
23 АҚПАН 2021 ЖЫЛ 7ЗЕРДЕ

Əлихан Бөкейханның есі-
мін мəңгі есте қалдыру, та ри -
хи-мəдени мұрасын сақтау мақ -
сатында Қазақстанның «Ақ 
жол» демократиялық партиясы 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлт   тық университетінің «Алаш» 
мəде ниет жəне рухани даму инс-
титутымен  жəне «Ауыл шаруа-
шылығы ардагерлерінің кеңе сі» 
қоғамдық бірлестігімен бір ле се 
отырып, бірқатар іс-шараны жү-
зеге асыруда.

Атап айтқанда, Ə.Бөкейханның 
155 жылдық мерейтойы қарса-
ңында Бу ра бай курорттық айма-
ғында орна лас қан Қазақстандағы 
жалғыз орман шаруашылығы 
жəне агроорман шаруа шылығы 
ғы  лыми-зерттеу инс титутына ал -
ғашқы ұлттық ғалым-ор ман шы-
ның есімі берілді.

Бүгінгі таңда бұрынғы Импера-
тор лық Орман институтының бас 
оқу кор пусының – бүгінгі Санкт-
Пе тер бург мемлекеттік орман 

тех ни калық уни верситеті ғима-
раты ның қабыр ға сына оның үздік 
түлектерінің бірі – Əлихан Бөкей-
ханға арналған мемо риалдық тақ-
та орнату мəселесі қолға алынды.

Аталған жоғары оқу ор ны-
ның бай кітап ханасына Əлихан 
Бөкейханның 15 томдық шығар-
малар жинағы сыйға тартылды. 
Ол «Əлеуметтік маңызды əдебиет» 
мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да жарық көрген.

Сонымен қатар Əлихан Бө-
кей хан ның тарихи-мəдени мұ-
ра сын сақтауда ауқымды +істер 
ат қа рылғанымен, оның ғы лыми 
мұ расын зерттеу мəселесі, қа зіргі 
жетекші ауыл шаруашылығы ға-
лымдарының пікірінше, жете ес-
ке рілмей отыр. Өйткені көрнекті 

қай   рат  кердің қазақтардың егін 
жəне мал шаруашылығы бойынша, 
оның ішін де қой шаруашылығы 
мен жыл қы шаруашылығы тура-
лы статист-ға лым дар Ф.Щербина 
(1897-1901 жж.) мен С.Швецовтың 
(1902-1903 жж.) бас шылығымен 
бірқатар ғылыми экс   пе  диция 
құрамында жүргізген ір гелі 
зерттеулері бар. Сондай-ақ 1926 
жы лы Қазақ АССР-інің Адай ауда-
нын (қазіргі Атырау, Маңғыстау, 
Батыс Қа зақ стан жəне Ақтөбе об-
лыстары) зерт теген КСРО Ғылым 
академия сы ның Антропологиялық 
экспедициясына қатысқан.

Əлихан Бөкейханның кейінгі 
ұр пақ қа қалдырған бай мұрасы, 
əсі ресе ір гелі зерттеулері Қазақ-
стан Респуб ли касының зияткерлік 

меншігін құрай ты ны сөзсіз. Сон-
дықтан оның ғылыми еңбек терін 
жан-жақты талдау егемен елі міз-
дің ауыл шаруашылығы саласын 
да мыту ісінде пайдасы тиюі əбден 
мүмкін.

Өзінің бүкіл саналы өмірін хал-
қы  мыздың бостандығы, қазақ ұлт-
тық мемлекетінің қайта өркендеуі 

мен  тəуел сіздігі үшін күреске ар на-
ған  Əли  хан Бө кей ханның бай мұ ра-
сын ел игі лігіне, өскелең ұрпаққа 
патриот тық тəр бие беру ісінде ба-
рынша пай далана біл гені міз жөн.

