулауға келген басқыншының есімі сақталып қалған. Оны женген қазақ 
батырын өз дәрежесінде ұлықтай алмай келеміз.

Ұзаққа  созылған  шайқастар  барысында  1745  жылдар  шамасында  Албан  тайпасының  Әлмерек  және 
Райымбек  батырлар  бастаған  қолдары  қалмақтарды  Шелек,  Шарын  өздерінің  аймағынан  қуады.  Кеген, 
Нарынқол,  Сүмбе жерлерін  қазақтарға  қайтарады.  Бұл  кезде Жоңғарияны  билеп,  бір  уысынан шығармай 
келген қоңтайшы Қалдан Серен қайтыс болады да, жоңғар нояндары билекке таласып елін әлсіретіп алады. 
Осы сәтті пайдаланған Абылай хан бастаған қазақ қолдары Жоңғарияға шешуші соққы береді. 

Әлмерек би Албан тайпасының азаттық күресін бүткіл қазақ халқының Жоңғарияға қарсы ұлт-азаттық 
соғысымен тікелей байланыстырады. Оның өз харакетін Тәуке хан, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би сынды 
тарихи тұлғалармен бірлесіп жүргізгені белгілі. Себебі, Әлмерек би, қолбасшы ретінде Албан тайпасы жеке 
дара жоңғарларға соққы бере алмайтындығын жақсы түсінді. Сондықтан Албан тайпасының әскері шешуші 
шайқастарда Қазақ хандарының туының астынан табылды. Әлмерек сынды қолбасшы, би, абыз тұлға Албан 
жұртының тағдырының қазақ халқының ортақ тарихи тағдырының ажырамас бөлігі екендігін сезінді. Жалпы 
ұлттық деңгейде ойлады, қызмет етті, күресті. Сондықтан Әлмеректі  албан руынан шыққан жалпыхалықтық 
қайраткер ретінде бағалаймыз. 

Әлмеректей ел қорғаны болған тұлғалары арқасында Албан тайпасы Қазақ хандығы құрамында сақталды, 
өсіп-өрбуге мүмкіндігін алды. Әлмерек бидің бес баласынан да көп санды ұрпақтары өрбіді. 1865 жылғы 
Ресей империясы құжаттарында «Аға сұлтан подполковник Тезек Абылайхановқа қарайтын албан руында 
төмендегідей халық тұрды:»

1)  Қызыл  бөрік-қылшетек-50  түтін,  керейқұл-170,  сақау-150,  сопы-50,  құлан  аян-50,  керей-70, 
шағаман-150, қонақбай-50, маржашағай-50, найманбай-200, барлығы-990 түтін. 

2)  Қоңыр  бөрік:  тама-43,  базар-26,  біте-25,  майлы-25,  сарықұл-39,  қарақұл-56,  қышқыл-28,  тасы-25, 
жапа-25, құртқа мамай-85, барлығы-377 түтін.

3)  Сегіз сары: ақтан-30, қойлыбай-100, есмамбет-40, құлсадық-200, түйеке-110, барлығы-480 түтін.
4)  Қошмамбет: батырша-200, қосқұлақ-150, ағымсары-150, тұрсын-160, барлығы-660 түтін.
5)  Жарты: летір-100, қанай-110, сұлтангелді-55, таңатар-150, барлығы 415 түтін.
6)  Айт. Таңатар-125, бидайшы-150, қалыбек-300, сүйіндік-160, жанбаба-100, қыстық руының оңтағар-25, 

жайын-40, таңат-70, бәйбіше-40,  тоқал-60, барлығы-1070 түтін.
Бозым руының ішінде Жәнібек-100, Құрман-300, Тоқан-70, Баба-140, Қаракісі-80, Жұмық-30, Ұлжай-50, 

Балта-50, Шынтемір Мамырбай-160, Сармамбет-100, Жанбике-80, Тоқбике-80, барлығы-1240 түтін (Оразов 
Р. Е. 2019. 105-106 б.). 

Архив  деректерінде  Әлмерек  ұрпақтары  Бозым  руының  ішінде  көп  болғандығы  көрінеді.  Жәнібек, 
Құрман, Баба, Қаркісінің балалары, яғни Әлмерек ұрпақтары Бозым руының құрамында болған. Ал, Албан 
тайпасы Верный, Жаркент, Меркі өңірін мекендеген. Әлмерек абыз ұрпақтары XIX ғасырдың аяғы мен XX 
ғасырда  шұрайлы Меркі  жерін  жайлаған.  Албандар Шығыс Жетісуда  өсіп-өнген  қазақ  халқының  негізін 
қалаған рулардың негізілерінің бірі болып табылады. 
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Әлемерек  батырдың  інісі  Олжай  да  жаужүрек  батып  болған.  Олжай  Әлмерек  басқарған  Албан 
жасақтарында мыңбасы ретінде  ағасымен  қатар  соғысқан. Албан  тайпасында  ең  көп  тараған  ру Әлмерек 
Құрман  деген  баласының  ұрпақтары  12  рулы  Құрмандарды  “қабырғажетпес  қара  Құрман”  деп  атайды. 
Әлмеректің ерекше тұлғасы халық жадында Жоңғар қоңтайшысы Ғалдан Бошкутудың Шығыс Жетісу өлкесін 
бағындыруға жіберген 10 мыңдық  армиясының қолбасшысы Шоңжы батырды жекпе-жекке жеңіп,  басып 
алуына байланысты да жақсы сақталған. Шоңжы өлген жер атауы осы уақытқа дейін сол қалмақ батырының 
атында қалып отыр. Бұлай болуы қазақ халқының тарихындағы парадоксты жағдай деп бағалауға болады. 
Қазақ жерін жауларға келген басқыншының есімі сақталып қалған. 

Ұзаққа  созылған  шайқастар  барысында  1745  жылдар  шамасында  Албан  тайпасының  Әлмерек  және 
Райымбек  батырлар  бастаған  қолдары  қалмақтарды Шелек, Шарын  өзендерінің  аймағынан  қуады. Кеген, 
Нарынқол,  Сүмбе жерлерін  қазақтарға  қайтарады.  Бұл  кезде Жоңғарияны  билеп,  бір  уысынан шығармай 
келген Қоңтайшы Қалдан Серен қайтыс болады да, жоңғар нояндары билікке таласып елін әлсіретіп алады. 
Осы сітті пайдаланған Абылай хан бастаған қазақ қолдары Жоңғарияға шешуші соққы береді. 

Әлмерек би Албан тайпасының азаттық күресін бүткіл қазақ халқының Жоңғарияға қарсы ұлт-азаттық 
соғысымен тікелей байланыстырады. Оның өз харекетін Тәуке хан, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би сынды 
тарихи тұлғалармен бірлесіп жүргізгені белгілі. Себебі, Әлмерек би қолбасшы ретінде Албан тайпасы жеке 
дара жоңғарларға соққы бере аламайтындығын жақсы түсінді. Сондықтан Албан тайпасының әскері шешуші 
шайқастарда  Қазақ  хандарының  туының  астынан  табылды.  Әлмерек  сынды  қолбасшы,  би  абыз  тұлға 
жұртының тағдырының қазақ халқының ортақ тарихи тағдырының ажырамас бөлігі екендігін сезінді. Жалпы 
ұлттық деңгейде ойлады, қызмет етті, күресті.

Әлмерек  ұрпақтарының  ішінен    елге    сыйлы  батырлар,  би-шешендер  шыққан.  Жетісу  өңірінде  1916 
жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің басшыларының бірі Ұзақ батыр, атақты күйші Қожеке Назарұлы, классик 
жазушы Бердібек Соқпақбаев Құрманнан тараса, ала қалмаққа қарсы күрескен Бәйсейіт батыр, Пұсырман би, 
орыс отаршылдығына қарсы тұрған Тазабек, Жақыпберді, Әубәкір сияқты тұлғалар Әлмеректің үлкен ұлы 
Жәнібектің тікелей ұрпақтары. Әлмеректің екінші  баласы Бабадан Қашаған, Тұрысбек, Тоқаннан Баржық 
батыр, Адыр шешен, кенжесі Қаракісіден Қорам мен Бекбау сияқты батырлар шыққан. Әлмерек ұрпақтары 
Қытайда, Монголияда, Өзбекстан мен Қырғызстанда да тұрады. Халықтың жадында Әлмеректің шығараған 
сөздері, қара өлең шумақтары сақталған. Талғар ауданындағы Гагарин селосы 2000 жылдан бері Әлмеректің 
есімімен аталады. Қазір мұнда кешенді кесене, мешіт, мейманхана жұмыс істеп тұр, - деп көрсетілген (Жетісу 
энциклопедиясы 2004.- 162 б. ). 

Қазақ  жұрты  тәуелсіздік  жылдары  Әлмерек  батырдың  есімін  сақтау  шараларын  бастағандығын 
энциклопедияның қысқа деректері айтып тұр. Қазақ Әлмеректің ерлік істерін, қазақ мемлекеттілігін нығайтуға 
қосқан еңбегін өзінің тарихи жадында сақталған. Ел есінде Әлмерек ерекше батыр, қолбасшы дәрежесінде 
30 жасына дейін-ақ жеткен тұлға. Ал 30 жастан асқанда би болса, кемелденген 40-тан асқан шағында аузы 
дуалы батагөй,  абыз дәрежесіне  көтерілген. Оның дәлелі  ретінде Кіші жүздің белгілі  тұлғасы Әйтеке би, 
жанына небір данагөй адамдарды жинап Әлмерек батырдың ауылына келіп қонақ болып, әңгіме-дүкен құрып 
кетуі. Қазақтың ең беделді тұлғалары Әлмеректің қадір-қасиеттерін жақсы біліп, ерекше қадір тұтқан деп 
батыл айта аламыз. Әлмеректі Тәуке хан, Төле би, Қазыбек би сынды Қазақ хандығының көрнекті тұлғалары 
таныған, білген, силаған.

Әлмерек батырдың бабалары Сыр бойынан, Қаратауды да мекендеген. Сыр бойын, Қаратауды, Жетісуға 
дейін албан руының ауылдары оңтүстік-шығыстағы қазақ руларымен қоян-қолдық мекен еткен деп есептейміз. 
Албанның  Әлмеректен  кейінгі  ірі  тұлғасы,  қолбасшысы  болған  Сырымбет  Шиелі  кентінің  маңайында 
жерленген. Оның ұлы Ханкелді батыр да осы өңірлерде жоңғар басқыншыларынан тазарту жолында ұзақ 
жылдар шайқасуымен өмір кешкендігі белгілі. Ал, Ханкелді батыр Сырымбетұлы (1688-1763) Әлмеректен 
бата алған, қазақтың атақты батырларының бірі. Ол да Албаннан жиналған әскерді бастап жоңғарларға қарсы 
соғыста көзге түседі. Аңырақай шайқасына (1731 ж)  қатысып жоңғарларға шешуші соққы беруге қатысады. 
Сол  кездегі  тарихи  қиын  ахуалға  байланысты Ұлы жүз  қазақтарының  Ресей  құрамына  кіруін  жақтайды. 
Петербургке патша Анна Ивановнаға 1734 жылы Ұлы жүз қазақтары атынан хат апарады. (Қазақстан тарихы 
Энциклопедия). 

     Әлмерек Жаншықұлы албан тайпасының беделді басшысы болған тұлға. Албандар мекен еткен жерлер 
Шығыс Жетісу өлкесі. Ғасырлардан ғасырларға жалғасып біртұтас қазақ халқының құрамдас бөлшегі ретінде 
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албан тайпасы осы құтты, шұрайлы мекенде өмір сүріп келді. Шығыс Жетісу өлкесі Жоңғар хандығымен 
шекаралас аймақ еді. Көшпенді Жоңғар империясы көршілес халықтарға: тибеттіктерге, қытайларға, алтай 
халықтарына,  қазақтарға  ұдайы шабуылдар жасаумен  болды. Әсіресе,  Қазақ  хандығы  ұзақ  уақыт жоңғар 
нояндарының агрессия аймағына айналды. Жоңғарияға жақын аймақтағы Шығыс Жетісу аймағы және осында 
орналасқан  албан  тайпасы  ауылдарына жоңғарлар жиі-жиі шабуылдар жасап  тұрды.  Қазақ  ауылдарының 
жылқыларын барымталау, жайылымдағы ұсақ малдарды айдап кету, ауылдарды тонау сияқты қақтығыстар 
аяғы  ірі  әскери  күштермен  басып  кіріп,  шұрайлы  Жетісу  өлкесінің  жерлерін  тартып  алуға  бағытталған 
агрессиялық шабуылдарға ұласып отырды. 

Әлмерек  батыр  балалық  шағынан  бастап  өз  руының  өкілдерінің  жоңғарлардан  көрген  зорлық-
зомбылықтарын  көріп  өстті.  Жекелеген  ауылдардың  тоналып,  қыз-келіншектерінің  зәбірленгенін  көрді. 
Жоңғарлардың Шығыс Жетісудан бастап, бүткіл кең-байтақ қазақ жерін жаулап алу мақсатын жақсы түсінді. 
Әлмерек батыр, Әлмерек  абыз өзінің  саналы өмірін Жонғарияның осы мақсатына қарсы күреске  арнады. 
Албан тайпасынан жасақталған мыңдыққа қолбасшы бола отыра ол тек Шығыс Жетісу жерін ғана қорғап 
қойған жоқ.  Барша  қазақ жері  үшін жан-алып жан-беріскен  айқас жүргізді.  Себебі, Шығыс Жетісу  қазақ 
халқының  ата-мекені,  құтты қонысы болатын. Оны қазақтың  албан  тайпасы мекен  ететін XVII  ғасырдың 
екінші жартысы мен XVIII ғасырдың бірінші жартысында Әлмерек батырмен замандас болған Сырымбет, 
Төлес, Ханкелді, Жәнібек, Биеке сынды батырлар мен Сүйіндік би сынды тарихи тұлғалар албан тайпасының 
азаттық күресін басқарды. 1731 жылы болған Аңырақай шайқасына дейін қазіргі Қордай, Шоңжы, Шамалған 
жерлерінде  болған  ұрыстарда,  Алатау  мен  Қаратау  бөктерлері  мен  шатқалдарында  болған  жүздеген 
шайқастарда жоңғарлардың мыңдаған сарбаздарын қырды, өздері де қырылды. Албандардың осы ерліктері 
түптің-түбінде жоңғарлады аяусыз күйреткен Аңырақай шайқасына бастады. Шығыс Жетісу өлкесі ондаған 
жылдар бойы қалмақтардың иелігінде қалып қалды. Жоңғар  іздері  көптеген жер,  елді мекен  атауларында 
сақталып  қалды.  Шоңжы,  Қалқаман,  Қаскелең,  Кеген,  Боралдай,  Нарынқол,  Қордай  атауларымен  қоса 
Қалмақсай, Қарауыл, Қарауылтал, Қарауылтөбе, Қарауылшеттау атаулары бүгінгі күнге жетіп отыр. 

Қазақ даласында ойрат, жоңғар атауларының көп сақталуы олардың осы өлкелерге басып кіріп, біршама 
жылдар  қазақ  халқына  билік  жүргізгендігін  анық  дәлелдесе  керек.  Жоңғарлар  Қазақ  хандығына  қарсы 
әділетсіз,  жаулап  алушылық,  отаршылдық  соғыс  жүргізгені  ақиқат.  Тарихи  деректер,  ауызша  деректер 
жоңғарлардың  ірі  әскери  күштермен  Қазақ  даласына  бірнеше  мәрте  басқыншылық  соғыспен  кіргендігін 
дәлелдейді. Жоңғария Цин империясына, Тибетке, Алтай халықтарына шабуылдар жасаумен болды. Оның 
агрессорлық саясаты, нояндарының перманентті билікке таласуы бұл хандықты әлсіретті, біртіндеп тарих 
аренасынан жоғалуына алып келді. Жоңғарияның негізін талқан еткен Қазақ хандығы оның кең аумағына 
толық басып кіре алмады. Жер көлемі өте үлкен көшпелі Жоңғар хандығын Цин империясы толықтай жұтып 
алды. Қытай Қазақ хандығымен тікелей көрші елге айналды. Халқы ұдайы өсу үстіндегі Қытай Жоңғариядан 
кейін  Қазақ  хандығын  жұтуды  мақсат  еткені  ақиқат.  Бірақта,  түрлі  себептерге  байланысты  Қытай  бұл 
мақсатын жүзеге асыра алмады. 

Әлмерек қолбасшы ретінде қазақ-жоңғар соғыстарына ұзақ уақыт қатысқан батыр тұлға. Ол қартайған 
шағында  ұрыстарға  тікелей  араласпағанымен жастарды  әскери  өнерге,  соғыс  әдіс-тәсілдеріне  уйретуімен 
айналысады. Әлмерек көптеген шайқасудың әдістерін жете меңгерген,қарсыласына мүлдем білмейтін соққы 
беру, жекпе-жекте  пайдаланылатын жаңа  әдістерді  сарбаздарына  үйреткен.  Соның  бірі  «өз  байлау»  әдісі. 
Күші басым қарсыласқа «өз байлау» әдісін қолданып міндетті түрде жеңіске жетуге болады. 

Әлмерек батырдан осы әдісті үйренген оның тәрбиесінде болған Райымбек батыр бірде-бір рет жекпе-жекте 
жеңілмеген. Әлмерек кезінде өмір сүрген, жоңғарлармен талай рет қанды шайқастарға қатысқан Ханкелді 
батыр  да  өте  көп  жекпе-жек  шайқастарда  аман  шығып,  жауын  жер  жастандырып,  қазақ  жасақтарының 
рухын көтерген. Саурық батыр да атасы Әлмерекпен осындай жекпе-жек өнерін үйренген. Әлмерек соғыста 
жараланған  сарбаздарды  халық  емшілігінің  түрлі  шипалармен  емдей  алған.  Сарбаздарға  соғыс  өнерімен 
қатар мұсылмандық шарттарын, имандылыққа насихаттап хат тануды үйреткен. Әсіресе, бейбіт жылдарда 
балаларды мұсылмандық білімге тартып, Шығыс Жетісу өлкесінде ислам дінінің дамуына өз үлесін қосқан 
білімдар тұлға болған.