Майкен ЗЕНОВ,
ауыл шаруашылығы 

ғылымдарының кандидаты                           

Тəуелсіздік бұрын қоғам назары-
нан барынша жасырын, əдейі де қаса-
қана, қағаберіс ұсталған жаңа тарихи 
тақы рыптарды зерттеуге жол ашты. 
Осындай маңызды мəселенің бірі 
– Қазақстандағы ашар шылық тари-
хы еді. Мемлекеттік орган дар ара-
сында мұны ең алдымен түсінген 
Қазақстан өкіметі болды. Пар ламент 
1992 жылы-ақ бұл мəселеге ба са мəн 
беріп, арнайы мемлекеттік комис сия 
ұйымдастырып, оның алғашқы тұжы-
рым дарын халыққа ұсынған болатын. 
Онда негізінен ашаршылықтың себеп-
терін, сипатын жəне ауыр салдарла-
рын анықтауға байланысты өзіндік, 
жаңа қадамдар жа салды. Сонымен 
қатар осы алғашқы Пар ламент ко-
миссиясы бұл мəселе əлі де тия нақты 
түрде жан-жақты зерттелуі тиіс екен-
дігін ескертті. Алайда тарихымызда 
зерттелмеген басқа да ақтаңдақтардың 
көп болуына байланысты бұл мəселе 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ар-
найы көңіл бөліп, еңбектерінде бірнеше 
рет атап көрсеткеніне қарамастан, тарих 
ғылымында осы тақырыптағы жүйелі 
зерттеулер өз деңгейінде бола қоймады. 
Мұның ғалымдардың дайындығына 
қатысты субъективті себептері де бар 
еді. Ғылыми орта тəуелсіздікпен кел-
ген тосын үдерістерге жедел бейім деле 
алмай, жекелеген ғалымдар ғана осы 
бағыттағы өздерінің ғылыми ізденіс-
терін қоғам назарына ұсына алды.  

Енді, міне, осыны байқаған Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев қо ғам на-
зарын тарихымыздағы аса қасірет ті 
мəселеге қайта аударып отыр. Мұн-
дайда мемлекеттік басқарушы жəне заң 
шығарушы органдар арасында Сенат 
депутаттарының белсенділік танытып, 
ғалымдармен бірге жақында ғана аста-
нада «Азаттық жолындағы ақтаңдақтар: 
ашаршылық зардаптарына шынайы 
көз қарас» тақырыбында дөңгелек үс-
тел ұйым дастыруы, яғни маңызды мə-
селеге тағы да арнайы қозғау салуы 
қуантады. Осы қажетті іс-шараны 
кіріспе сөзімен ашқан Сенат Төрағасы 
Мəулен Əшімбаев ашаршылық апа-
тын «адамзаттың алапат гуманитарлық 
қасіреті» ретінде сипаттай келе, оны 
тарихымызды «саясиландырмай, ең ал-
дымен оған ғылыми тұрғыдан» қарауды 
ұсынды. Өте орынды ай тылған пікір 
қоғамда түсіністікпен қа былдануы тиіс 
деп ойлаймыз. Өйткені кезінде тарих-
шылар саяси көзқарастар жетегінде 
кеткен, тарихтың ақиқатын анықтауға 
саясат кедергі келтірген, сон дықтан да 
тіптен ащы шындық туралы ға лымдар 
ауыз ашпаған немесе тарихи зерттеу-
лерде көпе-көрінеу бұрмаланған кезеңді 
де бастан өткіздік емес пе?

Оның үстіне ашаршылық тəріз-
ді, не гізінен алғанда, қазақтың 
дəстүр лі қо ғамын күшпен қиратудан 
туын даған аса ауыр жəне қасіретті 
мəселені қоз  ға  ғанда оның бəрінен 
бұрын бұ рын ғы тоталитарлық жүйенің 

əлеуметтік-ша  руашылық оспадар қате 
жəне со лақай реформаларының салдары 
екен дігін ұмытуға тиіс емеспіз. Мұндай 
мəсе лелерді саясиландыру немесе идео-
логияландыру ақиқатқа апарар жолды 
қиындата түседі. Осы қырғындағы не-
гізгі құрбандық қарапайым, саясаттан 
алыс қазақ халқының қалың бұқарасы 
бо луы да бұл мəселені саясиландыруға 
əуестенбеуге шақыратындай. Тарихы-
мыздағы осы ауыр мəселе тарих ғылы-
мында шынайы қорытынды жасауға 
мұқтаж екендігін мойындауымыз тиіс. 

Рас, тəуелсіздік тұсында ашаршы-
лықты зерттеуде біраз жұмыс жасалды. 
Тіптен бұл бағыттағы шетелдік зерт  -
теушілердің зерттеулеріне де көңіл бө-
ліне бастады. Ғалымдарымыз кезінде 
америкалық Роберт Конквесттің ең-
бектерінен ғана хабардар болып келген 
болса, тəуелсіздік тұсында осы мəселеге 
қа тысты Роберт Киндлердің, Стивен 
Уиткрофтың, Роберт Дэвистің, Николо 
Пианчеллоның, Сара Камеронның 
жəне басқалардың еңбектерімен, көз -
қарас тарымен танысуға да мүм кін дік 
алды. Алайда қазақ болмысын жақсы 
біле бермейтін мұндай ға лым дардың 
көзқарастары оларға сын көз бен қа-
рау ды да қажет ететінін айта кет кені міз 
жөн. Олардың арасында қазақ тілін де 
сөйлей алатыны – жалғыз Сара Ка-
мерон. Дегенмен шетелдіктерден де 
үй  ренетін нəрсе баршылық. Олар əдет-
те осы мəселені саясиландырудан қаш-
қақ тайды жəне қазақ ашаршылығын 
басқа аймақтардағы (Украинадағы, 
Еділ бойындағы, Солтүстік Кавказдағы) 
осын     дай қасіреттермен салыстыра 
кең ауқым да қарастыруға бейім. Мұ-
ның өзі қазақ даласында орын алған 
зұлматқа сырт көз  бен қарап, мəселенің 
субъективті жəне объективті себептерін 
айқындай түсуге мүмкіндік береді. 

Қалай десек те, ашаршылық тақы-
ры бын қарастырғанда, Сенат Төраға-
сы  ның атап көрсеткеніндей, бəрінен 
бұрын «ғылыми көзқарасқа басымдық 
бе руі міз керек. Себебі халқымызға 
ашар  шы лықтың ащы ақиқатын ға-
лым дары мыз ғана ашып, дəлелді 
түр де жеткізе алады. Жал   п ы, тарихи 
тақы рыптарға қа тысты қо ғам  дық ой 
ғылыми пікірге негізделуі керек». 

Қорыта айтқанда, Президентіміздің 
осы мəселеге қатысты арнайы пікір біл-
діріп, өткір тақырыпты жаңаша зерт-
теу ге шақыруы, оны Сенат депутат-
тарының нақты іс-əрекетпен қолдауы 
бізді, зерттеушілерді жаңа ізденістерге 
ұмтылдырып, əсіресе тарихшылар ара-
сында қайшылықты да ауыртпалыққа 
толы тарихымызды анықтай түсуге де-
ген құлшыныс туғызары сөзсіз. 

Талас ОМАРБЕКОВ,
тарих ғылымдарының докторы, 

профессор, 
Ұлттық ғылым академиясының 

Құрметті академигі

ЗАМАНА ЗАПЫРАНЫ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Әлихан Бөкейханның ғылыми мұрасы 
жете зерттеуді қажет етеді 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тарихымызға �шпес із қалдырып, халқымыздың айрықша 
құрметіне б�ленген к�рнекті тұлғалардың бірі – �лихан Б�кейхан. 
Ол – Қазақстан мен Ресейдің қоғам және мемлекет қайраткері, 
«Алаш» азаттық қозға лы сы ның және Алашорда автономиялы 
үкіметінің басшысы, ғалым, журналист және аудармашы.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тарих ғылымы басқа гуманитарлық ғылымдармен салыстырғанда, мем-
лекет тарапынан әділетті қолдауға аса мұқтаж. Мұның себебі �ткен 
ғасырда оның шын мәнінде «сарай ғылымына» айналып, тоталитарлық 
жүйенің біржақты саясатын бұқара арасында насихаттаушы қуатты 
идеологиялық құралға айналуында жатыр. Шүкіршілік, еліміз 
тәуелсіздік алған соң тарихымыз да сая си еркіндікке, рухани дербестікке 
қол жеткізді. Енді тарихшылар ақиқатқа негізделген тәуелсіз ойларын 
�з зерттеулерінде қаймықпай, жалтақтамай жаза алатын жаңа заман 
мүмкіндігіне ие болды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бұл өзекті мəселе бұдан бұрын да кө-
терілген еді. Алайда түйіні шешілмей, күр-
меуі көп болып, орта жолда аяғына дейін 
жеткізілмей қалған-ды. Енді, міне, сабақты 
ине сəтімен болған уақыт та келіп жетті. 

Солақай саясаттың құрығына ілініп, 
қаза тапқан азаматтардың есімдерін ақ-
тап алу иманды, сауапты, ізгілікті іс деп 
білемін. Біріншіден, қилы кезең, тар жол, 
тайғақ кешуде шейіт болғандарды ақтау – 
аруақ алдындағы азаматтық бо ры шымыз. 
Екіншіден, көзі тірі ұрпақ алдындағы мін-
детіміз. Үшіншіден, бо ла  шақты гума нистік, 
имандылық қа дам ға бағыттауға кең мүм-
кіндік берер қа да мымыз. 

Тарихшылар мен саясаттанушылар дың 
пайымдауынша, 1937-1938 жылдары 100 
мыңнан аса адам қуғын-сүргінге ұшырады. 
Соның 25 мыңы атылды. Оққа ұшқандардың 
дені қазақтың бетке ұстар, көш бастаушы, 
ағартушы, ұлттың көсемі болуға лайық 
Алаштың арда ұлдары еді.