№1 (3) 2021 21

Әлмерек албан тайпасының жасақтарының қолбасшысы болған жылдарда Жоңғария нояндарының соғыс 
жүргізу  тактикасымен жақсы  танысты.  Басқыншылардан  қорғаудың  негізгі  жолы шекаралық  аймақтарды 
нығайту,  қорғау  екендігін  жақсы  білді. Жау жапқыншылығы  кезінде  соғыста  ер-азаматтарынан  айрылған 
ауылдардың қыздарын, жесірлерді Шығыс Жетісуды азат етуге қатысқан батыс, солтүстік, шығыстан келген 
сарбаздармен  үйлендіріп  шекаралық  аймақта  халықтың  көбірек  қоныстануы  үшін  оларға  қонысқа  жер 
берді. Әлмерек бидің осы харектері оның стратегиялық тұрғыда ойлай білетін мемлекетшіл тұлға екендігін 
көрсетеді. Жоңғарлар жеңіліс тапқаннан кейін оның жеріне толықтай өз билігін орнатқан Цин империясы 
шекарасы берік  тұрған Шығыс Жетісуға  қарсы  соғыспен  кіруге  батылы бармағаны  анық. Әлмеректің  аса 
сұңғыла, көрген, ел қамын алыстан болжайтын абыз адам болғандығын осы істерімен дәлелдеп отыр. 

Әлмерек  батырдың  аузы  дуалы,  көріпкел,  абыз  тұлға  болғандығын  дәлелдейтін  мысалдар  бар.  Олар 
бүгінгі күнге ауызша жетіп отыр. Елдің тарихи жадында сақталған Әлмерек абыз айтқан ұлағатты ойлар, 
пікірлер халық тағдыры туралы толғаныстар қазақ халқының, сыртқы қауіптерге қарсы топтасуына ықпал 
етті. Әлмерек сынды тұлғалардың тағылымы арқылы қазақ қазақ халық болды, мемлекеттілігін нығайтуға 
қол жеткізді. Әлмерек Жаншықұлы жайындағы халықтың жадында сақталған деректер бойынша Сырымбет 
батырды және оның ұлы Ханкелді батырды ерекше құрметтеген. Сырымбет батыр ұзақ жасап 93 жасында 
қайтыс болғанда, Әлмерек абыз 80-ге келген болса керек. Сырымбетке көңіл айтуға келген Әлмерек абыз    
«О жұртым, асқар таудай айбарлы Сырымбет батыр енді бұл дүниеде жоқ. Бірақ елдің көкейінен оның айбаты 
өшпейді.  Қарама жұртым мөлтеңдеп. Аттың  орнын  тай  басар.  Ердің жолын  ел  қуады,  даңқын  сақтайды. 
Сырымбет  батырдың  тұяғы мұқалған жоқ. Ханкелді шырағым,  елдің  арқа  сүйер  белі  енді  өзіңсің.  Еліңді 
мөнді-мөнді етпе! Әкеңнен көргенің, үйренгенің бар. Жебеңнің оғын жон, еліңді сақ күзет. Құдай жебесін! 
Е, шырағым, өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ. Ер өтеді, ел қалады. Қалған елді өксітпей, берекесін 
сақтайтын-ер. Қалың еліңнін қорғаны өзіңсің. Тас бас, асқар ас, маңдайың күнге күйсін, пайдаң елге тисін! 
Сонда  елің  Сырымбеттің  сипатын  сенің  бойыңнан  тапсын.  Әке  жолын  ту  қылып  ұста»,-деп  бата  беріпті 
(Бабалар сөзі. 2012. 37-38 б. ).

Сырымбет батырдың Әлмерек батырмен силастығының болғандығын ел аузындағы көптеген деректер 
дәлелдейді. «Әлмерек батырдың әйелі босанып, ұл тауыпты» деген қуанышты хабар жеткен Сырымбет батыр 
зор қуаншыпен Әлмерек батырдың ауылына келіп тұңғыш ұлына арнайы батасын береді:

«Ел тілеуі-ер, ер тілеуі-ел. Тоғысқан мұратымыз еді ғой әуел бастан. Сен елдің Әлмерегі едің арынды. 
Бірақ көңілің жарым еді. Құдай тілеуіңді беріпті, қолыңа қонған балапаның қыран болсын! Көкейің көлдей 
толып, мұратыңа жетіпсің, енді жаныңды сол жебесін. Ұл үрім-бұтағың өмірлі болсын, артынан шұбырып 
үбірі мен шүбірі ерсін! Өзің құсап, еңіреп жүріп елін қорғасын!,»-деп тілек тілейді. 

Осы сөздерімен Сырымбет батыр Әлмерек батырдың зор отаншылдық, ерлік, халықшылдық тұлғасын 
ашып берді. Екі батыр ары қарай әңгімеде ер азаматтың, ұлдың қазақ халқы алдындағы миссиясын сөз етеді. 
Сырымбет пен Әлмеректің қазақ ұлдары жайында айтқандары барша қазаққа қазіргі күнге дейін үлгі-өнеге 
деп бағалауға болады. Сырымбет батыр: «Бала да бір алтын тағың, басыңа қонған бағың, оған ата-анасы үміт 
артады, түйсігін халық айтады. Бір бала әкесімен жанаса туады, бір бала талабымен таласа туады. Бір бала 
шөлдегі бұтадай шөгіп, бойы өспей табандап, аласа туады. Бір бала дарақтай дарқандығын танытып, кем-
кеттікке қайыр қып, қараса туады дейді. Мұны айтып отырғандағы тілеуім: балаң жанаса туса-арқа сүйерің 
болсын.  Қараса  туса-ой  түйерің  болсын.  Таласа  туса-таудай  талабы  болсын.  Тек  тайталасып,  тауаныңды 
қайтармасын. Алдыңдағы ағыңнан айырмасын! Жаныңды жазғырып отқа күйерің болмасын, көгеріп өнген 
арқа сүйерің солмасын! Деп толғанса, оған жауап ретінде ризашылығын білдірген Әлмерек батыр:» Менің 
тілеуім: асып та тұрмасын, тасып та тұрмасын, құрбы-құрдасымен қатар жүрсін, ел-жұртының қадірін білсін. 
Шапқан жауды қойдай қырып, бөрідей шұлатсын! Іске асырса екен деп, менің  ұрпағымнан күтетінім осы, 
Сыреке!..-деп өз жауабын беріпті (Бабалар сөзі. 2012. 37-38 б.). 

Екі батырдың сөздерінде қазақ халқының тағдыры қыл үстінде тұрған заманда оның ұлдары бірінші кезекте 
ел қорғаны болуы міндетті деген идея ұлықталады. Екі батыр да байлықты, малды емес ел амандығын, оның 
бейбіт өмірін, тыныштығын маңызды деп біледі. Келер ұрпақты қазақ қауіпсіздігі, жері мен елінің берекелі 
болуы рухында тәрбиелейді. Нағыз халық ұлы-елін, жерін, халқын сүйген азамат. Әр отбасы осындай халық 
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ұлдарын тәрбиелеуі керек деген өсиетті келер ұрпақтарына қалдырды. 
Әлмерек батырдың ерекше қасиеттерінің бірі оның көріпкелдігі. Ол табиғат сырын жақсы білген. Елді 

болуы ықтимал табиғи апаттардан сақтандырып отырған. Ол бір жолы елді алдағы болатын алапат дауылдан 
сақтануға  шақырды. Шынында  сол  күні  кешкісін  дүлей  дауыл  соғады.  Әлмерек  абызды  тыңдап  үйлерін 
арқанмен бастырып, қосымша су ағар шұқырлар қазғызған отбасылар аман қалап, ал сөзге сенбей, бейқамдық 
танытқандардың  қазақ  үйлері  дауылдан  күйреп  қалады.  Табиғаттың  осындай  тосын  мінезін  таныған 
Әлмерекке халқы сеніп, оның айтқанына деп қолтын болған. Халқы жер жағдайын, көші-қон жағдайын, мал 
қыстату, төлдету жағдайларын Әлмерекпен ақылдасып шешіп отырған. Оның осындай сәуегейлік қасиеттерін 
құрметтеген жұрты Әлмерек батырға көріпкел, абыз қасиеттерін таңған. 

Әлмерек жүрген жерінде, сапарларда ел жұртқа тәлім тәрбие беріп, өсиетті сөздер айтып жүрген екен.   Бір 
ұзақ сапарда аты ауырып қалып бір үйге құдайы қонақ болып тоқтайды. Ол үйдегі отағасы, әйелі, балалары 
біріне-бір суық қатынастар жасағанын байқап, отағасына сіз күліп, көңілді жүрсеңіз, балаларыңызда көңілді 
болады,- деп кеңес береді. Әлмерек үйдегілерге көп тәлім, үлгі сөздер айтады. Отбасындағы аужай жақсарады. 
Үйден аттанарда үй иелері Әлмерекке шапан жауып, разы болып бата сұрайды. 

Бүгінгі күнге жеткен сол батада Әлмерек тыңдаушыларына құдайдан тек жақсылық тілеңдер дей келе:
« Қазымыр болсаң-ұлың кетеді,
Қытымыр болсаң-қызың кетеді,
Сиымсыз болсаң-келінің кетеді,
Тынымсыз болсаң-серігің кетеді,
Қатал болсаң-жұртың кетеді,
Сұраншақ болсаң-ұятың кетеді,
Ақылсыз болсаң-бауырың кетеді.
Ақымақ болсаң-ауылың кетеді,
Аз нәрседен көңілің кетеді,
Мұратқа  мінін  түзеген  жетеді,»-деп  ұлағатты  батасын  береді  (Бабалар  сөзі.  2012.  37-38  б.).  Батаның 

мәніне,  тереңдігіне  көз жіберсек Әлмерек  абыздың  айтқаны Қытай халқының ұлы ойшылы Конфуцийдің 
ойларынан бір мысқал кем түсіп тұрған жоқ. Конфуции «ұл-ұл болуы, қыз-қыз болуы, олардың ата-аналарын 
сыйлауы міндет» деген талаптарымен үндесіп тұр. Әлмерек абыздың айтқанын үлгі тұтқан жаңағы отбасы 
өзара-силастығы жарасқан, тату-тәтті, елге үлгілі отбасына айналған екен.

Қарап  отырсақ  қазақта  қаншалықты Әлмерек  абыз  тектес  ойшыл  тұлғалар  болған.  Олардың  әрқайсы 
Кунфыдзыдан кем түспейді. Мәселе, осы ойшыл бабаларымыздың ұлағатты пайымдарын білуге, үйренуге 
және басшылыққа алуға келіп тіреледі. Қазақтың осы алтын қазынасы оның рухани кемелденуінің көзі, жас 
ұрпаққа  дұрыс  тәрбие  берудің  қайнар  бұлағы.  Ұлды,  қызды,  келінді,  немерелерді  тәрбиелеудің  ұрымтал, 
тиімді әдістерін Батыстан іздемей-ақ Әлмерек сынды абыздарымыздың ой-өрнектерінен іздегеніміз дұрыс. 
Әлмеректің  тағылымын,  ұлағатын  қазақ  балаларына,  жастарына  түсінікті,  тиімді  жеткезу  тәрбиешілер 
міндетті. 

Ел арасында сақталған тағы бір деректе Әлмерек абыз бата сұрап келген Райымбек батырға «Жорытқанда 
жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын. Ақ сақалым төгілді, ет жүрегім сөгілді. Атаң ардақ Ханкелді, тартып 
туыпсың қасиетті атаңа»,- деп батасын беріпті (Бабалар сөзі. 2012. 37-38 б.). Абыздан бата алған Райымбек батыр 
қазақ жерінен жоңғар басқыншыларын қуып шығуда зор ерлік көрсетіп, азаттық армиясын ұйымдастыруда 
шешуші рөл атқарады. Қарап отырсақ Әлмерек абыз өз батасымен қазақтың қолбасшыларының бірі болған 
Райымбек батырды ерлік істерге бастап отыр. Оларға ақыл-кеңес беруші тәлімгер ұстаз болып отыр. 

Әлмерек  абыз  алыстан  өзінен  арнайы  өнеге,  тәлім  сұрап  келген  жігіттің  болмысын  танып,  оның  сөз 
білетін, жөн білетін, епті білетін азамат екенін айтқан сөздерінен сезіп оған шапан жауап, ат міндіріп «Сендей 
ұрпақ келіп тұрса, біздің көңіліміз де күндей жарқырайды. Жастардан күткен үмітіміз қарлы таудан төмен 
сарқыраған өзендей шалқып ешқашан сарқылмайды. Мұратыңа жет балам», - деп құрметпен еліне қайтарады 
(Бабалар сөзі. 2012. 37-38 б.). 

Әлмерек  абыздың  немересі  Бәйсейітке  берген  батасы  да  тәлім-үлгісімен  ерекшеленеді.  Баласы  батыр 
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Жәнібектің тұңғышы Бәйсейіт те атасынан бата алып ел қорғаған батырға айналады:
Жалғыз едің, Бәйсейіт, 
Жартақаның жар болсын!
Бағың жанып, қораңа,
Қарақұрым мал толсын!
Жеген асың ақ май мен
Қазы, қарта, жал болсын!
Елдің сөзін сөйлесең,
Жүгінерің ар болсын!
Әсте жапа шекпегін,
Жақсылықты тектегін!
Елің сені жебесін,
Ауыл алыс кетпесін!
Қатар жүріп, жұп жазбай,
Көксегенің көктесін! (Бабалар сөзі. 2012. 37-38 б.). 
Батадан Әлмерек абыздың өзі ұстанған өмірлік принциптері анық байқалады. Бірінші кезекке, ел бірлігі, 

елдің  бай-қуатты  өмірін  қойса;  екіншіге  ердің мақсаты  еліне  қызмет  ету,  елін  қорғау  екендігін  ескертеді. 
Үшіншіден, бірліктегі  елді  әділетпен,  армен басқарсаң  ғана елің сенің қасыңа топтасады,-деген тағылым. 
Әлмерек абыздың немересі Бәйсейітке берген батасының бүгінгі қазақ қоғамы үшін де тәлімдік-тағылымдық 
маңызды бір мысқыл да кеміген жоқ. Қазақстан мемлекетінде халықтың топтасуы, ел бірлігі, басшылардың 
елді  адал билеуі, халық мүддесін қорғау, халықтың әл-ауқатын жақсарту мәселелері  әлі де өзекті  екендігі 
ақиқат. Әлмерек батасы оның халықшыл, мемлекетшіл тұлғасын айшықтайды.

Әлмерек  абыз  өзінің  алдындағы  аға  батырларды  ерекше  құрмет  тұтады.  Оның  Сырымбет  батырмен 
қарым-қатынас, сыйластығы елге үлгі. Орта ұрпақ Ханкелді сынды батырларға арқа сүйейді, оларды ерлік 
істерге бастайды. Жас ұрпақ Райымбек сынды батырларға ел болашағын арқау етеді. Ерлер өтеді, ел қалады. 
Ерлердің миссиясы елін күзету, қорғау, халықтың тіршілігін қамтамасыз ету,- деп өсиеттейді абыз Әлмерек. 
Жоңғарлардың беті қайтып, қазақ жерлерінің біршама бөлігі басқыншылардан азат болғаннан кейін жасалған 
тойда  аламан  бәйгеде  озып  келген Ханкелді  батырдың немересі  Райымбек  өз  атын  ұран  етіп  «Райымбек, 
Райымбек»  деп  айқаймен  мәреден  зулатып  өтеді.  Бұрын  соңды  мұндайды  естімеген  ел  таңданыстарын 
жасырмайды. Ал, Әлмерек абыз жас қыранның өз атын ұрандағанын үлкен жолға балап, оған батасын береді. 
Кейін Райымбек жау жүрек батыр, ел қорғанына айналады. «Райымбек» бүткіл албан тайпасының ұранына 
айналады.  Әлмерек  абыздың  «Балам  тілеуің  хақ,  Құдай  қолдасын!  Жауың  даусыңның  жаңғырығынан 
жасқанып,  жер  жастансын!  Айбарың  артып,  жаратқан  жар  болсын!  Төбеңе  нұр  үйіліп,  маңдайыңды  күн 
сүйсін!»-деп берген батасы Райымбекті қолдап, оның ел қорғаны болуына бастағаны шындық. 

1640 жылы Тарбағатайда ойрат-қалмақ халқын біріктіру мақсатында Жоңғарияның, Батыс Монголияның, 
Халқаның, Кукунордың және Поволжьяның хандарының, тайшаларының, нояндары мен княздарының басын 
қосқан құрылтайы өтті. Құрылтайда жоңғар, моңғол хандарының Қытай империясының экпанциясына қарсы 
күштерін  біріктіретін  «Их  Цааз-дала  ережелері»  заңдар  жинағы  қабылданды.  «Их  Цааз-дала  ережелері» 
XII  ғасырдың бас кезінде қабылданған Шыңғыс ханның «Ұлы ясы»  заңдарының дәстүрін жалғастырады. 
И. Бичурин «Их Цааз-моңғол халқының құқығы, дәстүрлері, ойлау образы, өмір салты және дәрежесі анық 
байқалатын айна іспеттес»,-деп жазады (Бигурин Н.Я 1991.с.281 ).

«Их Цааз» заңдар жинағына И.Я. Златкин де өз назарын аударып бұл заңдар моңғол қоғамының ішкі өмірін 
түсініп  сыртқы  саяси жағдайын  көрсететін  сапалы  деректер  болып  табылады. Оның  негізінде  үш мақсат 
тұрды: феодалдар арасындағы ішкі қарым-қатынастарды реттеу және өзара тай-таласты болдырмау; сыртқы 
болуы ықтимал қауіптерге қарсы күш біріктіру, өзара көмек; феодалдық тәртіптерді, хандар мен княздардың 
тұрғындарды  билеуін  нығайту.  “Жоңғар  хандығының  басшысы  Батыр-қоңтайшы  елдің  бөлшектенуінің 
ыдырауының алдын алуда, сыртқы жауларға тойтарыс беруде шешуші рөл атқарды. Жоңғар құрылтайының 
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бейбіт,  біріктіру  мақсаты  Батыр-қоңтайшының  ішкі  және  сыртқы  саясатының  сипатына  сәйкес  келді.  Ол 
Моңғолиядағы феодалдық тәртіптерді нығайтуды оның, саяси егемендігін қамтамасыз етуді мақсат тұтты,”- 
деп жазды (История джунгарского ханство 1983. С.113. ).

Жоңғар хандығын Шығыс шекарасынан Цин империясы қысып келе жатты. Қытай билігінің мақсаты 
Жоңғарияның толық жұтып алу болатын. Ойраттар оңтүстікке, батысқа қарай ойысып қазақ жеріне кіріге 
бастады.  Қазақ  хандығының  өз  бостандығы  үшін  Жоңғар  хандығымен  соғысуы  бұлтартпас  шындыққа 
айналды. Қазақ хандары елдің ішкі тұтастығын сақтау, сыртқы қауіпсіздігін нығайтудың тағдыржетті маңызын 
түсінді. XVII ғасырдың аяғында қазақтар Жетісу өңірінен айрылды. Қазақтардың ірі феодалдары жер үшін 
ішкі таласқа түсті. Осындай аса қауіпті жағдайда 1680 жылы Тәуке хан қазақ халқының бірлігін, қауіпсіздігі 
мен территориялық тұтастығын сақтау мақсатында «Жеті жарғы» заңдар жинағын жасауды ұсынады. Орыс 
тарихшысы Н.И. Гродеков осы осы оқиға жайында «XVII ғасырда хан Тәуке (Тявка) Күлтөбе шатқалында 
(Сырдария облысында) Төле Әлібеков бастаған жеті биді жинап тапсырған»-,  деп жазады  (Гродеков Н.И.  
1889. С.24. ).

«Жеті  жарғы»  заңдар  жинағы  сол  дәуірдегі  қазақ  қоғамының  саяси-әлеуметтік  өміріне,  шаруашылық 
қатынастарға сәйкес келді. «Жеті жарғы» заңдары жоңғарлардың «Их Цааз» заңдарына ұқсас болды. Себебі, 
екі көшпелі хандықтардың діндері бөлек болғанымен өмір сүру салты, саяси жүйелері мен шаруашылығы 
өте ұқсас болатын. Екі заң да өз қоғамдарының бірлігін, жерін, тұтастығын сақтауды бірінші кезекке қойды. 
Осы  мақсат  туралы  С.  Өзбекұлы  «Жеті  жарғының»  әр  пункті  қазақтың  қоғамдық  өмірінің  бейнесіндей 
болды, ұлтты қорғады, көшпелі өмірдегі қоғамдық қатынастарды реттеді, таңдаулы билердің көзқарастары 
мен идеяларының таласы негізінде пайда болды»,- деп есептейді (Узбекулы С.1999.с. 29-30 ). «Жеті жарғы» 
заңдары қазақ қоғамының қалыптасуы мен дамуына зор ықпал жасаған құқықтық құжатқа айналды. Оны 
басшылыққа алған Қазақ хандығы өз заманындағы қуатты мемлекеттер қатарына көтерілді. 

Жоңғарлар  мен  қазақтардың  хандарының  бір  тарихи  кезеңде  осындай  заңдар  қабылдауы  олардың  өз 
мемлекеттерін сақтау мақсатынан туған феномен. Ресейдің белгілі тарихшысы Т. Сұлтанов «Жеті жарғының»  
XVII  ғасырдың 80-ші жылдарында пайда болуы Тәуке ханның оның қасындағылардың ойраттың Ғалдан-
қоңтайшысының заң шығару бастамаларына жауап болды»,-деп жазды (Султанов Т. 1982.с. 67-68 ).

Әрине, қазақ билері жоңғарлардың заңын қабылдап, көшіріп алған жоқ. «Их Цааз» бен «Жеті жарғы» 
заңдарының  өзара  ұқсастығы жоңғар  мен  қазақ  қоғамдарының  өзара  ұқсастығына  байланысты.  Қазақтар 
мен қалмақтар өте ұқсас саяси-әлеуметтік құрлысы мен шаруашылығы бар халықтар болатын. Демек, екі 
хандықтың  заңдарында  ұқсастықтың  болуы  табиғи,  өмір  шындықтарынан  туған  құбылыс  деп  бағалауға 
болады. Екі ел де заң реформалары арқылы өз мемлекеттерінің қауіпсіздігін нығайтуды, бытырауды және 
ішкі  талас-тартыстарды  тыюды  мақсат  тұтты.  Зерттеуші  Н.Өсерұлы  осы  заңдарға  сүйенген  қазақ  билері 
қоғам  ішіндегі  дау-жанжалдарды  шешіп  отырды.    Соның  нәтижесінде  ел  іші  тынышталып,  жұрт  бейбіт 
өмір сүрді, Адамдарға береке кірді. Хандық билік әжептәуір нығайды. Сыртқы дұшпандармен тең құқықта 
сөйлеуге мұрша берді. Тәуке хан сұлтандар билігінің әлсіреп бара жатқандығын дер кезінде көре біліп, билер 
мен батырларға сүйенді. Әсіресе билер рөлін күшейтті. Билер сот қызметінен бастап, ру басшысына дейінгі, 
қажет болса елшілік қызметті де атқарды (Өсерұлы Н. 1997.-11 б.). Әлмерек Жаншықұлының өмір жолы мен 
күрестерінен осы заңның қазақ қоғамы үшін қаншалықты маңызды болғанын байқаймыз. 

«Жеті  жарғы»  заңдар  жинағын  негізінен  қазақтың  7  биі  жазғанымен  құжатты  дайындауға  қазақ 
хандығының барлық аймақтарынан айтулы билер, шешендер, батырлар мен ел ақсақалдары қатысқандары 
белгілі.  Сондықтан  «жеті  жарғы»  нағыз  ұжымдық  құжат  болып  табылады.  Осы  құжатты  жасаушылар 
арасында Әлмерек Жаншықұлы да қатысты деген дерек, ауыздан-ауызға өтіп бүгінгі күнге жетті. Қазақ халқын 
тағдыршешті  заманда  өзара  бірігуге  бастайтын  аса маңызды мемлекет  заңын, жарғысын жазуға Әлмерек 
қатысуы оның ел алдындағы, Тәуке хан алдындағы аса зор абыройын айқындаса керек. Қазақ хандығы билігі 
Әлмеректің ойшылдығын, қазақ қоғамының ішкі, сыртқы жағдайын жақсы білетін мемлекетшілдігін есепке 
алғаны ақиқат.

Өкінішке орай қазақтың данагөй билері жиналып жазылған «Жеті жарғы» заңдар жинағы бүгінгі күнге 
толық  нұсқада  жеткен  жоқ  (Жеті  жарғы.  1992.-17б.  ).  Оның  басты  себебі,  қазақ  хандығының  ішкі  және 
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сыртқы  саясатын  анықтайтын  құжаттар  жинағының  сақталмауы.  Қазақ  тарихшылары  Қазақ  хандығына 
қатысты құжаттарды негізінен шетел архивтерінен іздеуге, алуға мәжбүр. Қазақ хандығының жеке, өзінің төл 
мұрағаттары табылмады. Жаугершілік заманда, немесе отарлық езгі жылдарында бұл құжаттар қолда болыд, 
немесе жойылып жіберілді. Қазақ хандығының Төл архиві тарихшылар қолында болса Тарихымыздың көп 
«ақ таңдары» ашылар еді деп ойлаймыз.

Әлемерек Жаншықұлы Тәуке ханның «Жеті жарғы» заңдар жинағын әзірлеу кезінде Ұлы жүздің бас биі 
Төле  бидің  билер  кеңесінің  құрамында  болған. Жас  кезінен  бастап  қазақ жастарынан жоңғарларға  қарсы 
жасақ  ұйымдастырады. Батыр жекпе-жекке шыққанда  оң  қолында  күрді шоқпар,  сол  қолына найза  ұстап 
кез-келген  қарсыласын жан-тәсілім  еткен.  Сарбаздардың  қатарын  көбейтіп,  соғыстың  айла-тәсілін  жақсы 
меңгеріп,  жоңғарларға  қарсы  тұрған,-  деп  көрстілген  Қазақстан  тарихы.  Энциклопедиясында  (Қазақстан 
тарихы. 2019.-318б. ).

«Жеті жарғы» заңдары қазақ даласында орын алып келген көптеген бітіспес дау-дамайларға шек қойды. 
Бұрын бітіспес қайшылыққа әкелетін «Қанға қан-жанға жан» принципінен қазақ қоғамы бас тарта бастады. 
Бұл мәселе құн төлеумен шешілетін болды. Қанға қан алу, яғни біреудің кісісі өлтірілсе, оған ердің құнын 
төлеу 1000 қой, әйелге 500 қой,-деп белгіленді (Жеті жарғы. 1992.-17б. ). Немесе, 100 түйе, немесе 300 жылқы 
төлеуге  болатыны  айтылды.  10  қой  1  түйеге,  немесе  3  атқа  теңестірілген. Осы баптар  арқылы Тәуке  хан 
бастаған  билер  қазақтың  руаралық жауласуын  тоқтатуға  мүмкіндік  туғызды.  Даулы  мәселе  құн  төленген 
жағдайда өз шешімін табатын болды. Ең бастысы ру басшыларының, жеке билердің, ірі байлардың сепартистік 
пиғылдарына тосқауыл қойылды. Егер жеке ру басшысы Қазақ хандығы құрамынан шығуға ұмтылса, басқа 
хандықпен келісімге келіп, Қазақ хандығы құрамынан шығу әрекетін жасаса өлім жазасына кесілетін болды. 
Бұл  заң  талабы ел берлігін  сақтап,  сепаратизмге  (бөлінушілікке)  тиым салуды қамтамасыз  етті. Сонымен 
қатар  «Жеті  жарғы»  өмірде  жиі  кездесетін,  халықтың  өміріне  зиянды  әлеуметтік  құбылыстарды  заңмен 
реттейді. Жеті атадан аспай қыз алыспау, күйеуінің көзіне шөп салу, ата-анасын сыйламау, ұрлық жасау, зорлық 
жасау, құдайға тіл тигізу, барымташыларды жазалау, қыз алып қашу т.б. көптеген қылмыстық әрекеттерді 
айыппұлмен тыю жолға қойылды. Мысалы, ұрлық жасаса «үш тоғызымен қайтарады», барымталанған мал 
төлімен қоса қайтарылады, әйел зорлау кісі өлтірумен бірдей қылмыс болып саналады, әйелді ренжіткен еркегі 
одан кешірім сұрауға тиісті болды. «Жеті жарғы» заңдары қазақ қоғамын сауықтырудың, адам құқықтарын 
қорғаудың,  ең бастысы Қазақ хандығының мемлекеттілігін нығайтудың күшті  құралына  айналды. Тіптен, 
әйел құқықтарын қорғаудың, гендерлік теңдіктің негізгі принциптерін өмірге енгізе бастады. «Жеті жарғы» 
Қазақ  хандығындағы  әлеуметтік-саяси  мәселелерді  кешенді  қарастырған,  реттеуге  мүмкіндік  беретін  өз 
заманындағы озық заңдық құжат болып табылады. 

«Жеті жарғыда» қазақ қоғамының дәстүрлі құндылықтарын қорғауға ерекше көңіл бөлінеді. Ата-ененің 
мал-мүлкі  балаларына  өсиет  арқылы  қалдырылады. Өсиет  ағайын  мен  молданың  қатысуымен жасалады. 
Қоғамдағы дауларды шешу билер мен ақсақалдарға жүктеледі. Куәлікке ең кемінде 2-3 адам жүреді,-деген 
талаптар бекітіледі (Жеті жарғы. 1992.-17б.).

Қарап отырсақ қазақ билерінің биік өрісіне, отаншылдығы мен әділдігіне таң қаласың. Өз заманына сай, 
халық пен мемлекеттің өзекжарды міндеттеріне жауап беретін «Жеті жарғы» сынды заңдар жинағын жасауға 
Әлмерек Жаншықұлының қатысуы оның өз дәуіріндегі орнын, биік мәртебесін, ел мойындаған ойшылдығын 
және жалпықазақтық деңгейге көтерілген мемлекетшіл тұлға екендігін дәлелдесе керек. Өкіншке орай «Жеті 
жарғының»  толық нұсқасы  әліде  табылған жоқ. Ал,  заңның болғаны оның негізгі  баптарының халықтың 
тарихи жадында сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп бүгінгі күнге дейін келгені ақиқат. «Жеті жарғының» 
қабылдануын, оның ұжымдық құжат ретінде жасалуын, қазақ қоғамының осы заңды басшылыққа алуын Қазақ 
хандығының өз кезеңіндегі заманауи мемлекет болғандығын, ондағы қоғамдық-саяси қарым-қатынастардың 
заңмен реттелгендігін толық дәлелдейді. Қазақ хандығы жеке ел ретінде құқықтық мемлекет жасауға ниет 
етіп,  бетбұрысты  бастағанын  тарихи  факт  ретінде  қабылдауға  болады  деп  есептейміз.  Осындай  тарихи 
үдерістің басқасында Әлмерек абыздың жүргендігі де шындық.

Тәуке  хан  заманында  мағынасы  көмескіленген  «чете»  (жете)  сөзі,  мағынасы  анық  «жеті»  сөзімен 
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ауыстырылған деп ойлаймыз. Немесе, заңды жасауда қазақтың 7 биі шешуші рөл атқарған соң заңның «7 
жарғы» аталуы да әбден мүмкін. Демек «жеті жарғы» мемлекеттің заңы деген мағына береді. Заңды қазақ 
қоғамы мойындады. Оның баптары негізінде қоғамдық қатынастар реттеле бастады. 

«Жеті жарғы» туралы айтқанда Әлмерек би Албан елінің басшысы ретінде Тәуке ханмен, Төле бимен, 
Қазыбек бимен, Әйтеке бимен таныс болғандығы. Түркістанда болып олармен әлденеше рет кездескендігі, 
ел мен жер мәселелері жайында ой бөліскендері белгілі. Естеліктерде Төле бидің Сүйіндік би науқастанып 
жатқанда оның көңілін сұрау үшін Шығыс Жетісуға албан жеріне арнайы сапармен келгендігі және Әлмерек 
бимен  бірге  болғандығы  жайында  мағлұматтар  сақталған.  Сүйіндік  биден  кейін  албан  тайпасының  биі 
Әлмерек  болады.  Бұлай  болуы  Сүйіндік  бидің  өтініші  және  Тәуке  ханмен,  Төле  бидің  келісімі  арқылы 
жасалады.  Әлмерек  35-40  жасына  дейін  албан  әскерлерінің  қолбасшысы  болса,  ересек  жасқа  келгенінде 
албан  тайпасының  биі  болып,  «Қарақылды  қақ  жарып»  әділетті  елбасшысы,  халықтың  қамқоршысы 
болады. Әлмерек би болғанда оның өзінің балаларына, немерелеріне, туыстарына іші бұрып, оларға біреудің 
есесін алып берді деген фактілер жоқ. Әлмерек би «тура биде- туған жоқ» деген принципті ұстанды. Оның 
халықтың тарихи жадында сақталуы, есімінің бүгінгі күнге жетуі әділеттің ақ туын берік ұстауына, халықтық 
қамқоршысы, қазақ жерінің қорғаушысы болуына байланысты деген пікірдеміз.  

Әлмерек абыздың ой-толғамдары жалпы адамзаттық гуманитарлық құндылықтарымен үндесіп жатыр. 
Абыздың адамдардың Алланы сүюі, өзара меірімділігі, қайырымды істер жасауы, ананың ақ сүтін ақтауға 
ұмтылуы,  игілікті  өмір  сүруді  насихаттауы,  адам  өмірінің  құндылығы  туралы  толғаныстары  адамзаттық 
ізгілікті,  демократиялық  қоғам  идеяларымен  ұласып жатыр. Әлмерек  абыз  болуы  оның Алланы,  адамды 
және әділетті сүюінен бастау алады. Абай айтқандай «кемел адам», «толық адам» дәрежесіне жеткен тұлғаны 
Әлмерек абыздың ойларынан, пікірлерінен, ұлағатты өсиеттерінен анық көруге болады.
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КЕҢЕС ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
ТАРИХИ

ИСТОРИОГРАФИЯ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА В 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

HISTORIOGRAPHY OF THE FORMATION OF THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF KAZAKHSTAN IN 
THE SOVIET PERIOD
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Түйіндеме: Кеңес педагогикасының алғашқы жылдарында тәжірибенің жалпы мақсаты тұжырымдалды. 
Кеңестік  педагогика  бұқараның  мүдделері  мен  жаңа  қоғамның  қажеттіліктерін  көрсете  отырып, 
буржуазиялық педагогикалық теорияның жеке идеяларын индивидуализмге, ұлтшылдыққа, саясатқа және 
адамзат  ойының  басқа  ұлы  идеяларына,  яғни  гуманизм,  коллективизм,  интернационализм,  демократияға 
қарсы қойды. Бұл идеялар белгілі «Бірыңғай еңбек мектебі туралы ереже» және «бірыңғай еңбек мектебінің 
негізгі қағидалары» атты тарихи маңызы бар мемлекеттік құжаттарда айқын көрініс тапты. Бұл құжаттар 
гуманизм  мен  демократия,  тәрбие  мен  білім  берудегі,  мектептегі  өзін-өзі  басқару  және  оқушылар  мен 
мұғалімдер  арасындағы  инновациялық  білім  беру  қатынастары  идеяларын  растады  және  педагогикалық 
тұрғыдан негіздеді.

Түйінді сөздер: Педагогика, білім, Қазақстан,  тарихнама,  ғылым, интеллигенция,  кеңестік  тарихнама, 
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кеңестік педагогика.

Аннотация: В первые годы советской педагогики была сформулирована общая цель практики. Отражая 
интересы  масс  и  потребности  нового  общества,  советская  педагогика  противопоставляла  отдельные 
идеи  буржуазной  педагогической  теории  индивидуализму,  национализму,  политике  и  другим  великим 
идеям  человеческой  мысли:  гуманизму,  коллективизму,  интернационализму,  демократии,  необходимости 
всестороннего развитие личности.Сочетание продуктивной работы с обучением как предпосылка и условие. 
Эти  идеи  ярко  отражены  в  известных  государственных  документах  исторического  значения  «Положение 
о  единой  школе  труда»  и  «Основные  принципы  единой  школы  труда».  Эти  документы  подтвердили 
и  педагогически  обосновали  идеи  гуманизма  и  демократии  в  воспитании  и  образовании,  школьного 
самоуправления и новаторских образовательных отношений между учениками и учителями.

Ключевые слова: Педагогика, образования, Казахстан, историография, наука, интеллигенция, советская 
историография, советская педагогика.

Annotation: In the early years of Soviet pedagogy, the general goal of practice was formulated. Reflecting the 
interests of the masses and the needs of the new society, Soviet pedagogy contrasted individual ideas of bourgeois 
pedagogical  theory with  individualism, nationalism, politics  and other great  ideas of human  thought: humanism, 
collectivism, internationalism, democracy, the need for all-round development of the individual. The combination 
of productive work with education as a prerequisite and condition ... These ideas are clearly reflected in the well-
known state documents of historical significance “Regulations on a unified school of labor” and “Basic principles 
of a unified school of labor.” These documents confirmed and pedagogically substantiated the ideas of humanism 
and democracy in upbringing and education, school self-government and innovative educational relations between 
students and teachers.

Key words: Pedagogy,  education,  Kazakhstan,  historiography,  science,  intelligentsia,  Soviet  historiography, 
Soviet pedagogy.

Введение: Нельзя отрицать, что в советское время педагогическая наука переживала огромный кризис в 
результате чрезмерной идеологизации. Отождествление педагогики с идеологией и все более государственное 
ограничивало  возможность  критического  и  объективного  анализа  реальных  противоречий  социальной 
действительности. Использование концепций педагогической науки как социальной технологии, способной 
изменить течение общественной жизни, обусловило неспособность педагогического образования в прежние 
советские времена развиваться на должном уровне. 

 В первые годы советской педагогики была сформулирована общая цель практики. Отражая интересы 
масс и потребности нового общества, советская педагогика противопоставляла отдельные идеи буржуазной 
педагогической  теории  индивидуализму,  национализму,  политике  и  другим  великим  идеям  человеческой 
мысли: гуманизму, коллективизму, интернационализму, демократии, необходимости всестороннего развитие 
личности. Сочетание продуктивной работы с обучением как предпосылка и условие. Эти идеи ярко отражены 
в  известных  государственных  документах  исторического  значения  «Положение  о  единой школе  труда»  и 
«Основные  принципы  единой  школы  труда».  Эти  документы  подтвердили  и  педагогически  обосновали 
идеи  гуманизма  и  демократии  в  воспитании  и  образовании,  школьного  самоуправления  и  новаторских 
образовательных отношений между учениками и учителями. 

Результат: Послереволюционный историографический период исследование процесса формирования 
казахской интеллигенции и образование шло в ключе разоблачения «колониальной политики царизма». В 
конце 1920-х – в 1930-е гг. вышел ряд работ, в которых образовательная политика, проводимая Российской 
империей  на  восточных  окраинах,  характеризовалась  как  насильственная,  проводимая  лишь  для 
осуществления  «колониальной  политики  царизма».  В  работах  исследователей  исключительно  негативно 
оценивались  мектебе  и  медресе.  Они  объявлялись  очагами  распространения  реакционной  идеологии, 
критиковались методы преподавания и условия, в которых велось обучение. Что касается русско-киргизских 
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и аульных школ, то их оценка была более положительной, хотя общий тон в обвинении в насильственной 
русификации  никуда  не  исчез.  Это  прослеживается  в  работах  Н.  Сабитова  и  Т.Т.  Тажибаева.  Процесс 
становления казахской интеллигенции рассматривался исследователями на примере жизни и деятельности 
её ярких представителей – Ч. Валиханова и И. Алтынсарина. В работах прослеживалась преемственность 
становления мировоззрения казахских просветителей от передовой педагогической мысли, их деятельность 
в деле становления образования в крае, философские взгляды, литературные опыты. До конца советского 
периода в работах, посвящённых культурному развитию казахского народа, преобладал классовый подход 
в оценке имперской политики независимо от того, какая оценка давалась тем же русско-туземным школам.

Ситуация начала ХХ века была прямо зависима от социально-экономических изменений во Внутренней 
России. Нерешенность аграрного вопроса в России ввергла сотни тысяч крестьян из малоземельных и средне-
черноземных  губерний  в  горькую  участь  землевладельцев.  На  востоке  располагалась  обширная  колония. 
Царская власть таким образом решала сразу две задачи: затормозила начавшуюся в ее стране ситуацию, а 
затем наполнила Азию новыми колонизаторами. Кроме того, широкое развитие капитализма и реформы в 
области народного просвещения создали совершенно новые ценности в казахском обществе. В этот период 
произошли  большие  изменения  и  в  общественно-социальной  жизни  казахского  народа.  Это  было  время, 
когда ведущие ученые России стали убеждаться в развитии общества, в процветании образования и учения. 
Эти  обстоятельства  послужили  толчком  для  казахской  интеллигенции,  которая  в  то  время  была  открыта, 
бодрствовала, заботилась о своем народе. Многие мыслящие ученые и общественные деятели, переживавшие 
отставание  казахского  народа  от  исторического  пути  человечества,  развития  цивилизации  того  периода, 
стремились  развивать  художественное  образование  и  тем  самым  войти  в  число  фундаментальных  стран. 
Поэтому нельзя отдельно рассматривать мыслителей, которые с научной точки зрения говорили о духовном 
становлении  казахской интеллигенции XX века  и  их  национальной педагогической мысли,  во-первых,  из 
передовой социальной среды советского времени и сосуществовали сами (Алексеенко Н.В. 1981. – 110 с.). 

Во-вторых, анализируя национальные педагогические идеи в творчестве казахской интеллигенции, труды 
М.  Дулатова, Ж.  Аймауытова, М. Жумабаева,  Х.  Досмухамедовича,  нам  представляется  целесообразным 
проанализировать труды известных педагогических ученых всего мира по формированию мировоззрения и 
ментальной мысли. Особенно это способствовало дальнейшему развитию национальной педагогической идеи, 
являвшейся основой творчества казахской интеллигенции. Интеллигенция, внесшая вклад в просвещение в 
20-30-е годы ХХ века, особенно ярко отразила взгляды интеллигенции из бывших аристократических семей 
на страницах первых газет и журналов «Казах» и «Айкап». В нем приняли участие учителя русско-казахских 
школ, а также первая казахская интеллигенция: Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Миржакып Дулатов, 
Халел Досмухамедов, Мухамеджан Сералин, Барлыбек Сырттанов, Бакытжан Каратаев, Жанша Сейдалин, 
Мухамеджан Тынышбаев, Жакип Акбаев, Динмухамед Султангазин, Гумар Карашев, Отырыш Альжанов, 
Райымжан  Марсеков,  Асылкожа  Курманбаев,  Габдулгазиз  Мусагалиев  окончившие  Петербургские, 
Московские,  Казанские  вузы.  В  эпоху,  когда  в  степные  регионы  начала  проникать  новая  волна  социал-
демократических идей, региональное педагогическое развитие стало более эффективным. На общественную 
арену вышли новые поколения просветителей, передовой ряд которых достойно развил материалистические 
взгляды,  и  таким  образом,  пришли  новые  идеи  и  взгляды  в  сферу  обучения  и  воспитания.  Например, 
казахский  просветитель  Султанмахмут  Торайгыров  высказал  конкретные  идеи  по  вопросам  дидактики  в 
своих произведениях о том, в каком состоянии образование и обучение казахов, как обучение детей, учет их 
возрастных особенностей, как воспитание будущего поколения является главным фактором и инструментом 
родного языка, о роли самообразования, о значении преподавания русского языка для казахов.

Автор  труда  “Педагогика”  Магжан  Жумабаев  призывает  проявлять  особую  заботу  о  учителе  и 
проявлять большое уважение. Тем не менее , на протяжении долгих веков казахская педагогика становилась 
потребностью  в  общественной  жизни:  произведения  М.  Жумабаева  «Педагогика»,  А.  Байтурсынова 
«Учебное  пособие»,  «Грамотей», Ж. Аймаутова  «Наставник  в  воспитании»,  «Психология»,  произведения 
С. Кобеева, Н.Кулжановой, М. Ауэзова, М. Дулатова, М. Габдуллина и др. сформировали у подрастающего 
поколения чувство национального самосознания. В советский период в области образования, педагогики и 
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психологической науки были опубликованы монографии М. Жумабаева, Ж. Аймаутова, Т. Тажибаевой, Н.П. 
Хмеля, А. Асылбекова (Богданов И.М. 1950. -198 с ).

С  30-х  годов  казахские  ученые-педагоги  сосредоточили  свое  внимание,  прежде  всего,  на  изучении 
педагогического наследия казахских просветителей, приложили усилия для распространения передовых идей 
русской и западноевропейской классики (Я. А. Коменский, И. Г. Песталоций, И. Г. Гербарт, К. Д. Ушинский и 
др.). Кроме того, они обратили внимание на разработку проекта развития образования и школы на казахской 
земле. Первым педагогическим трудом профессора Ш. Н. Альжанова, изданным на казахском языке, стала 
книга марксистско-ленинской педагогической хрестоматии 1935 года в двух частях. В ней был опубликован 
ряд научно-педагогических положений, касающихся задач обучения и воспитания, просвещения на казахской 
земле, изложен ряд историй и практик культурно-просветительской работы, впервые предпринята попытка 
создания Казахской педагогической терминологии для студентов и республиканских работников просвещения.

По мнению национальной интеллигенции основной формой подготовки кадров интеллигенции в условиях 
становления и упрочения советского строя должна была стать вузы.

1920-е  —  первая  половина  1930-х  годов  характеризуются  острой  полемикой  по  вопросам  развития 
высшей школы в Казахстане. Проблема создания системы высшего образования в трудах Х. Досмухамедова, 
Н. Тюрякулова (Муканова Г.К.  2001. — 147 с. ).

С.  Садвакасова,  У.  Джандосова,  И.  Кабулова,  Т.  Жургенева,  Ш.  Альжанова  и  др.  рассматривается  в 
тесной  связи  с  трудностями  развития  общеобразовательной  школы.  При  этом  авторы  большинства  книг, 
брошюр  и  статей  отражали  в  своих  работах  практическую  деятельность  по  развитию  образования  и 
культуры Казахстана. В их работах  важное  значение придавалось роли рабочих факультетов,  призванных 
подготовить казахскую молодежь к обучению в вузе. Еще одной важной задачей в процессе формирования 
новой  интеллигенции  была  подготовка  инженерно-технических  кадров.  Еще  в  1923  году  Т.  Рыскулов  на 
расширенном совещании деятелей культуры и просвещения отмечал: «Затем нужно обратить внимание на 
профессионально-техническое  образование.  В  этом  отношении  у  нас  имеются  директивы  и  решения  как 
Федерации,  так  и  «Туркреспублики»  о  том,  что  необходимо  привлечь  в  Госаппараты  побольше  местных 
людей и из их среды подготовить техников, специалистов и т. д. Но учебных заведений, которые создавали 
бы лиц с техническим образованием у нас нет: мы имеем отдельные технические училища, но в них пока дела 
обстоят неблагополучно» 

В этот период происходило и формирование научных кадров в Казахстане, для руководства существующими 
научными учреждениями и создания новых был учрежден специальный орган — Комитет науки, созданный 
11  августа  1933  года.  Первоначально  он  именовался  Комитетом  по  заведованию  учеными  и  учебными 
заведениями.

Согласно Положению о нем, Комитет был создан при Казахском Центральном исполнительном комитете 
и  подотчетен  ему.  Председателем  назначен  Сейткали  Мендешев,  его  заместителями  —  Асфендияров  и 
Тевосян, а также 4 члена, в лице Джумабаева, Иванова, Барышникова и Момынова.

Даже при формировании такого органа большевики не смогли обойтись без опыта и  знаний «старой» 
казахской интеллигенции, о чем свидетельствует участие в Комитете Магжана Жумабаева.

О процессе создания кадров научной интеллигенции свидетельствует и следующий весьма любопытный 
документ под названием «Контингент высококвалифицированных ученых и специалистов». В этом документе 
имеется перечень лиц, которые относятся к категории специалистов и ученых республики. В их число были 
зачислены директора вузов: педагогического В. Алманов, ветеринарного А.С. Аргыншаев и другие. За ними 
следуют профессора и доценты, затем представители Казгостеатра Ж. Шанин, писатель М. Ауэзов.

Сегодня исследователи считают 1922—1932 годы первым этапом формирования научной интеллигенции 
Казахстана. Оно было связано с началом образования республики и завершилось созданием Казахстанской 
базы АН СССР. Данная периодизация, предложенная Н. Мустафаевым, обусловлена изменениями в составе 
научной  интеллигенции,  в  развитии  сети  научно-  исследовательских  учреждений  и  высших  учебных 
заведений, института аспирантуры. 

Вышеуказанные  деятели  в  области  педагогики  и  психологии,  методологических  наук  преподавания 
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отдельных дисциплин были невинно расстреляны в 1935-37 годов, а их труды были уничтожены. В первой 
четверти ХХ века в научно-исследовательских работах казахской интеллигенции, в трудах и научных статьях 
в области просвещения, в художественных произведениях поэтов и писателей быстро раскрываются лучшие 
мнения по  общественным,  политико-социальным,  национальным вопросам. В  такой период,  в  тридцатые 
годы, сталинские произведения и рукописи были запрещены к чтению, изучению, дифференциации и даже 
переименованию.  Как  известно,  в  трудах  представителей  более  позднего  поколения  он  рассматривался 
поверхностно, то есть только в рамках политической идеологической системы совета.

После некоторого застоя в 1950-80-е годы сформировалась Казахстанская педагогика в составе ученые 
преподавателей:  А.  Сыдыков,  Р.  Г.  Лемберг,  А.  П.  Нечаев,  Т.  Тажибаев,  Е.  Бекмаханов,  А.  Сембаев,  А. 
Коныратбаев, Ш. Карибаев, С. Кожахметов, М. Габдуллин, Б. Мадин, т. Сабиров, М. Муканов, Е. Суфиев, С. 
Балаубаев, А. Темирбеков, К. Жарыкбаев и др.  И все таки педагогическая наука в Казахстане развивалась 
быстрыми темпами.

Более двадцати работ первого профессора казахской педагогической науки Шарипи Альжанова  (1901-
1938), посвященных различным темам в области воспитания, увидели свет. В своей работе “Проблемы памяти 
и памяти”, “Проблемы мысли”, “Проблемы навыков” (1936 г.) он затрагивает возрастные и индивидуальные 
особенности  психологии  ученика,  представляет  вниманию  читателя  ряд  экспертных  исследований, 
проведенных в этой области.

Из-под пера известного казахского педагога Абдыхамита Сембаева (1905-1989) вышло более восьмидесяти 
значительных научно-педагогических трудов. В монографическом труде “История развития советской школы 
в  Казахстане”  научно  обоснованы  многочисленные  открытия  школ,  пути  создания  учебников  и  учебно-
методических пособий, достигнутые успехи в подготовке учительских кадров.

Султанбек  Кожахметов  (1910-1945),  один  из  педагогов,  который  всесторонне  занимался  вопросами 
дидактики, в своей книге “Вопросы педагогики” (1940 г.)  рассматриваются научные основы формирования 
у  ребенка  навыков  самостоятельного  чтения,  развития  эстетического  вкуса  ученика,  умения  оценивать 
полученные им знания и умения.

Картбай  Бержанов  (1924-1976)  -  доктор  педагогических  наук,  профессор.  Ученый-педагог,  внесший 
значительный вклад в развитие педагогической науки.

История развития общеобразовательной и Высшей школы Казахстана в послевоенный период занимает 
важное место в исследованиях историков культуры Республики. Поэтому понятен интерес исследователей 
к  различным  аспектам  истории  общего  образования  и  Высшей школы.  К  литературе  по  истории школ  и 
вузов  были  написаны монографии,  разделы  и  статьи  в  крупных  изданиях  обобщающего  плана.  Крупные 
исследования по истории культуры и образования пополнились рядом обзоров, историографических статей 
и кандидатских диссертаций.

Особенно возрос интерес исследователей к проблемам образования, и, в частности, педагогического в 
70-е - 80-е годы. Причем исследования ведутся по широкому кругу вопросов, охватывающих исторический, 
социологический и педагогические аспекты этой темы.       

Среди трудов советской историографии истории интеллигенции, народного образования выделяется книга 
Ф.Г. Паначина, прослеживающая и анализирующая этапы становления и развития высших педагогических 
учебных заведений СССР. В ней в ряде случаев используются и примеры из истории казахстанских педвузов 
и педучилищ (Паначин Ф.Г. 1975. - 218 с.)

Более полно вопросы подготовки и воспитания учительских кадров рассматриваются в трудах по истории 
народного  образования.  В  этом  плане  определенный  вклад  внес  профессор  А.И.  Сембаев.  Автор  уделил 
внимание  различным  этапам  развития  и  воспитания  учителей,  показал  сложный,  иногда  противоречивый 
путь преобразований в области народного образования (Познанский В.С. 1991.-162 с. ).

В Казахстане имеются специальные историографические исследования в области образования, по истории 
культурных изменений. Наиболее заметным явлением стала статья Р. Б. Сулейменова, которой в его книге 
обстоятельно анализируются основные этапы развития культуры в республике. Особое внимание уделяется 
проблемам культурно-просветительной работы, связанной с особенностями ликвидации неграмотности. Но, 
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разумеется, в этой обобщающей комплексной работе по истории культуры Советского Казахстана не могли 
получить освещения все детали истории ликвидации неграмотности на местах.

Проблемам ликвидации неграмотности среди казахского населения и вовлечения в активную общественную 
и политическую жизнь уделено значительное место в работе Р.Б.Сулейменова, где раскрывается полувековой 
опыт культурного строительства, деятельность партии по ликвидации неграмотности, созданию и развитию 
общеобразовательной школы,  науки,  литературы и  искусства. Автор  показывает  борьбу  с  патриархально-
феодальными  пережитками  и  обычаями,  активное  участие  трудящихся  в  колхозном  строительстве, 
индустриализации (Самойлова Е. С.  1978. -146 с.).

Ученые,  историки  и  социологи,  философы  и  экономисты  СССР  занимались  изучением  актуальных 
теоретических  и  практических  проблем  роста  образовательного  уровня  рабочего  класса  и  сельского 
населения страны. К наиболее важным из этой группы научных трудов следует отнести работы академика 
М.П. Кима, И.С. Смирнова, П.И. Кабанова,  Г.Г. Карпова. В  этих  работах  раскрывается  значение  идейно-
теоретического наследия по вопросам культуры и образования, руководящая роль партии и ее организаторская 
работа по созданию новой социалистической школы, успехи, достигнутые школой за годы Советской власти. 
Представляет ценность и содержащийся в них фактический материал, включая статистические сведения о 
росте численности школ, учителей и учащихся.

Представляют  интерес  работы,  в  которых  нашла  отражение  история  борьбы  с  неграмотностью  и 
история становления и развития общеобразовательной школы в СССР, оценка этих трудов дана в советской 
историографии. 

В  повышении  образовательного  уровня  населения  большую  роль  сыграла  подготовленная  за  годы 
Советской  власти  интеллигенция.  Проблемам  развития  интеллигенции  Казахстана  как  в  целом,  так  и 
отдельных социально-профессиональных ее отрядов, созданию и развитию высшей школы в республике, ее 
роли в подготовке специалистов широкого профиля посвящен ряд трудов ученых республики. 

“Попробуйте найти хотя бы одну книгу,  - отмечалось в докладе академика М.П. Кима на Всесоюзном 
освещении историков в 1962 году,  - в которой освещалась бы, например, история роста образовательного 
уровня населения СССР.  Как изменился этот уровень у разных слоев групп населения, у мужчин и женщин, 
у разных народов. Как шел процесс повышения образовательного уровня, каковы были формы и каналы, по 
которым он осуществлялся, как сами трудящиеся города и деревни борются за образование и так далее - все 
эти вопросы не получили пока освещения”. 

Значительный  след  оставил  видный  государственный  и  общественный  деятель  (с  1941  года  14  лет 
выполнял обязанности Народного комиссара просвещения Каз ССР), ученый-педагог, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент АН СССР, профессор Сембаев А.И. В нескольких работах исследовался история 
развития народного просвещения и школы в дореволюционный период и в годы Советской власти, борьба с 
неграмотностью, наибольший интерес для нас представляет исследование Сембаева А.И. в котором воссоздан 
сложный  и  противоречивый  путь  развития  народного  образования,  проанализирован  поэтапно  процесс 
развития школ, подготовка учительских кадров, создания учебников, организации учебной и воспитательной 
работы. 

Широкое  использование  архивных  материалов  и  статистических  данных  позволило  ему  проследить 
этапы становления и развития школьной системы в республике, выявить ее особенности, показать динамику 
подготовки педагогических кадров в республике за годы Советской власти (монография «История развития 
советской школы в Казахстане»).

Труды  А.И.Сембаева  выстроены  на  основе  принцепов  историчности,  периодизации,  статистического 
комплексного подхода, системности, объективности. В то же время прослеживается принцип партийности и 
идеологичности, что закономерно и характерно большинству работ советского времени.

В  письме,  написанном  в  1976  году,  А.  Сембаев  в  своей  работе  «Некоторые  проблемы  обучения  и 
воспитания студентов специальных учебных заведений Казахстана» сказал, что колледж был одним из писем 
комсомольской организации. В  стенах педагогического  колледжа было  создано общество  «деструктивной 
неграмотности», которое ставило культурные и образовательные цели. Члены общины посещали деревни и 
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работали над искоренением неграмотности среди красивых взрослых (Познанский В.С. 1991.-162 с.).
Среди  крупных  работ  последнего  времени  можно  назвать  книги Ш. Ю.  Тастанова.  В  исследованиях 

профессора  Ш.  Ю.  Тастанова  раскрыты  проблемы  становления  и  развития  советской  интеллигенции, 
закономерности и особенности этого процесса в Казахстане, прошедшем от докапиталистических отношений 
непосредственно  к  социализму,  прослежены  основные  признаки,  отличительные  черты,  характерные 
особенности этого процесса на этапе зрелого социализма. В работах рассмотрены и некоторые международные 
аспекты этой проблемы, так как формирование интеллигенции ранее отсталых народов нашей страны имеет 
важное значение для освободившихся стран, избравших некапиталистический путь развития (Сембаев А.И. 
1962.- 362 с.).

В исследованиях И. М. Богданова охарактеризованы важнейшие итоги культурной революции в СССР, 
выраженные в статистических показателях грамотности и образования. Автором дан анализ статистических 
материалов о грамотности и образовании в динамике, начиная с 1897 года, охарактеризованы эти показатели 
по данным всех советских переписей 1920, 1926 и 1939 годов по СССР и отдельным союзным республикам 
(Сулейменов  Р.Б.  1987.  –  117-120  сс.  ).На  основе  данных  переписей  населения  показан  подъем  уровня 
образования населения Средней Азии в работе Х.С. Салимова. В общесоюзном плане на основе переписей 
населения  и  текущего  учета  раскрыты  закономерности  повышения  образовательного  уровня  населения, 
вопросы  взаимосвязи  образования  с  важнейшими  демографическими  процессами  в  исследованиях  Е.С. 
Самойловой и В. П. Томина (Тастанов Ш.Ю. 1975. -200 с. ).

В  Казахстане  мало  или  почти  не  исследованы  изменения  в  образовательном  уровне  населения  на 
основе статистических данных. В этом плане ценными являются работы Н.В. Алексеенко, Под историко-
демографическим  углом  зрения  характеризует  он  численность,  национальный  состав,  занятия  населения 
дореволюционного  Казахстана.  Наряду  с  этим  на  основе  опубликованных  статистических  источников 
(перепись населения 1897 года, статистических данных Министерства народного просвещения) дан анализ 
грамотности и образовательного уровня населения (Турсунов И. 2004. С. 26. ).

Список  литературы  показывает,  что  советская  историческая  наука  располагает  довольно  обширной 
историографией  проблемы  развития  народного  образования  и  школы  в  исследуемый  период.  В  трудах 
казахстанских  ученых  эти  проблемы  освещены  в  основном  в  историко-педагогическом  плане:  история 
культурного строительства, история развития системы школьного образования. Однако ни в одной, известной 
нам работе, не дается всестороннего анализа численности и образовательного уровня населения Казахстана 
по материалам переписей населения, несмотря на бесспорную достоверность, данные переписей населения 
мало вовлечены в научный оборот. 

И все таки над в казахстанской историографии имеется работы в которых исследуются те или иные аспекты 
истории науки КазССР, научного изучения КазССР Советскими учеными. По мере накопления  знаний по 
истории культурного строительства, культурного взаимодействия региона идет и увеличение числа научных 
трудов по истории науки. Вначале это были работы, более похожие на научные отчеты, содержащие данные 
по проблеме, нежели несущие исторический анализ. Однако самостоятельных исследований, посвященных 
анализу  научных  связей  КазCCР  и  РСФСР  на  сегодняшний  день  по-прежнему  не  существует,  Работы, 
относящиеся к первому, отмеченному выше периоду весьма малочисленны. Они посвящены лишь отдельным 
аспектам научной деятельности. Сюда можно отнести работы таких авторов как А. Е. Ферсман, В. П. Волгин. 
Вполне логично, что после себя они оставили достаточно обширный материал. Но, как правило, это работы, 
скорее фактографического, нежели научного, исследовательского характера. 

В заключении необходимо добавить речь члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии 
Казахстана Д.А. Кунаева «Среди всемирно-исторических побед нашей партии в истории золотыми буквами 
написано преодоление отсталости, невежества и бескультурья ».
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1920-1930 ЖЫЛДАРЫ КСРО-ДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕК ИММИГРАЦИЯСЫ

ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТЧИХ В СССР В 1920-1930 гг.
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Аннотация: Кеңес Одағына сыртқы экономикалық және еңбек иммиграциясы - КСРО тарихындағы 1920-
1930 жылдардағы  ерекше құбылыс. 1920 жылдардың ортасында басқа елдерден мамандар тарту, және техникалық 
көмек көрсетудің  социалистік практикасы прагматикалық жағынан байқалды, бірақ қолданылу аясы шектеулі 
болды.  1920  жылдардың  аяғында  -  1930  жылдардың  басында  шетелдік  мамандар  мен  жұмысшылардың 
қоғамдық  құрылысқа  жаппай  қатысуына  идеологиялық  себептермен  қатар  экономикалық  себептер 
(батыстағы экономикалық дағдарыс) үлкен рөл ойнады, олардың көпшілігі КСРО-да жұмыс іздеуге үміттенді.

Кілт  сөздері: Шетелдік  жұмыскерлер, КСРО, индустрияландыру, миграция, келісімшарттар, әлеуметтік 
жағдай.

Аннотация: Внешнеэкономическая  и  трудовая  иммиграция  в  Советский  Союз  -  уникальное  явление 
в истории СССР 1920-1930-х годов. В середине 1920-х годов привлечение специалистов из других стран, 
и  социалистическая  практика  оказания  технической  помощи  наблюдалась  прагматически,  но  область 
применения была ограничена. В конце 1920 - х-начале 1930-х годов наряду с идеологическими причинами для 
массового участия иностранных специалистов и рабочих в общественном строительстве большую роль играли 
экономические причины (экономический кризис на западе), многие из которых надеялись найти работу в СССР.

Ключевые слова: Иностранные работники, СССР, индустриализация, миграция, контракты, социальное 
положение.

Annotation:  Foreign  economic  and  labor  immigration  to  the  Soviet  Union  is  a  unique  phenomenon 
in  the  history  of  the  USSR  in  the  1920s  and  1930s.  In  the  mid-1920s,  the  involvement  of  specialists  from 
other  countries,  and  the  socialist  practice  of  providing  technical  assistance  was  observed  pragmatically,  but 
the  scope  of  application was  limited.  In  the  late  1920s  and  early  1930s,  along with  the  ideological  reasons  for 
the  mass  participation  of  foreign  specialists  and  workers  in  public  construction,  economic  reasons  played 
an  important  role  (the  economic  crisis  in  the  West),  many  of  whom  hoped  to  find  work  in  the  USSR.

Key words: Foreign  workers,  USSR,  industrialization,  migration,  contracts,  social  situation.

1921  жылдың  жазына  дейін  иммигранттарды  қабылдау  және  орналастыру  жөніндегі 
ұйымдастыру  жұмыстарын  Еңбек  Халық  Комиссариаты,  1921  жылдың  шілдесінен  1922 
жылдың  қарашасына  дейін  -  Жоғарғы  Кеңесінің  Халық  шаруашылығы  өнеркәсіптік  иммиграция 
бөлімі  жүргізді.  Иммиграция  қатаң  түрде  регламенттеліп,  тек  жалдау  шарттарында  негізінде 
өздеріне  бекітілген  кәсіпорындарда  (цехтар,  фабрикалар,  совхоздар)  жұмыс  істеуге  тамақ,  киім, 
құрал-саймандарды  қолдануға  рұқсат  етілген  болатын.    (Иностранные  специалисты.  2009)

Ресми  құжаттарға  сәйкес,  ХХ  ғасырдың  20-жылдарындағы  КСРО  көші-
қон  саясатының  бір  бағыты  өнеркәсіптік  және  ауылшаруашылық  иммиграциясын 
реттеу  болатын.  Бұл  қозғалысты  реттейтін  алғашқы  заңдар  1922  жылы  жарық  көрді. 

1922  жылдың  аяғында  «Өнеркәсіптік  және  ауылшаруашылық  иммиграциясын  қоныстандыру 
және  ілгерілету»  мәселелері  Еңбек  және  қорғаныс  кеңесінің  (ЕКҚ)  тұрақты  комиссиясының  қарауына 
берілді.  ЕКҚ  тұрақты  комиссиясының  міндеті  РКФСР-ге  қажет  иммигранттар  ауылшаруашылық  және 
өндірістік  топтарын  құру,  олар  үшін  ауылшаруашылық  және  өндірістік  кәсіпорындарды,  сондай-ақ 
бос  жерлерді  дайындап  беру  болды.  Комиссия  иммигранттардың  кіруін,  кедендік  рәсімделуін  және 
тасымалдануын,  олар  әкелінген  жабдықтар  мен  мүліктерді,  иммигранттарға  несие  беруді  жеңілдету 
үшін  және  ұйымдастырып,  заң  бұзушылықпен  күресу  міндеттелді  (ЗЖ  1950:  №79,  Б.  997:  1795).  

Кейінгі  жылдары  иммиграцияға  және  қайта  эмиграцияға  қатысты  мемлекеттік  саясаттың  мақсаттары 
нақтыланды.  Көшіп  келген  шетелдіктердің  көмектерімен  және  оның  ұтымды  формаларын  құру  арқылы 
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көп  жерлерді  және  шет  аймақтардағы  ауылшаруашылығын  көтеру  және  дамыту  жоспарланды.  РКФСР 
Егіншілік  халық  комиссариатына  РСФСР-дің  еуропалық  бөлігінің  оңтүстік-шығысында  және  Еділ 
бойында иммигранттар үшін 220 мың десятина жер бөлу тапсырылды. Ауылшаруашылықпен айналысатын 
мигранттардың экономиканы ұйымдастыруды және басқаруды қамтамасыз ету үшін негізгі және айналым 
капиталы болуы керек  еді. Жер учаскелері  тек келісімшарт негізінде берілді.  1923 жылы осы мигранттар 
әскери  қызметтен  босатылып,  заттай  салық,  импортталатын  ауылшаруашылық  құралдары,  тұқым, 
тыңайтқыштар үшін кедендік баж салығы бойынша жеңілдіктер берілді.  (ЗЖ 1923: №10, ст.128: 224-225). 

1925  жылы  ЕҚК-ның  тұрақты  комиссиясының  алдына  ауылшаруашылық  және  өнеркәсіптік 
иммиграцияның  бас  жоспарын  жасау  міндеті  қойылды.  Иммигранттар  үшін  жеңілдіктердің  белгілі 
бір  түрлері  кеңейтілді.  Олардың  арасында  КСРО-ға  қоныс  аударушыларға  теңестірілген  теміржол 
және  су  көлігімен  жүрудің  артықшылықтары  бар.  Міндетті  әскери  қызмет  өткерудің  жеңілдіктері 
иммигранттар  Кеңес  азаматтығын  қабылдаумен  байланысты  болды.  (ЗЖ  1925:  №16,  Б.119:  197-199). 

ЕҚК  Комиссиясы  өз  қызметі  барысында  10  676  иммигранттың  келуіне  рұқсат  берді  (оның  ⅔  ауыл 
шаруашылығына  жіберілді).  Машиналарымен,  құрал-жабдықтарымен,  капиталдарымен  келгендер, 
ауылшаруашылық  ұжымдары  өздеріне  бөлінген  жерлерде  коммуналар,  артельдер,  серіктестіктер  құрды. 
Олардың ішіндегі ең жақсысы «типтік шаруашылық» болды. Иммигранттар әкелінген тауарлардың бажсыз өтуі 
үшін жеңілдіктер енгізілді. ЕҚК-ның иммиграция комиссиясының жұмысы кезінде ғана әкелінген станоктар, 
машиналар,  ауылшаруашылық  машиналары  және  басқа  мүлік  шамамен  3  миллион  долларға  (6  миллион 
сомға  жуық)  бағаланды.  Шетелде  бұл  қозғалысты  ұйымдастыруға  әр  түрлі  қоғамдар  белсенді  қатысты: 
Кеңестік  Ресейдің  достары, Халықаралық жұмысшыларға  көмек  (Межрабпом),  кәсіподақтар,  Коминтерн, 
Коммунистік партия және т.б. АҚШ-та Ресейде жұмыс істеу үшін өндірістік топтарды құруда жетекші рөлді 
Кеңестік  Ресейге  техникалық  көмек  көрсету  қоғамы  атқарды.  ЕҚК-ның  миграция  жөніндегі  комиссиясы 
таратылғаннан  кейін  өнеркәсіптік  миграция  істері  КСРО  Халық  шаруашылығы  Жоғарғы  Кеңесіне,  ал 
ауылшаруашылық миграциясы - одақтас республикалардың Жер Халық Комиссарларының қарауына берілді. 
КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің 1925 жылдың жарлығына сәйкес тұрақты жалақыны көздейтін жеке 
келісімшарттар бойынша шетелдік мамандарды кеңес индустриясында қызмет етуге шақыруға рұқсат етілді. 
Салық төлемдерінің шектеулі мөлшерін төлеуге, жалақыны шетелге аударуға, белгілі бір тұрмыстық жағдайлар 
жақсартуға  рұқсат  берілді.  Шетелдік  фирмалармен  техникалық  көмек  деп  аталатын  келісімдер  кеңінен 
қолданыла бастады. Оны қондыруға және іске қосуға елге жеткізілген жабдықтармен қатар шетелдік мамандар 
мен жұмысшылар келді. 1928 жылы 1 қазанда концессиялық кәсіпорындарда 2 мыңға жуық адам жұмыс істеді.

Батыс  Еуропа  мен  АҚШ-тан  КСРО-ға  иммиграция  бірінші  бесжылдық  жылдары  ең  үлкен  ауқымға 
жетті. 1930 жылдың жазында Бүкілодақтық Коммунистік (большевиктер) партиясының XVI съезінде кеңес 
жұмысшылары мен мамандарын шетелге жіберу және КСРО-ға шетелдік инженерлерді,  бригадирлер мен 
білікті жұмысшыларды шақыру тәжірибесін кеңейту туралы шешім қабылданды. Халықаралық пролетарлық 
ынтымақтастық  қозғалысының  шеңберінде  КСРО-дағы  қоғамдық  құрылысты  қолдау  науқаны  басталды. 
Шетелдік мамандар сарапшы, кеңесші және т.б. бірінші бесжылдықтың барлық дерлік құрылыс жобаларын 
жобалауға және іске асыруға қатысты. Олардың көпшілігі Германия мен АҚШ-тан келген, ал импортталатын 
жабдықтардың негізгі бөлігі осы елдерден сатып алынған. КСРО-да 1932-1933 жж. батыстың индустриалды 
елдерінен  20  мыңға  жуық  мамандар  мен  жұмысшылар (отбасы  мүшелерімен  бірге   35-40 мың)  Сібірде 
көмір өнеркәсібі кәсіпорындарында (Кузбасс, Черембасс), тау-кен және алтын өндіруде, Кузнецкстрой мен 
Сибкомбайнда,  жобалау  ұйымдарында,  кейбір  ғылыми  мекемелерде және  т.б.  еңбек  етті.  Бұлар  негізінен 
немістер,  АҚШ  азаматтары,  сонымен  қатар  чехтер,  финдер,  итальяндықтар,  француздар,  испандықтар, 
шведтер  болды.  Сибкрайсовнархоздың  мәліметтері  бойынша  1930  жылдың  шілдесінің  соңында  Сібір 
өлкесінде  72  шетелдік  маман  жұмыс  істеді  (олардың  көпшілігі  Германиядан,  кейбірі  АҚШ-тан  келген). 

КСРО-ға  келу  себептеріне  қарамастан,  шетелдіктердің  барлық  санаттары  елдің  еңбек  ресурстарын 
толықтыру  көздерінің  бірі  болды,  өйткені,  ең  алдымен,  елге  еңбекке  қабілетті  халық  кірді.

Шетелдік  еңбек  ресурстарының  Кеңес  Одағының  экономикасына  келуі:
1) саяси және экономикалық иммиграция;
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2) шетелдік фирмалармен жасалған концессиялық және техникалық көмек туралы келісімдер;
3) жеке шарттар.
КСРО-ға кірудің шектелуі және саяси эмигранттар санының азаюы басқа себеппен - қаржылық тұрғыдан 

туындады.
Кеңес басшылығы саяси эмигранттарды және олардың отбасы мүшелерін қолдау бойынша міндеттемелер 

алды. Екі жыл  ішінде саяси эмигрант мәртебесін алғандарға ақысыз тұрғын үй, ақысыз тамақтану, айына 
50 сом ақшалай жәрдемақы, медициналық көмек (амбулаториялық, стационарлық және санаторий), жұмыс 
табуға көмектесу, жәрдемақы алу сияқты әлеуметтік жағдайлар жасап отырылды. (Иванова О. В. 2006: 112) 

Алайда, саяси эмигранттарға берілген жеңілдіктер Кеңес Үкіметіне ауыр қаржылық жүктеме түсірді. КСРО-
ның МОПР саяси эмигранттарды қабылдауға және қызмет көрсетуге қомақты қаражат жұмсады. Мысалы, 1934 
жылы 3 326 268 сом жұмсалса, ал 1935 жылдың алты айында – 1 998 240 сом жұмсалды. (Резаненко О.О. 2018: 40)

1920-1930  жылдары  КСРО-ға  саяси  эмигранттардың  жаппай  ағынына  қарамастан,  Кеңес 
Одағына  қоныс  аударушылардың  ең  үлкен  санаты,  ең  алдымен,  экономикалық  себеп  болды.

20-жылдардағы  КСРО-дағы  экономикалық  иммиграция  мен  ре-эмиграцияны  реттеу.  КОМЕҚК-ға 
тапсырылды.  Аталмыш  ұйым,  Кеңес  Одағына  кіру  туралы  жеке  және  топтық  өтініштерді  қарастырды.

Осы кезеңде Кеңес территориясына топтық көшіп келуден бірінші орын алғандар АҚШ пен Канададан 
шыққандар болды. 

Реэмигранттар ағымы өте қарқынды болып шықты. Г. Я. Тарленің мәліметі бойынша 1920-1925 жж. АҚШ 
пен Канададан 20 мыңға жуық адам қоныс аударды. В.К.Фураев келесі цифрларды келтіреді: 1921 жылдың 
20 қаңтарына дейін 1361 американдық жұмысшылар Мәскеуде, ал 926 Петроградта жалданды. В.К.Мартенс 
В.И.Ленин туралы естеліктерінде былай деп жазды: «1920 жылдың соңғы айлары мен 1921 жылдың алғашқы 
айларында орыс иммигранттары Кеңес өкіметінен рұқсат сұрамастан Америкадан Кеңес Ресейіне өздігінен 
көшіп келді. Көрсетілген айларда Америкадан 16 мыңнан астам иммигранттар тек Ливау қаласы арқылы өтті».

Жаппай  иммиграцияны  тежеу  үшін  Кеңес  басшылығы  «таңдамалы  иммиграция»  қағидасын  ұстанды, 
дегенмен бай иммигранттарға басымдық берілді. Еңбек қызметін жүзеге асыруға КСРО-ға кіруге рұқсат беру 
немесе одан бас тарту Кеңес Одағының өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын дамыту үшін белгілі бір мамандарға 
қызығушылық  дәрежесіне,  сондай-ақ  көшіп  келушілердің  өздерін  жұмыспен  және  өндіріс  құралдарымен 
қамтамасыз ету қабілетіне (өздерінің жеке құралдары мен жабдықтарының болуы) байланысты болды. 1922 
жылдан  1925 жылға  дейінгі  аралықта  берілген  бірыңғай  иммигранттардың  өтініштерінің  саны  пайыздық 
қатынаста  келесідей  бөлінді:  58%  өнеркәсіптік  кәсіпорындарда  (бірінші  кезекте  Германия, Австрия және 
Бельгиядан келген иммигранттар), 42% - ауыл шаруашылығында бос орын алуға ниет білдірді. Экономикалық 
тәуелсіздікті қамтамасыз ету және КСРО-ның қорғаныс қабілетін нығайту мақсатында елді индустрияландыру 
бағыты  қабылданды,  бұл  жаңа  өндірістер  құруды  да,  жұмыс  істеп  тұрған  кәсіпорындарды  техникалық 
қайта  құруды  да,  жаңа  технологиялық  жетістіктерді  пайдалануды  да  көздеді.    (Резаненко  О.О.  2018:  41)

Сонымен  қатар,  КСРО-да  индустрияландыру  -  елдің  қарқынды  әлеуметтік-экономикалық  қайта 
құрылу  кезеңі  -  Ұлы  депрессияның  басталуымен,  ХХ    ғасырдың  ең  ұзақ  және  терең  экономикалық 
дағдарысымен  сәйкес  келді.    Сондықтан  Кеңес  мемлекетімен  ірі  мәмілелер  жасаған  компаниялардың 
басшылары  ғана  емес,  мыңдаған  жұмыссыздар  да    КСРО-ға    барып,    жұмыс    іздеуге    кірісті.    Бұл 
1920  жж.  аяғы  -  1930  жж.      басы    Кеңес      Одағы      елдің      бүкіл  тарихындағы  шетелдік  жұмыс 
күшінің  ең  қуатты  ағыны  болды.  Жоғарыда  айтылғандай,  КСРО-дағы  шетелдік    азаматтардың   
жалпы      саны      туралы  мәселе    осы  кезеңде  даулы  болып  қала  береді.    (Резаненко  О.О.  2018:  186)

Иммигранттардың келуі мен кету динамикасының қарқындылығына байланысты орталықтандырылған 
тіркеуді  жүргізу  өте  қиын  болды:  кейбір  шетелдіктер  келісім-шарт  талаптарын  ұзарта  отырып, 
бірнеше  жыл  Кеңес  Одағында  өмір  сүріп,  жұмыс  істеді,  ал  қалғандары  келісімшарттарды  бұзып,  өз 
елдеріне  қайта  кеткен.  Мысалы,  В.И.Касьяненко  КСРО  Жұмысшы-шаруа  Инспекциясының  Халық 
Комиссариаты  мәліметтеріне  сілтеме  жасай  отырып,  келесі  цифрларды  келтіреді:  «1932  жылдың  4 
қыркүйегіндегі  жағдай  бойынша  КСРО-да  9190  шетелдік  мамандар,  10655  жұмысшылар  және  олардың 
отбасыларының  мүшелері  болды,  барлығы  40  мың  адамнан  тұрады».  Алайда,  тек  ауыр  өнеркәсіп  халық 
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комиссариаты  арқылы,  халық  комиссариатының  мәліметтері  бойынша  1933  жылдың  1  қаңтарына 
дейін  Кеңес  Одағында  7  мыңға  жуық  шетелдік  мамандар  жұмыс  істеді.  (Касьяненко  В.  И.  1972:  186)

Сол  жылы  Бүкілодақтық  Большевиктер  Коммунистік  партиясы  Орталық  Комитетінің  Саяси  бюросы 
«Шетелдік мамандарды тарту туралы» қаулы шығарды, соған сәйкес Халық шаруашылығы Жоғарғы Кеңесі 
мен Теміржолдар Халық Комиссариаты күшейтуді қолға алды. Қаулыда «Үлкен атауға ие және еуропалық 
технологияларды  қолдана  алатын  ірі  мамандарды  ғана  емес,  сонымен  қатар  жеткілікті  тәжірибесі  мен 
білімі  бар  орта  класты мамандарды  да  тартуға  күш  салу.»-  деп  көрсетілген  (Бүкілодақтық  Большевиктер 
Коммунистік партиясы «Шетелдік мамандарды тарту туралы» қаулысы, 1928 ж.) Ал Бүкілодақтық коммунистік 
партияның  (большевиктердің)  XVI  съезінде,  КСРО  халық  шаруашылығын  дамытудың  бесжылдық 
жоспарын  орындау  шарттарының  бірі,  Кеңестердің  Бүкілодақтық  V  съезінде  қабылданды.  1929  жылы 
«Кеңес Одағының кәсіпорындарында олардың тәжірибелері мен білімдерін толық пайдалануды қамтамасыз 
ететін шетелдік  инженерлерді,  бригадирлерді  және  білікті  жұмысшыларды  КСРО-ға шақыру»  қажет  деп 
танылды, бұл кеңестік өнеркәсіпке «қысқа мерзімде» озық технология мен озық технологияның маңызды 
жетістіктерін сіңіруге мүмкіндік береді.» («Бесжылдық өндірістік жоспарды іске асыру туралы» 1930: 728)

Барлық  жағдайларға  қарамастан  шетелдік  мамандардың  жұмысы  ел  басшылығы  тарапынан  жоғары 
бағаланды. Өзінің өндірістік тәжірибесі мен еңбек мәдениетін кеңестік әріптестеріне берген шетелдіктердің 
белсенді  қатысуымен Кеңес Одағының  ірі  кәсіпорындары  салынып,  пайдалануға  берілді. Шетелдіктердің 
барлық санаттары кеңестік индустрияландыруға үлес қосқанын атап өткен жөн: саяси және экономикалық 
иммигранттар,  КСРО-ға  техникалық  көмек  туралы  келісімдер  бойынша  келген  шетелдіктер  және  жеке 
келісімшартқа отырғандар, 63 эмигранттар. Олардың барлығы елдің еңбек ресурстарын толықтыру көзі болды.

1920  -  1930  жылдары  Батыс  елдерінен  Кеңес  Одағына  шетелдік  жұмыс  ресурстарының  келуі 
бірнеше  бағытта  жүрді:  саяси  және  экономикалық  иммиграция,  концессиялық  келісімдер  және 
шетелдік  фирмалармен  техникалық  көмек  көрсету  туралы  келісімдер  және  жеке  келісімдер  арқылы. 
Бірақ  олардың  КСРО-ға  келу  себептеріне  қарамастан,  шетелдіктердің  барлық  санаттары  елдің  еңбек 
ресурстарын  толықтыру  көздерінің  бірі  болды,  өйткені,  ең  алдымен,  елге  еңбекке  қабілетті  халық  кірді. 
(Спецсводка № 4 ИНФО ОГПУ по иностранным рабочим,  работающим на предприятиях СССР,  1930  г.). 

Шетелдіктердің  құқықтық  мәртебесі  мәселелері  бірқатар  жобаларда  қарастырылды,  содан  кейін  олар 
шетелдік азаматтар туралы заңнамаға негіз болды. ОСК-ның «КСРО аумағындағы шетелдіктердің құқықтық 
мәртебесі  туралы»  қаулысы  шетелдік  азаматтарға  келесі  құқықтарды  қамтамасыз  етті:  Кеңес  Одағының 
азаматтарымен  бірдей  негізде  Халықаралық  істер  халық  комиссариатынан  немесе  оның  ведомстволық 
бағынысты органдарынан КСРО-ға кіруге рұқсат алған 126 шетелдік азаматтар тек енгізілген шектеулерді 
қоспағанда,  берілген  рұқсатта  КСРО  аумағында  кедергісіз  жүріп-тұру  құқығын  пайдаланды.»  (Орталық 
Атқару  Комитетінің  «КСРО  аумағындағы  шетелдіктердің  құқықтық  мәртебесі  туралы»  қаулысы.)

Шетелдік  жұмысшылардың  КСРО-дағы  ауылшаруашылық  және  өнеркәсіп 
саласында  жұмыс  істейтін  жерлеріне  жылжуын  жеңілдету  үшін  Орталық  Атқару 
Комитеті  мен  КСРО  Халық  Комиссарлары  Кеңесі  арнайы  жеңілдіктер  жасады:

а)  «мигранттар  үшін  ауылшаруашылық  және  өндірістік  иммигранттарды  және  эмигранттарды  және 
олардың  отбасыларын  тасымалдауды,  сондай-ақ  ауылшаруашылық  және  өндірістік  құрал-жабдықтар 
,  сондай-ақ  олар  үшін  әкелінген  мүліктерді  тасымалдауды  жеңілдетілген  теміржол  және  су  тарифтерін 
барлық  қажеттіліктер,  КСРО  теміржолдары  мен  су  жолдарының  хабарламалары  бойынша  жүзеге  асыру;

б)  кедендік  баждарды,  кедендік  баждарды  және  акциздер  салығын  төлеуден  ауылшаруашылық 
және  өндірістік  құралдар  мен  жабдықтар,  сондай-ақ  иммигранттар  мен  қайта  эмигранттардың 
жеке  және  тұрмыстық  тұтыну  заттары  Кедендік  тарифтер  комитетінің  еңбек  және 
қорғаныс  кеңесі  әзірлеген  және  бекіткен  арнайы  нұсқаулыққа  сәйкес  жүзеге  асырылады;

в)  ауыл  шаруашылығы  эммигранттары  мен  қайта  эмигранттардың  оларға  жер  учаскелерін 
беру  туралы,  сондай-ақ  өнеркәсіптік  көшіп-қонушылар  мен  қайта  эмигранттармен  оларға 
өндірістік  кәсіпорындар  беру  туралы  шарттарынан  мемлекеттік  баж  салығынан  босатылсын».

Мемлекеттік  иммиграциялық  қызметтер  шетелдік  азаматтардың  КСРО  аумағына  кіруін  және 
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оларды  кейіннен  жұмысқа  орналастыруды  реттеу  мәселелерімен  айналысса,  Кеңес  үкіметі  шетелден 
білікті  жұмыс  күшін  тартуға  мемлекеттік  тапсырысты  қалыптастырумен  айналысты.  Шетелдік 
білікті  жұмысшылар  мен  инженерлерді  КСРО-ға  шақыру  мәселелері  1920  жылдардың  бірінші 
жартысында  халықаралық  көмек  аясында  әртүрлі  конференцияларда  талқыланды.  Сонымен  бірге 
КСРО-да  жұмыс  жасау  үшін  кеңестік  халық  шаруашылығы  үшін  қажетті  мамандарды  таңдау 
және  тарту  жүйесін  ұйымдастырудың  алғашқы  қадамдары  жасалды.  (Павлова  В.В.  2016:  126) 

1922  жылы  шілдеде  өткен  Халықаралық  еңбекке  көмек  көрсету  қоғамдарының  ІІІ 
Халықаралық  конференциясы  (Межрабпом)  «Өнеркәсіптік  көмек  туралы»  қаулы  қабылдады, 
онда  кеңестік  Ресейге  оның  экономикасын  қалпына  келтіруге  көмектесудің  негізгі  бағыттары 
мен  формалары  көрсетілген.  Өнеркәсіптік  жабдықты  сатып  алумен  және  жөнелтумен 
бір  уақытта,  конференция  шешімі  бойынша,  жіберу  көзделді.  (Озеров  Л.С.  1978:  28.) 

Білікті жұмысшылар мен мамандар КСРО-ға жоғары білікті жұмысшылар мен мамандарды іріктеу мен 
жіберу бойынша көп жұмыс тікелей халықаралық еңбек қоғамдарына, сондай-ақ «бауырлас» коммунистік 
партияларға,  революциялық  кәсіподақтарға  және  басқа  да  шетелдік  жұмысшы  ұйымдарына  жүктелді.

КСРО  халықаралық  көмек  қоғамдары  жұмыс  істейтін  экономикалық  дамыған  елдердің  өндірістік-
техникалық  көмегі  Кеңес  Одағы  үшін  ерекше  құнды  болды.  Мәселен,  “КОМИНТЕРН”  машина  жасау 
зауытының  дирекциясы  (Петроград  қ.)  1922 жылдың  соңында  Бүкілресейлік Орталық Атқару  Комитетке 
Германиядан бірқатар білікті жұмысшылар мен мамандарды: машина жасау, машина құрастыру жөніндегі 
монтерларды,  техниктерді,  ағаш  ұсталарын,  қалыптаушыларды,  бұрғылаушыларды,  лудильщиктерді, 
каменщиктерді  және  т.  б.  шығару  туралы  өтінішпен  жүгінді.  Халық  шаруашылығының  Жоғарғы 
Кеңесі  мұндай  шығындарды  тиімсіз  деп  санады  және  шетелдіктерді  жалдаудан  бас  тартты,  бұл  елдегі 
және  Петроградтағы  жұмыссыздыққа  сілтеме  жасады.  Бұдан  шығатыны,  Еңбек  халық  комиссариаты 
(ҒТК)  жетіспейтін  жұмыс  күшін  жергілікті  ресурстардан  тарту  позициясында  тұрды  және  нақты 
қажеттілік  болған  жағдайда  ғана  шетелде  білікті  кадрларды  жалдауға  жүгінді  (Павлова  В.В.  2016:  73) 

1925  жылы  желтоқсанда  өткен  және  тарихқа  «Индустрияландыру  конгресі»  деген  атпен  енген 
Бүкілодақтық  Коммунистік  (большевиктер)  партиясы  ХІV  съезінде  Орталық  Комитет  ауыр  өнеркәсіптің 
басым  дамуын  қамтамасыз  ету  саясатын  мақұлдады:  «Экономикалық  құрылысты  осындайдан  жүргізу 
машиналар  мен  жабдықтарды  импорттайтын  КСРО  елінен  оны  машиналар  мен  жабдықтар  шығаратын 
елге  айналдыратын  жоспар»-  деп  тарихта  қалды.  (Сталин  И.  В.  Шығармалары.  1952:  299)      Конгресс 
білікті  жұмыс  күші  мен  өндіріс  балансының  тепе-теңдігі  арасындағы  сәйкессіздікті  атап  өтті.  1925–1926 
жылдары өнеркәсіпте  қосымша білікті жұмыс  күшіне  деген  қажеттілік  433 мың жұмысшыны құрады,  ал 
мемлекет  бұл  қажеттіліктің  тек  төртінші  бөлігін  ішкі  ресурстар  есебінен  қамтамасыз  ете  алды  (Сталин 
И.  В.  Шығармалары.  1952:  317)  Сондықтан  күн  тәртібінде  мемлекеттік  мекемелер  мен  кәсіпорындарға 
қажет  мамандар  мен  білікті  жұмысшыларды  шетелден  мақсатты  түрде  тарту  туралы  мәселе  көтерілді. 
КОМЕҚК иммиграция  бойынша шетелдік жұмыс  күшін  тарту  тәртібі  туралы  ереже  әзірледі,  оған  сәйкес 
шетелдік  жұмыс  күшін  тартуға  мүдделі  барлық  бөлімшелер  жылына  екі  рет  иммиграция  бойынша 
КОМЕҚК-ға  шетелден  жұмыс  күшін  тарту  жоспарын  ұсынуы  керек  болатын.    (Павлова  В.В.  2016:  76) 

Елдегі  жұмыссыздықтың  мөлшерін  ескере  отырып,  КСРО  ҒТК  осындай  ауқымда  шетелден  жұмыс 
күшін  әкелуге  қарсы  болды.  Ерекшелік  кейбір  жағдайлар  болды,  атап  айтқанда  “шетелдік  мамандар 
біздің  жұмысшыларымызға  қажетті  жаңа  технологиялық  дағдылар  мен  әдістерді  үйрету  және  оқыту 
үшін  шақырылуы  керек”.  КСРО  ҒТК  жекелеген  кәсіпорындар  мен  ұйымдар  үшін  шетелден  мамандар 
тартуды  қажет  деп  санады,  бірақ  сонымен  бірге  оларды  сапалы  тұрғын  үймен және  лайықты жалақымен 
қамтамасыз  ету  сияқты  мәселелерді  шешудің  күрделілігіне  байланысты  КСРО-ға  жұмыс  күшін  әкелуге 
рұқсат  беру  мәселесіне  ерекше  сақтықпен  қарауды  талап  етті.  (Переписка  с  СНК  и  НКТ  СССР  о 
привлечении квалифицированной и рабочей силы из-за границы (25 ноября 1925 г. ― 15 сентября 1926 г.)). 

Шетелдік мамандар кейде НКИД-ке КСРО-ға кіру туралы жеке өтініштер мен олардың кәсіби деңгейін 
растайтын  материалдар  берді.  Мұндай  мамандардың  ұсыныстары  КОМЕҚК-да  олардың  жұмысқа 
орналасуы және экономикалық органдар мен ВЦСПС-тегі әр нақты кәсіптің маманына тиісті сұраныстың 
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болуы,  сонымен  бірге  саяси  сенімділік  тұрғысынан  мұқият  тексерілді.  Кіруге  рұқсат  кандидаттар  үшін 
тиісті ұсыныс болған жағдайда ғана берілді. Шетелдік кадрларды тарту мәселелерін келісу кезінде КСРО 
ХАШК  мен  еңбек  нарығы  халық  комиссариатының  бөлімі  арасында  іскерлік  байланыс  орнату  ерекше 
маңызға ие болды. КСРО ХАШК және басқа да халық комиссариаттарының шетелдік жұмыс күшіне берген 
өтінімдерін қарау кезінде ЕҚК иммиграция жөніндегі комиссиясы шетелдік техникадан артта қалушылық 
сезілген  және  ішкі  еңбек  нарығында  тиісті  мамандар  болмаған  халық  шаруашылығы  салаларында 
нұсқаушы ретінде тартылған мамандарды ғана жалдауға рұқсат берді. (1922 жылғы 25 қазан-1925 жылғы 1 
тамыз аралығындағы Ауыл шаруашылығы және өнеркәсіптік еңбек комиссиясының қызметі туралы есеп)

Шетелдік  мамандарды  тарту  науқаны  1925  жылдан  басталды,  Осыған  байланысты  ТЖО  комиссиясы 
мүдделі  ведомстволармен  бірлесіп,  келген  мамандарды,  сондай-ақ  олардың  жұмыс  нәтижелерін 
(өндіріске  әсер  ету,  біздің  жағдайымызға  бейімделу,  жалақы  және  т.б.)  есепке  алу  тәртібін  әзірлей 
бастады.  Шетелдік  жұмыс  күшін  тартуға  өтінімдер  өнеркәсіптің  түрлі  салаларынан  келіп  түсті.

Өтінімдерге  сәйкес,  жоғары  білікті  кадрлар  негізінен  машина  жасау,  металлургия,  электр 
техникасы,  химия,  силикат  және  полиграфия  салаларына  тартылды  (Павлова  В.В.  2016:  79) 

И.  П.  Уборевичтің  әскери  және  теңіз  істері  жөніндегі  халық  комиссары  К.  Е.  Ворошиловқа 
берген  баяндамасынан:    “Неміс  мамандары  ...  бізден  өте  жоғары  тұрады,  ...  немістер    біз    үшін  
әскери    істегі    80      жетістіктерді  зерттеуге  болатын  жалғыз  мүмкіндік...  қазір  ауырлық  орталығын 
немістердің  техникалық  жетістіктерін  пайдалануға  беру  керек,  негізінен  өзін-өзі  басқарудың 
жаңа  құралдарын:  танктер,  авиацияны  жақсарту,  әуеге  қарсы  артиллерия,  миномет,  танкке  қарсы 
миналар,  байланыс      құралдары      және      т.  б.  ...  Менің  ойымша,  біз  бұл  мамандарды  сатып  алып, 
артта  қалған  нәрселерімізді  тез  табу  үшін  өзімізге  шебер  тартуымыз  керек”  (Горлов  С.А.    2001)

ВКП ОК қабылдаған (6) 1931 жылғы 23 наурыздағы “шетелдік жұмысшылармен жұмыс жөніндегі ОК 
директиваларының  орындалу  барысы  туралы”  қаулыға  сәйкес  КСРО  ХАШК-не  ағымдағы  жылға  халық 
шаруашылығына шетелдік жұмысшылар мен мамандарды одан әрі тартудың жоспарын әзірлеу тапсырылды. 
Жоспар бойынша 1931 жылы КСРО-ҒА 10 мың адамды шақыру жоспарланған болатын. Олардың көпшілігі 
Мәскеуде және Мәскеу облысында, Ленинград, Архангельск, Орал облыстарында, Солтүстік Кавказда және 
Украинада жұмыс істеуге мәжбүр болды. Шетелдік жұмысшылардың бір бөлігі Нижний Новгород, Нижневолжск 
өлкесіне,  Батыс  Сібірге  жіберілді.  Шетелдік  жұмысшылар  мен  мамандар  ауыр  өнеркәсіптің  маңызды 
салаларында: химия, металл өңдеу, қара және түсті металлургия, автотрактор, электр, және т.б. жұмыс істеді.

Осылайша, зерттеу барысында 1920 жылдардың ортасынан бастап білікті мамандарды тарту КСРО үшін 
экономиканы жедел модернизациялаудың шешілуіне байланысты ерекше мәнге ие болатындығы анықталды. 
1910 жылдардың аяғы мен 1920 жылдардың басындағы революциялық сілкіністер мен радикалды экономикалық 
реформалардың салдары болып табылатын еңбек кадрларының тапшылығы тапшы құралдармен ғана емес, озық 
біліммен де қаруланған шетелден жоғары білікті мамандарды мақсатты тартуға көшудің негізгі себебі болды.

Еңбек көші-қонының мемлекеттік бағдарламасын қалыптастырудағы бетбұрыс ретінде 1925 ж. БКП (б) 
XIV съезін, ол кезде шетелдік жұмыс күшіне “мемлекеттік тапсырыс” жүйесі қалыптасқан.   (Павлова В.В. 
2016: 31) Шетелдік жұмысшылар мен ИТҚ тарту ісінде ХАШКЖТ шетелдік бөлімі мен КСРО ҒКТ еңбек 
нарығы  бөлімі  арасында  іскерлік  байланыс  орнату  ерекше маңызға  ие  болды.  Бірақ,  ауыл шаруашылығы 
мен  өнеркәсіпте  жұмыс  істеу  үшін  шетелдік  мамандарды  іріктеу  және  тарту  бойынша  негізгі  жұмысты 
дәл  осы  кеңестік  сауда  өкілдіктері  атқарды.  Оларға  экономикасы  дамыған  елдерде  жұмыс  істеген 
шетелдік  компартиялар,  революциялық кәсіподақтар, Халықаралық жұмыс көмегі  қоғамдары және КСРО 
техникалық  көмек  көрсету  қоғамдары барынша қолдау  көрсетті.  Білікті шетелдік жұмыс  күшін мақсатты 
түрде  тарту  ісіндегі  екіжақты  ынтымақтастықтың  одан  әрі  табысты  дамуы  халық  шаруашылығының 
маңызды  салалары  кәсіпорындарының  неғұрлым  жетілдірілген  еңбек  әдістеріне  өтуіне  ықпал  етті.

Кеңес  үкіметі  шетелдік  жұмысшыларға  мінсіз  еңбек  пен  өмір  сүру  жағдайларын  жасай 
алмайтынын  ашық  айтты,  бірақ  шетелдік  мамандар  біздің  елде  болған  материалдық  қиындықтар 
мен  күйзелістерді  тоқтата  алмады.  Қабылданған  шаралар  кеңестік  халық  шаруашылығын 
қалпына  келтіруге  үшін  шетелдік  мамандарды  тартуға  мүмкіндік  берді.  (Павлова  В.В.  2016:  84)
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КСРО-ны  индустрияландыру  революцияға  дейін  салынған  және  көптеген  жаңа  өнеркәсіптік 
нысандардың  құрылысын  терең  модернизациялаудан  тұрды.  Шетелдік  жабдықтарды,  технологияларды 
импорттауды  және  тәжірибесі  мен  білімі  жабдықты  орнату  және  іске  қосу,  технологияларды  игеру  және 
өндірістік  процестерді  оңтайландыру  үшін  қажет  шетелдік  мамандарды  қолдануға  мәжбүр  етті.  Кейбір 
жағдайларда  кез-келген  жобаны  орындау  үшін  (әдетте  суару  немесе  жол  құрылысы  саласында)  бір 
шетелдік  маман  жеткілікті  болды;  кейде,  мысалы,  Уфа  мұнай  өңдеу  зауытын  салу  кезінде  бес  инженер 
жеткілікті  болды,  ал  кейде  жұмыс  көлемі  мен  оларды  жүзеге  асырудың  өзектілігі  шетелдік  инженерлер 
мен  техниктердің  барлық  топтарының болуын  талап  етті,  олар  үшін  арнайы  “қалалар”  салуға  тура  келді.

Индустрияландыру кезеңінде КСРО-да жұмыс істеген шетелдік мамандардың саны туралы ақпараттың үлкен 
көлемі Э.Саттонның “Батыс технологиялары және 1930 жылдан 1945 жылға дейінгі кеңестік экономиканың 
дамуы” кітабында кездеседі. Саттон сонымен қатар кеңес мамандарының орташа біліктілігінің төмендігі және 
индустрияландыру міндеттерінің күрделілігі аясында олардың жұмысының маңыздылығын бірнеше рет атап 
өтті. Е.Саттон келтірген кеңестік деректерге  сүйенсек,  1930 жылы КСРО — ның түсті металлургиясында 
(алтын мен сирек кездесетін металдарды өндіруді қоса алғанда) оның барлық кезеңдерінде — кен өндіруден 
бастап дайын металл алуға дейін-барлығы 346 кеңес инженерлері мен 458 техник жұмыс істеген, олардың 
төрттен үші бір жылдан аз жұмыс тәжірибесі болған және тек жеті пайызы үш жылдан астам жұмыс тәжірибесі 
болған. Кеңестік  ақпарат  көздеріне  сүйенсек,  бұл  салада  200-ге жуық  американдық инженерлер КСРО-ға 
техникалық көмек бағдарламалары мен жеке келісімшарттар бойынша келген шетелдік мамандарға қосымша 
тікелей  жұмыс  істеді.  Американдық  инженер  Дж.  Литлпейдж  КСРО-да  Цветметзолото  директорының 
орынбасары болып жұмыс істеген, және де осы трестің әр шахтасында 4-5 американдық инженерлер болды.

Индиана  штатының  Гари  қаласындағы  зауыттың  көшірмесі  болған  Магнитогорск  металлургиялық 
зауытының  құрылысының  ортасында  онда  250  американдық,  сонымен  қатар  көптеген  неміс  және 
басқа  да  шетелдік  мамандар  жұмыс  істеді.  Американдық  инженерлердің  естеліктеріне  сәйкес, 
олар  үшін  ең  маңызды  мәселе  “...американдықтар  арасында  “90  күндік  ғажайыптар”  деп  аталатын 
кеңес  инженерлерін  ұстап  тұру  болды.  Олар  үш  айлық  капиталистік  инженерлік  тәжірибені 
ауыстыру  дайындық  курстары  мен  революциялық  ынта-жігердің  тез  дамығанына  сенімді  болды.  “.

1931  жылы  Донбасс  көмір  шахталарын  механикаландыру  жұмыстарына  2000-
ға  жуық  шетелдік  маман  тартылды,  олардың  шамамен  80%  немістер  болды.

1933 жылы көптеген американдық мамандар “валюталық дағдарыстың” салдарынан КСРО — дан кетіп 
бара жатқанда, Краматор металлургиялық зауытында 500 неміс маманы жұмыс істей бастады, оған сәйкес — 
АҚШ Мемлекеттік департаментінің мұрағатындағы құжатқа сәйкес - “...немістерді орыстарға теңестірді және 
олар айына 150 рубль алып отырды, ал американдық инженерлер айына 1000 долларға дейін алатын еді)”.

Э.  Саттон  мысал  келтіреді:  “шынында  да  үлкен  тосынсыйлардың  бірі”  КСРО-ның  Albert  Kahn, 
Inc.компаниясымен  ынтымақтастығы  болды.  Компания  өнеркәсіптік  сәулет  саласында  маманданған. 
Саттон  осы  компанияның  қызметкерлерінің  біріне:    “Бұл  1928  жылы  болды.  Сол  жылы  біздің 
компанияның  кеңсесіне  трактор  зауытын  құрастыру  үшін  құны  40  000  000  доллар  келісімшартпен 
және  құны  тағы  2  000  000  000  доллар  құрылыс  бағдарламасының  нобайларымен  КСРО-дан 
инженерлер  тобы  келді.  Осы  бағдарламадан  онға  жуық  зауыттың  жобалары  Детройтта  жасалды, 
қалған  жұмысты  Мәскеудегі  арнайы  кеңсе  жасады,  онда  1500  сызушы  жұмыс  істеді”.  Саттонның 
пікірінше,  бұл  “құрылыс  бағдарламасының  құрылымы”  социалистік  құрылыстың  бірінші  және  екінші 
бесжылдықтарының жоспарларынан басқа ештеңе болған жоқ.   (Melnikova-Raich, Sonia. — 2010: 57—80.)

Кейіннен  бұл  Мәскеу  жобалау  бюросы  Мемлекеттік  жобаға  айналды,  оның  қызметкерлерінің 
саны  3  мың  адамға  дейін  өсті.  Әрине,  олардың  негізгі  бөлігі  кеңес  азаматтары  болды,  алайда,  онда 
негізгі  лауазымдарды  бірнеше  ондаған  шетелдіктер  атқарды,  және  осы  ұйымның  басшысы  және,  қоса 
атқарушы,  құрылыс  бойынша  АШХ  комиссиясының  төрағасы  АҚШ  азаматы  Д.К.  Скримджер  болды.

Кеңес  мамандарының  кәсіби  қабілеттерін  АҚШ  Мемлекеттік  департаментінің  мұрағатындағы  Albert 
Kahn, Inc. компаниясында жұмыс істеген тоғыз инженермен келіссөз жүргізілгені туралы есеп дәлелдейді. 
1930 жылдың аяғында АҚШ-тың Ригадағы консулдығына келу визаларын ұзарту үшін жүгінді. Сондай — 
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ақ, баяндамада американдықтардың үш жүз кеңес мамандарымен бірге жұмыс  істегені  туралы айтылады, 
алайда  американдықтардың  жалпы  пікірі  бойынша  —  “...бұл  орыстардың  тек  төрт-бесеуі  инженерлер 
болды,  ал  қалғандары  20  көшіргіш  қыздарды  қоспағанда,  “пайдасыздардан  гөрі  жаман”  жұмысшылар 
болды.  (Melnikova-Raich, Sonia. — 2010: 57—80.) Көптеген адамдар революцияның күрескерлеріне көмек 
көрсету  жөніндегі  халықаралық  ұйым  индустриализацияның  жетекші  құрылысына  жіберілді,  сондықтан 
1930  жылдары  Магнитогорск  қаласында  көптеген  Саяси  эмигранттар  болды,  олардың  көпшілігі  неміс 
жұмысшылары мен мамандары  болды. Кеңес Одағы мен Магнитогорскіде  неміс  саяси  эмигранттарының 
пайда болу себептері әртүрлі. Ең алдымен, бұл идеологиялық көзқарастар. Магнитогорск қаласына келген 
саяси  эмигранттардың  жартысы  партиялық  болды.  Айта  кету  керек,  бұл  топтың  40%  -  ы  Бүкілодақтық 
Коммунистік  (большевиктер)  партиясы  немесе  БЛКЖО-ға  мүше  болған  коммунистер  болды.  Бұл  Кеңес 
Одағында бір жылдан астам уақыт тұрып, әртүрлі құрылыстарда болып, жақсы өмір іздеп Магнитостройға 
келген  жұмысшылар  болды.  Экономикалық  себеп  те  маңызды  болды.  Әлемдік  экономикалық  дағдарыс 
кезіндегі  барлық  экономикалық  эмигранттар  сияқты,  неміс  жұмысшылары  мен  мамандары  өздерін  және 
отбасыларын  тамақтандырудың жолын  іздеді. Магнитогорск,  ең  аз,  көбінесе  ақталмайтын  көлемде  болса 
да, өмір сүрудің экономикалық кепілдіктерін берді. Сонымен қатар, немістерді Германиядағы саяси қудалау 
тұрғылықты  жерін  және  көбінесе  азаматтығын  өзгертуге  мәжбүр  етті.  (Макарова  Н.Н.  2009:  313–329.) 

Электр зауытының шетелдік колониясы Мәскеудегі ең үлкен және КСРО-дағы үлкен колоннияларының 
бірі болды. 1930 жылдардың басында ол шамамен 180 жұмысшыдан тұрды, ал олармен бірге келген отбасы 
мүшелерімен - 400 адамға дейін жетті. Ұлты бойынша көпшілігі (шамамен 70%) немістер болды, американдықтар 
екінші орында тұрды, сонымен қатар сол жерде чехтер, поляктар, австриялықтар, швейцариялықтар, венгрлер 
және басқалары да жұмыс  істеді. Ресми түрде барлығы экономикалық иммигранттар болды, өйткені олар 
КСРО-ға жұмыссыздықтан келіп, келісімшарт бойынша жұмыс істеуге барған. Сонымен бірге, жартысынан 
көбі  коммунистер  болды,  ал  басқалары  оларға  жанашырлық  танытты  немесе,  кем  дегенде,  “кеңестік 
экспериментке”  қызығушылықпен  қарады.  Бұл  келудің  экономикалық  және  идеологиялық  себептері 
шетелдіктердің санасында ажырамас бірге өмір сүргенін көрсетеді. Бірнеше ондаған адам саяси эмигранттарға 
жататын. Олар МОПР бағытында электр зауытында жұмыс істеді. КСРО-ның шетелдік жұмысшылардың көз 
алдында,  әсіресе батыстан  алыс жерде,  бейнесі  өте  қолайлы болғанын,  сондай-ақ Кеңес  елінде не  көруге 
болатындығы  туралы  үміттерін  байқау  қиын  емес.  Құжаттардан  көрініп  тұрғандай,  күту  мен  шындық 
арасындағы айырмашылық айтарлықтай болды, және бұл электр зауытының иноколониясы да ерекшелік емес.

15  жылы  1929  Қаңтарда  жүз  Кузнецк  зауытын  салу  туралы  қаулы  шығарды.  1929 
жылдың  сәуір  айының  соңында  құрылыс  басқармасы  ресми  түрде  Кузнецкстрой  деп  аталды.

ҚМК  құрылыс  жоспарын  әзірлеу  кезінде  Америкаға  назар  аудару  туралы  шешім 
қабылданды.  1927  жылы  3  тамызда  Гипромез  Чикагодағы  Фрейн  фирмасымен  Кузнецк 
зауытын  жобалау  негіздерінің  соңғы  редакциясын  бекітті.  1927  жылы  Фрейн  Кеңес 
үкіметімен  болат  өнеркәсібі  бойынша  жалпы  кеңес  беру  туралы  келісімге  қол  қойды.

Компания  құрылысқа  әртүрлі  мамандықтағы  бірнеше  ондаған  инженерлерді  жіберуге  уәде 
берді.  18  жылы  1930  Шілдеде  американдық  инженерлер  тобы  АҚШ-тан  КСРО-ға  кетті,  олар 
одан  әрі  ҚМК  жобалау  және  салу  бойынша  жұмыс  істеуі  керек  еді.    (Журавлев  С.В.  2002:  190.) 

№ 50 зауыт кіретін қорғаныс кәсіпорындарының басым дамуы қалада шетелдік мамандардың колониясын 
құруға  ықпал  етті.  Зауыт  импортталған  машиналарды  сатып  алды,  бірақ  орыс жұмысшыларына  олармен 
күресу үшін біліктілік жетіспеді. Жұмысшылардың көпшілігі жұмыс тәжірибесі аз жастар болды. Жалпы, 
орта Еділдің көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындарында ұқсас жағдай қалыптасты, олар іс жүзінде жеткілікті 
білікті техникалық басшылықтан айырылды. Жалпы зауыттық шетелдік колонияның құрылуы 1930 – 1931 
жылдың басында, шетелдік жұмысшылардың, техниктер мен инженерлердің бірнеше үлкен топтары келісім-
шарт бойынша жұмыс істеу үшін ЗИФ-ке келу басталады. 1930 жыл, 9 қыркүйек: зауытта жұмыс істеу үшін 
75 адамнан тұратын бірінші топ неміс жұмысшылары мен мамандары зауытқа келді. Олардың ішінде 11 адам 
инженерлер мен техниктер болды. (Павлова В.В. 2016: 107) 

Пенза  облысының мемлекеттік мұрағатында  табылған  сауалнамалық мәліметтерге  сүйене отырып,  біз 
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жалданған адамдардың көпшілігі, және бұл ЗИФ-ке келген шетелдіктердің шамамен 47,5% - ы австриялықтар 
мен немістер болғанын, сонымен қатар Чехословакия (12 %), Венгрия (4 %) және Еуропаның басқа елдерінен 
шыққандығы анықталды.  (Павлова В.В. 2016: 107) 

Зауытты  жаңа  білікті  инженерлік-техникалық  кадрлармен  толықтыру  зауыт  басшылығының 
шығарылатын  өнімнің  сапасын  жақсартуға,  келген  жергілікті  жұмысшы  жастардың  тәжірибесін 
кеңінен  тарату  тәжірибесіне  және  т.б.  үмітін  арттырды,  бірақ  іс  жүзінде  шетелдік  әріптестердің 
тәжірибесін  өндіріске  енгізу  оңай  болған  жоқ.  ЗИФ  -  ке  келген  шетелдік  жұмысшылар  негізінен 
құрал-саймандар  цехына  жіберілді.  Германияда,  Австрияда  және  басқа  елдерде  жұмыс  істеген 
техниканың  негізі  болғанына  қарамастан  жұмысқа  кірісіп,  олар  көптеген  проблемаларға  тап  болды.

Жалпы 1928 жылы КСРО-да 1200-ге жуық шетелдік жұмысшылар мен мамандар болса, 1932 жылдың 
күзінде  20  мыңға  жуық  (отбасыларымен  бірге  40  мыңнан  астам).  Азаматтық  құрылыс  саласындағы 
сәулетшілер  мен  жобалаушылардың  саны,  әрине,  аз  болды,  бірақ  соған  қарамастан-шамамен  200  адам 
Кеңес  Үкіметіне  келді.  Сәулет-жобалау  және  инженерлік-құрылыс  салаларындағы  мамандардың  жаппай 
ағымы 1931 жылы, келісімшарттардың негізгі үлесі жасалған кезде байқалды. Әр түрлі жобалау кеңселері 
мен құрылыс кәсіпорындары шетелдік мамандармен келісім жасасуға жаппай өтініш бере бастады немесе 
сәулетшілерді, техниктерді, инженерлерді, дизайнерлерді өз бетінше шақырып, олармен тікелей келіссөздер 
жүргізе  бастады.  Шетелдік  сәулетшілер,  дизайн  инженерлері,  құрылыс  инженерлері  және  құрылыс 
материалдары бойынша мамандар 50-ден астам кеңестік құрылыс және жобалау ұйымдары, олар негізінен 
РСФСР  ХШЖК-ның  төрт  ірі  мемлекеттік  бірлестігіне  кірді6.  Жалпы,  КСРО-да  әртүрлі  себептермен 
келген  көптеген жоғары  білікті  сәулетші-мамандар жұмыс  істеді,  бірақ  бәрі  үлкен міндеттер мен  ерекше 
кәсіби  мүмкіндіктерді  шешуді  күте  отырып,  сәулетшілер  басқа  психикалық,  әлеуметтік-экономикалық, 
идеологиялық ортада болды, және олар үшін жаңа қоғам мен революциялық сәулет туралы өз идеяларын 
кеңестік шындықпен біріктіру өте қиын болды. Өз кезегінде, Кеңес мемлекеті шетелдік мамандарды жаппай 
шақыра отырып, жедел индустрияландыру жағдайында ескі қалаларды қайта құру және ондаған жаңаларын 
салу жөніндегі орасан зор міндеттерді шешуге көмектесетін жобалау мен құрылыстың жаңа әдістерін енгізу 
тұрғысынан шетелдік  тәжірибені  барынша  толық  пайдалануға  үміттенді. Шетелдік  сәулетшілер  кеңестік 
“жоспарланған” жүйенің парадоксын қатты сезінді, онда бір жағынан орталықтандыру билік етті, ал екінші 
жағынан —ведомстволық мүдделер мен жеке мансаптық, қаржылық және саяси амбициялар болды. Жалғыз 
тапсырыс  беруші  мемлекеттің  болуы,  бірақ  әр  түрлі  ведомстволардың  атынан  сәулетшінің  мемлекеттік 
басқару  органдарының,  мемлекеттік жобалау  ұйымдарының,  “өнеркәсіптік  лоббидің”,  жергілікті  биліктің 
тап  болған  мүдделерінің  басында  орналасуына  әкелді.  Сонымен  қатар,  шетелдік  сәулетшілер  “кеңестік” 
бәсекеге қабілетті дизайнға тап болды. Әр түрлі жобалық ұйымдар көбінесе бірдей жобалық тапсырманы 
бір-біріне  тәуелсіз  орындады,  тіпті мұндай параллель  әрекетті  білмеді. Шетелдік  топтардың сәулетшілері 
жасаған немесе  олардың қатысуымен жасалған  дизайн идеялары  тек фрагментті және негізінен  түпнұсқа 
жобаларға  қатысты бұрмаланған,  іске  асырылған. Дегенмен,  еуропалық  сәулетшілердің  1930 жылдардағы 
кеңестік  қала  құрылысына  қосқан  үлесін  одан  әрі  жоққа  шығарғанына  қарамастан.  кеңестік  кәсіби 
баспасөзде және  ғылыми  әдебиеттерде  олар жаңа жобалық  әдіснаманы, жоспарлау принциптерін,  тұрғын 
үй  және  қоғамдық  құрылыс  түрлерін,  стандарттау  мен  индустрияландыруды  әзірлеуге  және  енгізуге, 
жаңа кеңестік  сәулет және инженерлік кадрларды даярлауға сөзсіз үлес қосты.  (Е. В. Конышева   85  - 88)

1931  жылы  тамызда  магнитостройда  еуропалық  техниканы  енгізу  мақсатында  Социалистік  Қаланың 
инженері  Стам және  инженер Уинтер  жасаған шетелдік  мамандардың  арнайы  тобы  құрылды.  Қолда  бар 
неміс  жабдықтарын  ұтымсыз  пайдалануға  көз  жеткізгеннен  кейін,  олар  “Батыстың  озық  техникасын” 
игеруге  көмектесу  үшін  кеңес  жұмысшыларының  шетелдік  мамандарға  жеке  қосылуына  қол  жеткізді. 
Австриялық  инженер  Флессер  ғылыми-техникалық  мәселелер  бойынша  дәрістер  оқуды,  сонымен  қатар 
техникалық  журналдарға  мақалалар  жазуды  ұсынды.  Алайда  оның  бастамасы  қабылданбады,  өйткені 
зауытта  стенограф-аудармашы  болмады.  (А.В.  Богданов  2011:  356)  Шетелдік  мамандардың  өндірістік 
қызметінің  маңызды  мәселелерінің  бірі  олар  ұсынған  рационализаторлық  идеяларды  енгізу  мүмкіндігі 
болды.  Тексеру  науқандарының  материалдарында  шетелдіктер  арасындағы  жұмыс  және  жазбалар 
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өндірісте шетелдік жұмысшылардың  өнеркәсіптік  өндірісті  ұйымдастыруға  көмектесуге  деген  ұмтылысы 
байқалғанын атап өтті. Әсіресе, КСРО-да пайда болған өнертапқыштар мен өнертапқыштардың қозғалысын 
шетелдіктердің  жаппай  қолдауы  ерекше  болды,  олар  белсенді  қатысты.  Өндірістік  қатынастардың  бұл 
жағын олар социалистік құрылыстағы ең тартымды деп санады, өйткені ол жұмысшылардың бастамашыл 
бастамасын қолдады, оларға белгілі бір жағдайда өз қабілеттерін, тәжірибесі мен шығармашылығын жүзеге 
асыруға мүмкіндік  берді.  (А.В.  Богданов  2011:  356)  1932 жылы КСРО-да жұмыс  істейтін шетелдіктердің 
шамамен 40% өнертапқыштар қоғамының мүшелері болды. Урал жерлерінде 1931-1933 жылдары шетелдік 
жұмысшылар мен мамандар 562 рационализаторлық ұсыныстар  енгізді,  олардың 171-і  енгізілді,  бұл жыл 
сайын 5 миллион сомға үнемдеуге мүмкіндік берді.    (Шарапов Н. П. 1966: 75) Алайда өндірісті жақсарту 
жөніндегі ұсыныстар көбінесе шетелдіктерді тыңдағысы келмейтін кеңес жұмысшыларының қарсылығына 
тап  болды.  Бір  себебі  елемеу  ұсыныстар  шетелдік  мамандармен  қарым-қатынаста  болып,  «халық  жауы» 
болып  кетуден  қорқу  болды.  «Магнитогорский  рабочий»  газетінде  импортталған  жабдыққа  немқұрайлы 
қарау  туралы  бірнеше  рет  айтылған.  Жабдық  кір  мен  шаңмен  жабылған,  ал  оны  орната  бастаған  кезде, 
машинаны іске қосу мүмкін болмайтын жеке бөліктер жетіспейтіні анықталды. Мұндай жағдай әкімшіліктің 
қатысуымен  машинаның  астындағы  іргетас  үшін  шұңқыр  қазған  қазғыштар  импортталған  токарьды 
толығымен жауып  тастағаны  туралы  айтылды. Осылайша, шетелдік  мамандардың  өндірістік  тәжірибесін 
беру оларға өте қиын міндет болды. Кеңестік және шетелдік жұмысшылар әртүрлі іскерлік мәдениеттердің 
өкілдері болғандықтан, сол міндеттерді шешуде олар әртүрлі принциптерді басшылыққа алды. Жалпы, 1928 
жылдан бастап шетелдік техникалық көмек өндірістік ынтымақтастықтың өзара тиімді нысандарының біріне 
айналды. Шетелдік мамандардың тәжірибесі кеңес жұмысшыларына импорттық жабдықты игеруге, сондай-
ақ жаңа кәсіпорындарда білікті кадрлар мәселесін шешуге мүмкіндік берді, өйткені елде және Уралда жаңа 
салалардағы кәсіпорындарды жобалау және салу бойынша мамандар жетіспеді.  (А.В. Богданов 2011: 357)

1931-1932  жылдардың  соңында  техникалық  көмек  туралы  шарттарды  қайта  қарау  және  бірқатар 
шетелдік  фирмалармен  келісімдерді  бұзу  бойынша шаралар  қабылдануда,  техникалық  ынтымақтастықты 
ұйымдастырудың  неғұрлым  қатаң  нормалары  енгізілуде  еңгізілді.  Шетелдік  мамандарды  жеке 
келісімшарттардан жалпы ұжымдық шарттың талаптарына ауыстыру практикасы табанды түрде енгізілуде. 
Валюталық  төлемдер  тоқтатылады.  Шетелдік  жұмысшылар  мен  мамандарды  арнайы  дистрибьюторлар 
жүйесі  арқылы  жабдықтау  нашарлайды.  Екінші  бесжылдық  жылдары  (1933-1937)  шетелдік  жұмыс 
күшін  қолдану  ауқымы  қысқарды.  1937  жылдың  басында  шетелдік  жұмысшылар  мен  мамандардың 
негізгі  бөлігі  КСРО-дан  кетеді.  КСРО  ХАШК  шетелдік  саясат  секторының  алдын-ала  рұқсатынсыз 
КСРО  ХАШК  және  одақтас  республикалардың  ХАШК  ведомстволық  бағынысты  республикалық 
және  жергілікті  өнеркәсіп  органдары,  КСРО  ХАШК  төрағасының  орынбасары  А.Догадов  қол  қойған 
жоғарыда аталған шеңберге сәйкес жеңілдіктердің басқа түрлерін ұсыну саласындағы шетелдік мамандар 
алдында  міндеттемелер  қабылдаған  жоқ.  Олар  шетелдіктердің  барлық  талаптарын  олардың  жалақысын 
көтеру  ретінде  қабылдамады  (жалақыларын  көбейту,  салық  төлеуден  толық  немесе  ішінара  босату 
немесе  пәтер  жалдау  шығындарын  төлеу  және  т.  б.  д.),  сондай-ақ  шарт  бойынша  олар  аударатын шетел 
валютасының  мөлшерін  ұлғайту  туралы  қтініштерін  қабылдамады.  (Иностранные  специалисты.  2009)

Бұл тәсіл шетелдік кадрларға кең ауқымды жеңілдіктер беру тәжірибесінен біртіндеп алыстауға мүмкіндік 
берді. Жұмыс күшінің құны ақталмаған жерде шетелдік жұмысшылармен еңбек шарттары қайта жасалды. 
Келісімшарттарда  шетелдік  мамандардың  белгілі  бір  санаттарына  жеңілдіктер  мен  артықшылықтар  беру 
жөніндегі  міндеттемелер  туралы  ережелер  өзгерді.  Атап  айтқанда,  шығыстарды  қысқарту  мақсатында 
жұмыс  берушілер  тапқан  жалақысын  валютаға  аудару  бойынша  міндеттемелерін  алып  тастай  алды.  Дәл 
сол себепті, 1932 жылға қарай шетелдік жұмысшылардың жұмыстан босатылуы және шетелге шығуы күрт 
өсті.  1934 жылғы  23  тамыздағы  “шетелдік  мамандармен шарттар жасасу  тәртібі  туралы”  қаулыға  сәйкес 
КСРО-ға жұмысқа шақырылған шетелдік мамандармен мекемелер мен кәсіпорындардың еңбек шарттарын 
тиісті  Халық  Комиссарлары  мен  Орталық  басқармалардың  бастықтары  бекітуі  керек  еді.  Шарттарда 
қарастырылған жалақы мөлшері мен шарттары КСРО қаржы халық комиссариатында алдын-ала келісілді. 
Шетелдік мамандардың белгілі бір санаттары үшін жеңілдікті қамтамасыз етуге кепілдік берілді, дәл осы 
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себепті Үкіметке  қызмет  көрсетуді  қажет  ететін жоғары  білікті  жұмысшылар  Екінші  дүниежүзілік  соғыс 
басталғанға дейін КСРО-да жұмыс істеді. Қарапайым жұмысшылар 1935 жылдан кейін “Инснаб” ШҚ арқылы 
қамтамасыз етілген артықшылықты жағдай мен арнайы жабдықталудың сақталуына деген үмітін жоғалтып, 
көп жағдайда елден кетіп қалды. (О порядке заключения договоров с иностранными специалистами 1934: 358.) 

КСРО аумағына көшіп келу  тәртібімен еңбек қызметін жүзеге  асыру мақсатында келген немесе кеңес 
тілінде “экономикалық және мәдени тұрғыдан пайдалы іс” орындау үшін келген шетелдік азаматтар Кеңестік 
Социалистік  Республикалар  Одағы  азаматтарының  саяси,  жеке  және  мүліктік  құқықтарын  пайдаланды. 
Шетелдік азаматтар КСРО азаматтарымен салық төлеуге, еңбек міндеттемелерін орындауға жалпы негізде 
тартылды, елдің барлық аумағында кедергісіз жүру құқығына ие болды, бірақ әскери міндетін өтеуге тартылмады. 
КСРО аумағында болған кезде шетелдік азаматтар орталық және жергілікті биліктің барлық  заңдары мен 
бұйрықтарына  бағынады.  Шетелдік  азаматты  мемлекет  шегінен  депортациялау  туралы  шешім    КСРО 
сотының қаулысы бойынша да, әкімшілік тәртіппен де орындалуы мүмкін. (Иностранные специалисты. 2009)

Осылайша,  1920-1930  жылдары  КСРО-ның  өндірістік-техникалық  саладағы  халықаралық 
байланыстарының  ауқымы  жан-жақты  сипатқа  ие  болды:  КСРО-ға  шетелдік  мамандар  мен  білікті 
жұмысшылар  шақырылды,  ұйымдармен  біздің  кәсіпорындарды  қайта  жабдықтауда  ғылыми 
ынтымақтастық  және  техникалық  жәрдемдесу,  импорттық  құралдарды,  жекелеген  машиналарды 
сатып  алу  туралы  келіссөздер  жүргізілді.  Осылайша,  1920  жылдардың  ортасынан  бастап 
шетелдік  жұмысшылар  мен  мамандардың  едәуір  бөлігі  өнеркәсіптік  секторда  жұмыс  істеді. 
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