Сонымен қатар елімізде сол зұлмат жыл-
дары болған 370-тен аса бұқаралық көтеріліс 
пен қарсылық шарасы да əділ бағасын алған 
жоқ. Бұл қан-жосамен басылған оқиғалар ту-
ралы деректер тəуелсіздікке дейін өте құпия 
сақталды. 

Ай талық, Семейдің Абыра лы сын да-
ғы, Қызылорданың Қара құмын дағы, Түр -
кістанның Соза ғындағы жəне Маң ғыс-
таудағы Адай көтерілістері əділдікті талап 
еткен халық наразылығы болатын. 

Адай көтерілісі туралы жазылған ең-
бек терде Маңғыстаудағы қуғын-сүр-
гін  нің екінші кезеңі тарихта «Тобанияз 
ісі» атымен қалды. 1929 жылы Тобанияз 
Əл ниязұлы тұтқынға алынды. Онымен 
бірге «Байлардың, саудагерлердің, пат-
ша өкіметінің бұрынғы Адай округі Кеңес 
қызметкерлерінің контрреволю ция лық 
ұйымы» деген қылмыстық іске қаты-
сушылар деп 70 адамды тұтқындайды. 

ОГПУ «үштігі» Тобанияз Əлниязов 
бас таған 21 адамды атуға, қалғандарын 3 
жылдан 10 жылға дейін түрмеге қамауға 
шешім шығарған. Сөйтіп, елдің сүт бетіндегі 
қаймағы, ел басшылары ойдан шығарылып, 
қолдан құрастырылған «тергеу ісінің» 
құрбандары болды.

Адай көтерілісі бойынша (1931 жыл) 
жауапқа 740 адам тартылып, оның 559-ы 

тұтқынға алынды. Маңғыстау да ласындағы 
жазалау мұнымен де біткен жоқ. 1938 жылы 
4 шілде күні таң атпай шырт ұйқыда жатқан 
54 ер-азаматты киіз үйге қамап, ас-сусыз, 
отбасыларына түсініктеме бермей, келесі 
күні таң ата Форт-Александровск түрмесіне 
жеткізеді. Олар Ресейге жер аударылып, 54 
қазақтың 38-і атылған (Э.Абланова «Маң 
даладағы қуғын-сүргін»). 

Ел басына төнген зобалаң Маңғыстау 
топырағындағы атақты дін иелерін де ай-
налып өткен жоқ. «Дін – апиын» деген 
қағиданы ұстанған коммунистік режім елге 
сыйлы, қадірлі тұлғалардың да соңына шам 
алып түсті. Төтеннен келіп қолына кісен 
салды, итжеккенге айдады, түрмеге қамады, 
атты. Басына қара бұлт үйірілгенін сезген-
дер жан сауғалап тым-тырақай көрші ел-
дерге қашты. Қарақалпақ, Түрікмен, тіпті 
Иран, Ауған асып кеткендері де жетерлік. 
Со лардың арасында зиялы тұлғаның бірі 
Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы да бар еді. Ол 
да 30-шы жылдары Иранды бетке алмақ бо-
лады. Алайда қолы да, құ ры ғы да ұзын Кеңес 
өкіметі оны қолға тү сіріп, одан Ашхабаттың 
абақтысынан бір-ақ шығарады. Кейін ұзақ 
тергеу мен жазалаудың соңы өмірін қиып 
кетті. 

Маңғыстаудың тағы бір қадірменді 
азаматы, белгілі тұлғасы Сарымерген би 
де ой-шұқыры беймəлім, мүлде ат ізін са-
лып көрмеген Түрікменнің Қазанжық елді 
мекеніне қоныс аударып, өзі де, əйелі де 
бақи лыққа аттанады. Бүгінгі таңда Сары-
мер ген бидің ұрпақтары бабасының зиратын 
таба алмай шарқ ұруда. 

Ер тоқымы бауырына түскен, кеже гесі 
кері тартқан тар заманда Сенек ауылын дағы 
сəулет өнерінің айшықты үл гісі саналған, ақ 
тастан қашалып қол дан салынған «Ақ отау» 
ғимараты ұзақ жылдар шəкірт тəрбиелеген 
білім ор дасы еді. Осы «Ақ отауға» молда, 
ишан дарды қудалап əкеліп қамап, ас-су та-
тырмай аш-құрсақ ұстап, басқа қа ла дағы 
түрмелерге жөнелтіп отырған. Міне, киелі 
Маңғыстау жері осындай шек тен шыққан 
жауыздықтың куəсі бол ған.

Осындай замана запыраны – қу ғын-
сүргін қазақты баудай түсірді, мəйе гін отап 
кетті. Бірақ ұлтымыз түп-тұқия ны мен жой-
ылып кетпеді. Уақыт өте келе етек-жеңін 
жиды, іргелі де азат ел атанды. 

«Адамды аздырмайтын – үміт» дейді 
дана халқымыз. Ендеше, мемлекеттік ко-
миссия жұмысынан халқымыздың кү  тер 
үміті көп. Адамзаттың гуманизмі мен ізгілігі 
үшін қажет шаруа. Жаныңды қуырып, 
жүрегіңді паршалайтын тарих тағы саяси 
қателіктің запыранын кеш кен қуғын-сүргін 
құрбандарын толық тай ақ тау – бізге үлкен 
міндет əрі жауап кер шілік. 

Осыған орай, Мемлекеттік комис сияға 
Қазақстанға байланысты саяси қуғын-
сүргінді, «Қазақстандағы кіші қазан» 
бағдарламасын күштеп жүр гізуді, «Алаш» 
партиясы жəне Алаш қоз ғалысы мүшелерін, 
басқа да еліміздің бос тандығы үшін күрескен 
тұлғаларды қу ғындау, аяусыз жазалау жайт-
тарын зерт теу ұсынылып отыр.

Мемлекеттік комиссия атқаратын жұ-
мыстардың əдістемесін, т.б. құжаттарды 
дайындалып, осы комиссия мүшелеріне 
жəне облыстар мен қалалар əкімдіктеріне 
жіберілді.

2020 жылдың желтоқсан айын да Маң-
ғыстау облысы əкімінің шешімімен об-
лыс тық комиссия құрылып, жұ мыс   қа 
кірісті. Оның алғашқы отырысына қа тысып, 
ал дағы атқарылар шаруалардың басым 
бағыттарымен таныстым. Ш.Есенов атын-
дағы уни вер   ситет ғалымдарымен, облыстық 
ар  хив қызметкерлерімен, Қарақия ауда ны, 
Жаңаөзен қаласы, т.б. ұжым дар өкіл дерімен 
пікір алысып, жұмы сы мыздың негізгі бағыт-
бағдарын пы сық  тадық. Облыстық комиссия 
мү шел ерінің ізгі бас тамаларына 2010 жылы 
саяси ғылымдар докторы Қырымбек Кө-
шербаевтың басшылығымен жарық көр ген 
«Адай көтерілісі» атты қос том дық кітаптың 
да көмегі болады деген ой дамын.

Қасіретті жылдардың құрбандарын 
ақтау жолында комиссия түскен пікір лер ді 
ескеріп, іске кірісіп те кетті. Мəсе лен, Маң -
ғыстау облысының өкіл има мы Əнуар Ізім-
ұлы қудаланған дін ие лері, сот тал ған, жер 
аударылған дін қайраткерлері, жабыл ған 
жəне құла тыл ған мешіттер туралы мə лімет-
тер дайындауға кіріссе, облыстық комис-
сия мүше сі Алқажан Еділханов бастаған 
топ Түр ік мен жəне Қарақалпақ елдеріне, 
т.б. өлкелерге қудаланып, қоныс аударуға 
мəжбүр болған маңғыстаулықтар жө нінде 
материалдар жинақтаумен айна лысып жа-
тыр. Алда атқарылар шаруа жеткілікті. Ко-
миссия тарихтағы ақтаң дақ ты əлі-ақ екшеп, 
таразылап, əділ баға сын берері даусыз. 

�мірзақ ОЗҒАНБАЕВ,
профессор, 

тарих ғылымдарының докторы, 
мемлекеттік комиссияның мүшесі

Қолдан жасалған «істің» 
құрбандары

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен ғасырдың басында халқы мызды сарсаңға салып, қасірет шектір ген сая-
си қуғын-сүргіннің зобалаңы тарих тың ақтаңдағы ретінде к�ңілден к�шпей, 
жүректен �шпей келе жатқаны рас. Осыған орай, �ткен жылғы қарашаның 
24-інде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау ж�ніндегі мемлекеттік комиссия туралы» Жарлыққа қол қойып, 
жедел түрде комиссия құрамы да жасақталып, жұмысын бастап кетті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ақтаңдақты 
ғылыми тұжырым 
ғана айқындайды

К
ол

ла
ж

ды
 ж

ас
ағ

ан
 З

әу
ре

ш
 С

М
А

ҒҰ
Л

, «
E

Q
»

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст
Egemen Qazaqstan    23 февраля 2021 год

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст




