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«Газет – халықтың көзі, кұлағы һәм тілі..» 

А.Байтұрсынов 

 

Кіріспе 

  

ХХ ғасырдың басындағы Қазақ өлкесіндегі қалыптасқан саяси ахуал, 

қазақ ауылы мен қазақ халқының өмірі, тұрмыс-тіршілігін зерделеуде сол 

жылдары шығып тұрған қазақ мерзімді басылымдарының орны бөлек. Соның 

бірі – «Бірлік туы» газеті. Газет 1917 жылдың 24 маусымы мен 1918 жылдың 

сәуір айының ортасы аралығында Ташкент қаласында жарық көріп тұрды.  

«Бірлік туы» өзінің қысқа ғұмырына қарамастан халықтың тұрмысы, 

ақпан және қазан төңкерістерінен кейінгі қазақ халқының үміті мен арман-

мұраты, басына түскен қиыншылықтар мен ауыртпалықтар туралы 

ақпараттарды жариялай отырып, халықтың саяси ой-өрісін кеңейтіп 

қалыптастыруға септігін тигізген басылымның бірі екендігі даусыз. 

Газет негізінен Түркістан аймағының Сырдария және Жетісу 

облыстарындағы қалыптасқан қоғамдық-саяси ахуал, аймақтың әлеуметтік-

экономикалық жағдайы мен халықтың тұрмыс-қарекетінен құнды мәліметтер 

береді. «Бірлік туы» Түркістан аймағы тұрғындарын тұтас қазақ өлкесінің 

тыныс-тіршілігінен де хабардар етіп отырған. Газет бетінде жалпы қазаққа 

қатысты мәселелер бойынша «Қазақ» газетінің кейбір басылымдары да 

жарияланып отырған. «Бірлік туы» газетінің өмірге келуін алғаш болып елге 

хабар еткен де осы «Қазақ» газеті еді: «Бірлік туы» атты қазақ газетінің 1-ші 

һәм 2-ші нөмірлері басқармамызға келді. Шығарушысы – Мұстафа 

Шоқайбаласы. Газет жетісіне бір шығады. Жылдық құны 5 сом, жарты 

жылдығы 3 сом, үш айлығы 1 сом 70 тиын. Баспасөздің ең керек уақытында 

көтерілген «Бірлік туына» құтты болсын айтамыз» [1].  

Қазақтың біртуар азаматтары, қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері 

Мұстафа Шоқай, Қайретдин Болғанбаев, Сұлтанбек Қожанов редакторлық 

еткен «Бірлік туы» Түркістан қазақтарынан басқа қырғыз, өзбек, татар сияқты 

түркі халықтарының арасына да кең тараған.  

«Бірлік туының» төрт данасы бар деп есептеледі. Ғалымдардың 

айтуынша, оның Санкт-Петербург, Мәскеу мен Ташкент қалаларындағы 

нұсқаларының тағдыры белгісіз, ал төртінші данасы ҚР Орталық мемлекеттік 

мұрағатында сақталынған. Бұл нұсқаның да алғашқы бес нөмірі сақталмаған, 

газет топтамасы алтыншы нөмірден басталады. 

Жалпы «Түркістан уалаяты газетінен» бастау алатын қазақ баспасөзінің, 

мерзімді баспасөз басылымдарының қалыптасу тарихы біршама зерттелген. 

Алғашқы зерттеулер өткен ғасырдың 50-60 жылдары-ақ жарық көре бастады 

[2]. Дегенмен «...халықтың көзі, кұлағы һәм тілі...» болған қазақ мерзімді 

баспасөзінің тарихы, оның құнды тарихи дереккөзі ретіндегі рөлі мен 

маңызын айқындау тәуелсіздік жылдары ғана мүмкін болды. 1990-жылдардың 

ортасына таман алғашқы зерттеулер жарық көрсе [3], 2000-жылдары мәселе 

ғылыми диссертация тақырыптары ретінде алынып [4], артынша ғылыми 
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мақала, жинақ және монографиялармен [5] толыға түсті. 2017 жылы Батыс 

Қазақстан облыстық газеттерінің шыға бастағанына 100 жыл толуы 

қарсаңында 2013-2016 жылдардың өзінде бірнеше еңбектер мен жинақтар 

жарық көрді [6]. 

Оқу құралына арқау болып отырған «Бірлік туы» газеті туралы арнайы 

зерттеу еңбектері (жинақ, монография) болмағанымен газеттің жекелеген 

нөмірлерінің жарияланымдары негізінде бірнеше мақала жарық көріп 

үлгерген [7]. 

Екі кітаптан тұратын оқу құралының 1-кітабы дайындалып баспаға 

ұсынылып отыр. Оқу құралына ҚР ОММ сақталған «Бірлік туы» газетінің 

1917 жылы шығып тұрған сандарының жарияланымдары арқау болды. 

Жұмыста басылым жарияланымдары еш өзгеріссіз беріліп отыр. 

Мәтіндердің тілдік, лексикалық, стильдік және синтаксистік құрылымына 

түзетулер немесе өзгерістер енгізілген жоқ. 

Басылым жарияланымдарында кездесетін никах, елан, тәдбір, аза, һәр, 

һеш, срок, гражданин, переводчик, учитель, закон, постановление, агитатор, 

организатор, союзный, т.б. сөздер мен сөз тіркестері де сол күйінде берілді.  

Еңбекте газет жарияланымдары сол кезеңнің тарихи оқиғалары, жалпы 

елдегі, Түркістан өлкесіндегі қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық және 

саяси ахуал аясында зерделенеді.  

Оқу құралы Қазақстанның қазіргі заман тарихының типтік 

бағдарламасы негізінде ұсынылып отыр.  

Авторлар осы ұсынылып отырған оқу құралына айтылатын сын-

ескертпелерге күні бұрын алғысын білдіреді. 

  



5 

1 «Бірлік туы» газеті құнды тарихи дереккөзі 

 

1917 жылы «Бірлік туы» газетінің бетінде жарық көріп отырған 

жарияланымдар сол жылдардағы уақытша үкімет пен енді билікке келген 

кеңес өкіметінің саясаты, халқымыздың күнделікті өмір-тіршілігі мен тұрмыс 

жағдайы, қоғамдық-саяси өмірі, қазақ зиялыларының қызметінен құнды 

мәліметтер береді. Жоғарыда айтылғандай «Бірлік туының» жарияланымдары 

негізінен Сырдария және Жетісу облыстарының ақпараттарына негізделген. 

Газет беттерінде Түркістан аймағының саяси-әлеуметтік өмірінің өзекті 

мәселелері: жер мәселесі, халықтың уақытша үкіметке артқан сенімі мен 

үміті, жергілікті басқару, халықтың ауыр тұрмысы, астық тапшылығы, 

ашаршылық қаупі, оның алдын алу шаралары, Түркістан мұсылмандарының 

съездері, т.б. төңірегіндегі құнды материалдар жарық көріп тұрды. Газетте 

ішінара Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Ахмет 

Бірімжановтардың «Қазақ» газетіндегі жарияланымдары да беріліп отырған. 

«Бірлік туы» газетінде қазақ зиялы қауымы 

өкілдерінің мақалалары жарияланып тұрды. Олардың 

қатарында Мұстафа Шоқай, Қайретдин Болғанбаев, 

Сұлтанбек Қожанов, Елемес Жарменов, Нұрғали 

Құлжанов, Ахмет Жанталин, Төреқұл Жанұзақов, т.б. 

бар. Олардың кейбірі өз мақалаларын «Мадияр», 

«А.Ж.», «Көз көрген», «Келдин»,«С», т.б. бүркеме 

есімдерімен беріп отырған. 

Егер «Қазақ» газеті «қазақ жұртына әрі мәдениет  

есігі, әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі...» болып 

тұтас қазақ жұртына қызмет етсе, өздерін «Қазақтың» 

шекпенінен шықтық деп есептеген ниеттес басылымдардың бірі «Бірлік туы» 

Түркістан өлкесі тұрғындары арасына ақпарат тарату, ілім-білімге үндеу, жол 

сілтеуді қолға алды. 

Газет жарияланымдарына шолу оның көтерген мәселелерінің 

тақырыптары мен мазмұны жағынан «Қазақ» газеті жарияланымдарымен 

үндесіп жатқандығын аңғартады. Соның бірі 1917 жылғы Ресейдегі Ақпан 

революциясының жеңісі. «Қазақ» газеті өзінің кезекті нөміріндегі«Алаш 

ұлына» деген үндеуінде: «Азаттық таңы атты. Тілекке құдай жеткізді. Кеше 

ғана құл едік, енді бүгін теңелдік. Қам көңілде қаяудай арман қалған жоқ. 

Неше ғасырдан бері жұрттың бәрін қорлықта ұстаған, құлдықта ұстаған жауыз 

үкімет өзгеге қазған оры өзіне шағын көр болып, қайтпас қара сапарға кетті»,-

деп қуана жазғаны белгілі [8, 234-235]. Бұл жаңалықты «Бірлік туы» да 

назардан тыс қалдырмады. Газеттің 1917 жылдың 20-тамыздағы алтыншы 

нөмірінде «Қашаннан залымдық құқықсыздықтың зарын тартып, құлдық, 

кемшіліктің қамытын киіп келген руссия халықтары март айынан бері 

бостандық шуағына шықты. Әділшілік, адамшылық халыққа қас болып 

хайуандық жолына бағынған ескі «патша дәуірін» құлатқаннан бері руссия 

М. Шоқай 
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халықтары тіршілік жұмыстарының әр саласын өз қолдарына алып, өзі 

қожайын болып отыр. 

Қашаннан халықты қой есебінде бағып, құл есебінде тұтқан ескі қалып 

жоғалған соң ерік тізгіні сол халықтың өзіне тиді. Енді, бұрынғы қара күшке 

сүйеніп, оқ пен найзаға сиынған жексұрын патша, қаһарлы төрелер жоқ. 

Олардың мәңгіге қарасы өшті. Мұнан былай халық тіршілік жұмыстарын өзі 

атқармақ. Дін һәм дүние істерінің тізгіндері халықтың өз ихтиярына тиіп, 

қашаннан аңсаған бостандық, еркіншілік күні туды деген осы...», - деп жазды 

[9]. Газет бұл жаңалықты жеткізумен ғана шектелмейді. «Заман - өзгеріс 

заманы: ескінің қирап, жоғалып, оның орнына жаңаның орнап жатқан дәуірі», 

- дей келе, ол өзгерістердің халық игілігі, қазаққа тиімді болуы үшін алда 

орасан зор жұмыстардың күтіп тұрғандығын ескертеді. Бұл жолда «өзгерістің 

екі ұшы бар» және «ол екі ұшының бірі орнына келмесе, өзгерістен пайда 

болмақ емес; Бәлки бұрынғыдан да жаман зияны болуы мүмкін» екендігін 

баса айтады. Мақала авторлары ол өзгерістің «бір ұшы» -қазақтың көзінің 

ашық болуы, ілім-білімді, ғылымды меңгеруінде жатқандығын түсіндіруге 

тырысады. «...Бұған халықтың ілімді болып, өзінің кім екенін һәм өзін бағушы 

патша мен төрелердің кімдер екенін анық түсінуі қажет.... Өйткені ол 

тәртіптің сүйенген күші надандық, қорыққан жауы ғылым болғандықтан ол 

қолынан келгенше халыққа ғылым нұрын түсірмеу жағына күш қылады. Сол 

себепті һәр жерде өзгерістің бұл бірінші қызметін орындау  үшін көп уақыт, 

сансыз қайрат керек болады»,- дей келе, халқына оң өзгерістердің оңай 

жолмен келмейтіндігін, ол жолда аянбай еңбек етіп білім-ғылымды меңгеруі, 

төзімділік танытуы қажеттігін тағы бір мәрте еске салады. 

Сол кезеңдегі Ресей империясындағы орыс, басқа да халықтар 

өкілдерінің өзгеріс, бостандық, азаттық, жарқын өмір жолындағы күресте 

құрбан болғандығын, көп жағдайда, оған надандықтың салдарынан ақ пен 

қараны ажырата алмаған халықтың өзінің себепкер болғандығын жазады. 

Мәселен, мұны мақаланың мына жолдарынан аңғаруға болады: «...осы көріп 

отырған өзгерісіміздің бұл қызметі басталғалы жүз шамалы жыл болды. Сонан 

бері орыстың һәм руссиядағы өзге ілімді халықтардың жүйрік сабаздары осы 

қызметке көп күш жұмсап, талай қайрат көрсеткен. Халыққа өзгерістің 

мағынасынтүсіндіріп, ескі қалыптың зиянын аңғартам деп жүріп, талай  

сабаздар құрбан болған, Сібірге айдалған, түрмелерде отырған. Надандық 

қараңғылық салдарынан халық өзінің осындай шын жан ашырларына жәрдем 

көрсету орнына өзі қас болмақ һәм солай болғанда...». 

Мақалада «өзгерістің екінші һәм ең негізгі ұшы» туралыда сөз 

қозғалады. Мұнда биліктен тайдырылған ескі тәртіптің орнынакелетін жаңа 

тәртіп, жергілікті жерлерде өзінің басқару-әкімшілік ұйымдарын құру, ол 

ұйымдардың халықтың ой-тілегі мен арман-мұратына жауап беруі сияқты 

мәселелер сөз болады. 

Сол жылдары Ақпан революциясының жеңісіне орай Уақытша үкімет 

атынақұттықтаулар мен жылы лебіздер ауыл-болыстар мен уездерден, жан-

жақтан жіберіліп жатқан еді. Мәселен, 1917 жылы 7 наурызда Петроградқа 
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Уақытша үкімет атына Сырдария облысының 12 болыстығы атынан Өтеміс 

пен Қарабәкір құттықтап жеделхат жіберсе, оның артынша облыстың 

Қарабұлақ елді мекенінің тұрғындары да өздерінің жылы лебіздерін телеграф 

арқылы білдірген еді. Олар «ақпан революциясының жеңісі Ресей 

империясының құрамында болған барлық халықтарға бұрын болмаған 

көптеген ұлы демократиялық бостандықтар берді: саяси партиялар құру, сөз 

бостандығы, баспасөз бостандығы, түрлі митингілер ұйымдастыру мен 

манифестациялар бостандығы», - дей келе, орталық езгісінің құлауын Ресей 

империясының шет аймақтары, оның ішінде қазақ халқы үшін ұлттық-саяси 

бостандыққа жетуге жол ашады деп сенді [10, 59-60-бб.]. 

Міне, осы ұлттық-саяси бостандықты қамтамасыз ететін «өзгерістің 

екінші ұшының» жүзеге асуының оңайға түспегендігі тарихтан белгілі. Мұны 

«Бірлік туы» сол кезде-ақ көріп-біліп дабыл қаққан еді. 

Патша үкіметі әкімшілігі саналатын Түркістан генерал-

губернаторлығының тек наурыз айының соңында ғана биліктен кетіп, сол  

1917 жылдың 7 сәуірі күні Уақытша үкіметтің шешімімен өлкені басқаратын 

Түркістан комитетінің құрылғандығы, оған Жетісу, Сырдария, Ферғана мен 

Закаспий облыстары, мұның сыртында Хиуа мен Бұқарада Уақытша үкімет 

атынан билік жүргізу өкілеттілігі берілгендігін білеміз.  

Өлкедегі саяси ахуал күрделі еді. «Түркістан комитеті мен ұлттық-

қоғамдық саяси ұйымдар арасындағы текетіресті тудырғанды. Түркістан 

өлкесіндегі саяси күштер Уақытша үкіметтің Түркістан комитеті құрылғаннан 

кейінгі кезеңде билік үшін талпынысын күшейте түсті. Мұндай талпыныстың 

соңы көп жағдайда жанжалды түрде жүрді. Ұлттық қоғамдық-саяси ұйымдар 

уездік және облыстық комиссарларды тағайындау кезінде Түркістан 

комитетінің өздерімен есептесулерін талап етті. Тура осындай талапты 

жұмысшы-солдат депутатттары кеңестері де қойған еді. Түркістан комитеті 

Сырдария облысының және оның уездерінің комиссарларын қоғамдық-саяси 

ұйымдардың келісімінсіз тағайындауына Ташкент жұмысшы-солдат 

депутатттары кеңесі бірінші болып наразылық танытты. Түркістан 

комитетінің мұндай әрекеті өлкедегі қоғамдық-саяси ұйымдар тарапынан 

«революция жеңісіне қайшы келеді» деп айыпталды» [11]. 

Кейіннен газеттің алғашқы ұйымдастырушыларының бірі, қазақтың 

біртуар перзенті М. Шоқай 1917 жылғы Ақпан революциясының халық үмітін 

ақтамағанын «...революцияны шын көңілден сүйсіне, тебірене қарсы 

алғанымыз әлі есімізде. Түркістандықтардың көбісі, әсіресе қарттар 1917 

жылғы революцияны Ресей мен Түркістанның ара жігін айырған 1916 жылғы 

Түркістан көтерілісінің заңды жалғасы деп қабылдаған еді. Әттең, бұл 

қуанышымыз ұзаққа бармады. Революция үмітімізді ақтамай, сенімнен 

айырды, алданып қалғанымызды айқын көрсетті. Байтақ еліміз құрбан болған 

перзенттерінің қаны мен тәніне толы болды. Түркістанның мыңдаған жігіттері 

бетіне жаңа перде бүркенген ескі отаршылдыққа қарсы күресте опат болды. 

Мыңдаған жас Түркістан қаһармандары Ресей зынданрында, айдауда шіріп 

жатты. Ондаған мың, жүздеген мың түркістандықтар адам сияқты өмір сүру 
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мүмкіндігінен айырылып, елінен безіп кетуге мәжбүр болды. Асқан ықылас-

ілтипат, зор үмітпен қарсы алынған революция кейін жалпы ұлттық қасіретке 

айналды», - деп қынжыла жазды [12, 256-б.]. 

Газеттің осы нөміріндегі тағы бір назар аудартатын жарияланым - 1917 

жылдың 2-5 тамызы аралығында өткен жалпы жиылысқа арналған «Түркістан 

аймағы қазақ-қырғыздарының жалпы жиылысы» [9]. Жиылысқа Сырдария, 

Ферғана, Жетісу облыстарынан дауысты 84 адам, төраға ретінде Сейітжаппар 

Аспандияров, Мұхамеджан Тынышбаевтар қатынасқан. Жиылыс жұмысы 

барысында Түркістан өңірі қазақ-қырғыздарының өзекті  мәселелері мемлекет 

формасы, жер-су, переселендер (қоныс аударушы орыс шаруалары туралы сөз 

болып отыр – авторлар), земство, мектеп, сот, дін, баспасөз, бүкіл Руссия 

мұсылмандары, жер комитеттері, әйел мәселесі, ұлт қазынасы, учредительное 

собрание, т.б. қаралып, әр мәселе бойынша қаулылар қабылданады. Қаралған 

мәселелер жалпы қазаққа тән және 1917 жылдың 21-28 шілдесі аралығында 

өткен I Бүкілқазақ съезімен үндесіп жатыр. «Әзіргі заман осы күнгі саяси 

ахуал» деп аталатын 1-ші қаулысында «жұрт беталдына жайылып, бір хукімет 

болмай мемлекет ішінде, халық арасында алалық жүріп тұрғаны жұртқа, 

мемлекетке зиянды. Шын бұқара қара халыққа сүйенген жаңа Уақытша 

Хукімет жөндеп басқарып тұрғанда ғана осы күнгі ретсіздіктердің тоқталуы 

мүмкін; соның үшін түркістан аймағы қазақ-қырғызының жалпы жиылысы 

қолдан келгенше Уақытша Хукіметке жәрдем көрсетіп, оның жоспарын 

зорайтуды керек деп санайды», - деп уақытша үкіметке артқан үміті мен 

қолдауларын аңғару қиын емес.  

Қазақтың сол жылдардағы өткір проблемасы – жер-су мәселесіндегі ой-

пікірлері мен шешімдері қазақтан тартып алынған жерлердің өздеріне 

қайтарылуы, орыс «переселендерінің» қазақ жерлеріне қоныс аударылуы 

тоқтатылуы тиіс дегенге саяды. Мәселен, жиылыс қаулысының «Жер-су, 

переселен орыстары туралы» деп аталатын бөлімінде«...қазақ-қырғыздың жері 

өзіне тапшылық қылатын болған себепті қазақ-қырғыздан алынған мына түрлі 

жерлер бұлардың өзіне әзірден тоқтаусыз қайтарылсын: орыс ақсүйектері 

меншіктеп алған жерлер, қазына шаруашылық қылдыртатын жерлер, сауда 

кәсіптер орнаған жерлер, курорт, яғни кеселдер бағылатындары  су-дәрі кені 

бар жерлер, софы жерлері, орыс переселендерге бермекке даярлап қойған, 

бірақ әлі берілмеген жерлер... 3. Бос жерге орнамаққа жаңадан переселендер 

жазылуы бірден тоқтатылсын. 4. Орыс келіп орнап, әлі тегіс жетпей алды 

келіп орнап артық жер бар болса бәрі қазақ-қырғыздың өзіне қайтсын. 5. 

Переселендерге беруге ыңғайлап қатталған қазақ-қырғыз қыстаулары, әлі 

қазақ-қырғыздың өз қолында болса өзінде қала берсін; келіп қалған переселен 

крестьяндарға бұрын алынып переселен орнап қалған жерлерде қайта үлес 

қылдырып содан жер шығарып берілсін. 6. Қазақ-қырғыздың қазыналық 

болып кеткен пішендіктері де өздеріне қайтсын. Қазақ-қырғызға қазына мүлкі 

тоғай-ормандардың ішіне мал бағуға рұқсат берілсін...», -  делінген.  

Аталмыш жиылыста күн тәртібіне қойылып, қаулы қабылданған өткір 

тақырыптың бірі – білім беру мәселесі. Қаулының «Мектеп мәселесі» аталған 
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жетінші бөліміне сәйкес білім алу міндетті деп табылып, бастауыш мектепте 

ана тілінде білім алу, оқу құралдарының «Қазақ» газетінің емлесімен 

жазылуы, орыс-түзем мектептерінің орнына ұлт мектептерінің орналасуы 

сияқты мәселелер қозғалады. 

Жалпы «Бірлік туының» 1917 жылғы нөмірлеріне шолу осы жиылыста 

қаралған жер-су, білім беру, азық-түлік, жергілікті басқару сияқты өткір де 

өзекті мәселелердің күн тәртібінен түспегендігін көрсетеді.  

Мәселен, сол кезеңдегі Түркістан аймағы бойынша орын алған азық-

түлік тапшылығы, ашаршылық қаупі, мәселені шешу жолындағы іс-шаралар 

басылымның өн-бойында тұнып тұр.  

Газеттің 1917 жылдың жетінші нөміріндегі «Түркістан аймағындағы 

ашаршылықта» Сырдария облысындағы аштық қаупі, оның алдын алу үшін 

тез арада іс-шара қолдану қажеттігін ескертіп тиісті мекемелерге жазылған 

өтініш хаттар туралы ақпарат беретін материал берілген: «Сырдария облысы 

азық-түлік комитетінің төбе ағасы августтың 12-сінде Мәскеудегі мемлекет 

кеңесінің төбе ағасы атына мынадай телеграмма берілді: ...Алдымызда 

ашаршылықтың қара күндері елестеп тұр. Бұл халда халықтың ұзақ шыдауы 

мүмкін емес. Осыны өте ескермегіңізді өтінеміз. Халыққа жетерлік азық табу 

қамына мықтап кірісу керек... Халық астық сұрайды. Оны тауып беру керек. 

Әйтпесе, ашыққан халықтың бүліншілік шығарып жіберуі мүмкін. Облысқа 

жіберілетін азық айға бір миллион екі жүз мың пудқа шейін көбейтілсе 

екен...» [13]. 

Мәселеге қатысты осы сипаттағы жеделхаттар мен мақалалар қатарында 

«Ақмешіт уезінің комитеттеріне» [14], «Ташкент. 1-ші октябрь» [15], 

«Түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы» [16], «Жетісу 

қырғыздары», «Ашаршылық», «Қазалыдан» [17], «Ақмола облысынан астық», 

«Шымкенттен азық-түлік», «Шиеліден» [18], «Алаш ұранды қазаққа» [19], 

«Шиеліден» [20] бар.  

Басылымның 1 қазандағы 10-шы нөмірінде жарияланған «Ташкент 1-ші 

октябрь» тақырыбындағы Ташкенттегі ашаршылық, оның қауіп тудыруы 

мүмкін жағымсыз, зиянды салдарлары туралы мақаланы зерделеп көрелік. 

«...Нан жоқтық, кездеме жоқтық, жол жоқтық, отын жоқтық – ылғи жоқтық 

үстіне жоқтықтар қабаттап, жоқтықтық тіршілігін жүдә оңдырмай барады», -

деп, оның артының жақсылыққа апармайтынын, аш-жалаңаш адамның 

«әрбірден соң тәртіп, сәртіпке қарап тұра алмайтұғыны белгілі» екендігін 

ескертеді. Осындай жағдайдың Ресейдің жекелеген аудандарында орын алып 

та отырғандығын жазады: «жалпақ руссияның ол жақ, бұл жақтарында 

ашыққан халықтар бүліншілік көтеріп, тәртіпсіздік шығара бастады. Ішкі 

руссияның Тамбов, Козлов, Астрахан, Киев, Уфа һәм басқа шаһрлерінде осы 

жақын арада бірсапыра бүліншілік болып басылды». 

Мақалада әрі қарай Ташкент оқиғасының немен аяқталғаны, Уақытша 

үкімет қарекеті баяндалады. «Ташкентте болған ол оқиғалардың қысқасы 

мынау: шаһр азық-түліктің өте тапшылығын һам бұл туралы Хукімет 

мехкмелерінің аса икемдеп қам қымағандығын сылтау қылып, Сентябрьдің 
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12-сі күні 6-7 мыңдай солдаттармен жұмыскерлер жиналып бір митинг 

жасады. Онда Хукіметке қарсы һәр түрлі әжуалы сөздер сөйленіп, ақырында 

төмендегі қаулыларды қабыл қылды:  

1. Байлардың қолындағы астық кездеме секілді нәрселер тоқтаусыз 

тартып алынсын. 

2. Азық-түлік һәм оған ұқсаған халыққа бірінші зәру нәрселер 

жұмыскерлер мен солдаттардың қолына тапсырылып, халыққа таратылсын. 

3. Банктер сияқты бүкіл мемлекет үшін қажет заттар Хукімет мүлкі 

болып елан қылынсын. 

4. Байлардың артық жерлері егін салатын жарлыларға берілсін. 

5. Байлардың ақшасына жұмыскерлер страхование қылынсын. 

6. Солдат һәм жұмыскерлер советі мен профессиональный союз һәм 

фабрика, заводтардағы жұмыскерлер комитеттерінің рұқсатынсыз һеш бір 

завод фабрика жабылмасын. 

7. Шаһрлердегі бар бұйымдарды сырттағы елден келетін нәрселерге 

айырбастау реті жөнге салынсын, яғни шаһр халықтарының сыртқы елден 

алатын астық сияқты заттарына қарсы оларға шаһр кездеме, шай-қант секілді 

нәрселерді беріп тұратын болсын; 

8. Бұл айтылғандарды орындау үшін бүкіл үкімет тізгіні бұ күннен 

бастап солдат, жұмыскер һәм крестьяндар советіне тапсырылсын; 

9. Ташкент шаһры мен оның маңайындағы бүкіл азық-түлік істерін 

қолға алып, жарлыларға бөліп беру һәм һәр түрлі бірінші керек-жарақ 

нәрселерден халықты тарықтырмау үшін Ташкентте уақытша өзгеріс комитеті 

жасалсын» [15]. 

Жиылыс Ташкентте 14 адамдық уақытша өзгеріс комитетін құрумен 

аяқталады. Түркістан комитеті бұл туралы Уақытша үкіметке хабар беріп, ол 

тараптан жаңа құрылған уақытша өзгеріс комитетінің тез арада тарауын, 

үкіметтің бұрынғысынша «хукімет» қойған адамдарға тапсырылуын талап 

етеді. Сонымен қатар «егер 24 сағат ішінде комитет хукіметтің бұл бұйрығын 

мойындағанын білдірмесе, олар қолға алынып түрмеге жабылсын. Егер 

бұзақылар ниеті жақсылықпен көнбейтін болса, оларды жуасытуға әскер 

барады...», - деп сес көрсетеді. 

Мәселе тек Ташкентке «генеральный комиссар» П.А. Коровиченко 

ныңкелуімен өз қалпына түседі.  

Мақала авторы негізгі мәселенің оң шешімін таппайынша «бұлардың 

бергі себептері аштық, жалаңаштық, тіршілікке ризасыздық болса, арғы түп 

сабағы – соғыс. Бұ күнгі өңшең жоқшылықтардың бәрі сол соғыстан туып 

отыр. Бұлар соғыстың салдарынан пайда болған аурулар. Қандай ауру 

болсада, оның жазылу шарты – түп себебінің құруы, әйтпесе, қанша емдеп, 

қақтырып соқтырғанмен ол анық жазылмайды», - деп түйіндейді.  

Аймақты жайлап келе жатқан ашаршылық қаупі туралы Пржеваль, 

Пішпек, Жәркент, Алматы, Қарақара уездері мысалы негізінде жазылған 

«Жетісу қырғыздары» [17] мәселенің қаншалықты күрделі екендігін растай 

түседі. 
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Кезінде құнарлы жерлері орыс шаруалары мен 

казактар пайдасына тартып алынып, ақыр соңында ол 

жерлерге бару құқығынан айырылған Жетісу  

қазағының ауыр халі былайша суреттеледі: «...Көп 

жерлерде тіпті көктемнен бері қарай аштан қырылулар 

болып жатыр. Бұ күнгі жиын көптеп һәр бірен-сараңдап 

аштан өлулер Пржеваль, Қарқара аудандарында болған 

еді; Әбден өзге жерлерде де мұндай уақиғалар 

басталды... Қырғыз-қазақтардың көбінде осы күні 

паналайтын үйлері, киетін киім-кешектері де жоқ. 

Сондықтан бұларға ашаршылық пен жалаңаштық қабат 

келіп тұр. Оларды қара шекпенділер бұрынғы орындарына жібермей қуды. 

Егер олар ескі қоныстарына барса биыл жақсы шыққан астықты, шөпті жиып 

алып, бұрынғы қыстауларын паналап күн көретін еді. Ол жерлерді азық-түлік 

комитеттері һәм жер комитеттері арендаға (жалға) беріп қойды. Қалғанын әлі 

беріп жатыр...». 

Қырғыз-қазақ мұсылмандарының облыстық комитеттері мен 

«генеральный комиссарға» мәселені шешудің бірнеше жолдарын, ең алдымен, 

«күшті һәм екі жақтың біреуіне тартпайтын Хукімет» құрылуын, Жетісу 

облысындағы бар астықтың таусылуы себепті «Ақмола һәм Семей 

облыстарынан астық сатып әкелуге қам қылынуын», ол астықтың тез арада 

ашаршылық орын алған аудандарға таратылуын ұсынады. Мұның сыртында 

ашаршылықтың басты себебі – тартып алынған қазақтың құнарлы жерлерін 

өзіне қайтару талабын қояды: «қазақ-қырғыздың жерлерін арендаға беру осы 

күннен-ақ тоқтатылсын. Ал енді, бұрын арендаға беріліп қойған жерлердің 

аренда ақшалары ашыққан қазақ-қырғыздардың өздеріне берілсін». 

«Бірлік туының» 8 қарашадағы он төртінші нөмірінде «Алаш ұранды 

қазаққа» атты «Мадияр» бүркеме есімімен Міржақып Дулатов мақаласы 

жарияланады. Ол Түркістанның Жетісу облысындағы қырғыз-қазақ 

босқындарының ауыр халі, аштық пен ауру салдарынан қырылғандардың 

санының күн сайын артуы туралы «Қазақ» газетінде де бірнеше рет 

қозғалғандығын айта келіп, тығырықтан шығудың жолын іздестіруге 

шақырады. М.Дулатов жұртшыл, ағайыншыл, бауырмал қазақтың өзінің білек 

сыбана кіріспейінше, тығырықтан шығудың жолының жоқ екендігін жеткізуге 

тырысады. Оның жан-айқайын мына жолдардан көреміз [19]: «Қырылғаны 

сексен үш мың! Бұлар не себептен қырылған? 

― Аштықтан, жалаңаштықтан, аурудан қырылған. 

Жоғарғы мәлімет 1-ші Июльге шейін жиналған онан бері де төрт ай өтті: 

тағыда неше мың адам аштықтан, аурудан, жалаңаштықтан қырылмады 

дейсіз! Тағыда неше мың жетімдер, жесірлер, үйсіздер, күйсіздер зар еңіреп 

қалмады дейсіз!  

Мұны көре тұра, ести тұра басы аман, малы түгел алаштың азаматы  

С. Қожанов 
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қалайша қараспайды, нағып дәті шыдайды. Жұрттан қайыр-ақысын 

бірлік көтермелемейтін бе?! 

Ағайынның қадірі малы өлгенде де жылулап, 

жіліктеп көтермелейтін халық емес пе екен. Бір рулы ел 

жоқ болуға айналып тұрғанда, қолымыз неге жұмылып 

қалды, неге мұнша тас бауыр болдық!? 

Көп түкірсе, көл болғаны қайсы! 

Енді қыс болып қалды, босқын қазақ-қырғыздың  

көбінің үй-мүліктері былтыр өртеліп, ойран 

болып кеткен, мал болса, жоқ. «Алты миллион алаштың 

берген жылуы 8 тиін. Енді ол бишаралар қалай жан 

сақтайды, қалай күн көрер? 

Әлі де болса жұрттық қылып, ағайындық, 

адамшалық борыштарыңды өтемесеңдер атқа мініп, айқай салып, сорлы 

болған бауырларыңа тез жылу жинамасаңдар, тірі қалғандары енді қыс түскен 

соң қырылуы анық...». 

Сол жылдары ашаршылық пен жоқшылық Сырдария облысы  уездерін 

де жайлаған. Мұны газеттің осы нөміріндегі «Қазалы уезінен» [17]  байқауға 

болады. Мұнда 5 қазан күні Түркістан комитеті мен облыстық кеңеске Қазалы 

уезінен келіп түскен  жеделхат туралы сөз болады. Жеделхатқа сүйенсек, өзі 

аштықтан бұратылып күнін зорға көріп отырған қазақтан әскерге тамақ үшін 

бір жүз мың қой алу мақсатында арнайы комиссия барған. «Даладағы қазақ 

халқының осы күнгі халі тіпті қиын оларды ашаршылық жұтып тұр, азық-

түлік комитеті бір айға жан басына жарты-ақ қадақтан ұн береді. Ол да нағыз 

уақытымен тиіп тұрмайды. Оның үстіне жерде от, қолда пішен жоқтықтан 

қазақтың жалғыз сүйенген малы өле бастады. Енді осындай күйде тұрғанда 

әскерге бір жүз мың қой беруді қазақ советі мүмкін таппайды. ...Хукімет 

қазаққа жеткілікті астық беруді міндетіне алса, мал беруге жұрт даяр. Егер 

астық бермей қазақтың әзер жан сақтап отырған малын аламын десе, онда 

мұның аяғы насырға шауып жұрттың қырылуында шек жоқ. Не қылсада бұл 

туралы тиісті бір тәртіп қылуыңызды өтінемін.», - деген жолдарды оқимыз. 

Сыр өңіріне кірген ашаршылық салдарынан жергілікті халық босып, 

азық-түлік іздеп шұбырады. Ақмешіт уезі, Шиеліден астық іздеп шыққан 

халық Ақтөбе, Орынбор бағытына қарай ағылып, сол жақтан астық тасуға 

кіріседі. Дегенмен газеттің 12-ші санындағы «Шиеліден» мақаласын оқи 

отырып, мұның да аш қазақ мәселесін шешпегенін, керісінше, олардың 

өміріне төнген қауіпті көреміз: «...Біздің жақтан қара құрттай аңдап барған аш 

халықтарды көріп, ол жақтардың халқына қауіп көрген көрінеді. Өйткені 

жақын арада сол жерлердегі комитеттер милиция әскер шығарып, біздің жаққа 

астық алып, бара жатқандардың астықтарын тартып ала бастаған. 

Комитеттердің шығарған солдаттары бұл туралы артықша қаталдық көрсетіп, 

жұртқа өте зәбір беріп жатқан сияқты. Олардың алып бара жатқан астықтарын 

тартып алып қана қоймай, қорқытып ақшаларын да алады екен. Егер ақша 

бермей қарсы келгендер болса, ол бейшараларды бас салып сабап, аузы-басын 

М. Дулатов 
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қызыл-ала қан қылып жібереді дейді. Тіпті азығын арқалап вагонға келе 

жатқандарды поез жүріп бара жатқанда итеріп жіберіп неше рет поезға 

бастырып өлтіреді. Мұндай уақиғаларды мен өз көзіммен көрмесем де көзі 

көрген Сейітмет кісіден естіп жазып отырмын. Онан соң мұны жалғыз бір 

адам айтпайды, сол жаққа барып қайтқандардың бәрі айтады» [20]. 

Хат иесінің айтуынша, облыс көлеміндегі ашаршылықтың кең етек алуы 

ұрлық, зорлық сияқты қылмыс түрлерінің өршуіне жол ашқан. Бір сорақысы, 

егер бұрын мұндай әрекет тұрғындар тарапынан қатал айыпталса, бүгінде 

мұның әдетке айналып, тіпті қолдаушыларының қатары көбейген көрінеді. 

Оған себеп ашыққандар санының арта түсуі көрінеді: «...осы күні ел арасында 

ұрлықта күшейіп кетті. Ұрлық-ұрлық бойынша тұрса да бір сәрі болар еді. 

Енді оның аяқ жағы зорлық болып кетеме деп, қорқамын. Һәм зорлықтың шет 

жағасы көрінеде бастады. Әнеу күні біздің елдің бір-екі жігіттері тал түсте 

кетіп бара жатқан бір жолаушының жетегінен түйесін тартып ала жөнелді. 

Жолаушы жақын жердегі ауылға хабар берген соң, біз барып түйесін қайтып 

алып бердік. Анау жігіттерге ұрысып: «ұят емес пе, бұлардың қалай?» десек, 

олардың айтқан дәлелдері: «қайтейік, аштан өлейік пе?» дейді. Бұл уақиға 

әшейін әлдеқалай болған бір іс емес, мұның мысалдары һәр жерде-ақ бар 

көрінеді.  

Бұрын жаман бұзақылар ел аман, жұрт тоқшылық заманда да ұрлық 

қылатын еді. Бірақ оларды сүйейтін адамдар аз болушы еді. Енді бұ күнде 

ашыққан жұрттың ішінен оларға серік көп табылатын сияқтанды». 

Жоғарыда айтылғандай «Бірлік туының» ұйымдастырушылары мен 

жанашырлары қазақтың проблемаларының басты себебінің бірі – сауатсыздық 

пен надандықта деп таныды. Олар «...халықтың ілімді болып, өзінің кім екенін 

һәм өзін бағушы патша мен төрелердің кімдер екенін анық түсінуі қажет. 

Халықтың түсінуі ондай уақытта онан өте қиын іс. Өйткені ол тәртіптің 

сүйенген күші надандық, қорыққан жауы ғылым болғандықтан ол қолынан 

келгенше халыққа ғылым нұрын түсірмеу жағына күш қылады», - деп халқын 

ілім-білім мен ғылымға үндеумен болды. Мәселе басылымның бірнеше 

сандарында көтерілді.  

Соның бірі «Келдин» бүркеме атымен жазылған «Бірлік туының» 

алғашқы ұйымдастырушыларының бірі Қайретдин Болғанбаевтың «Бірлік 

туының» 8 қыркүйектегі 8-ші нөмірінде жарық көрген «Ең керекті іс» 

мақаласы [21].Автор халқын бұрынғы патша заманындағы надандық, 

ілімсіздікпен қош айтысып, жаңа үкімет тұсындағы мүмкіндіктерді 

пайдалануға шақырады: «Енді өткен іске өкініш жоқ. Бірақ мұнан бұлай да 

саңлаусыз салтқа қарап жалпы жұрттың түсіп жатқан жолына түспей, 

келешектегі үмітімізге, ұлтшылық денімізге қызмет етерлік білім жемісінен 

мақұрым отырсақ үлкен ұят; ұлтымызға зор таңба; кетпес өкініш болар. Қай 

жұртты болсада ұлтшылық, құдайшылық жолына жеткізіп тәркі еттіретін: 

даңқ, аброй, атақ беріп бақыт жолына түсіретін негізді жолдың ілім екені 

шексіз. Соның үшін бізге де басқалармен қатар тең болып жасауды үміт етіп 

қызыл қарын жас баланың, кейінгі нәсіптің қамын ойлап сол оқу мезгілінде 
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оқу жасындағы балаларды сабақтан қалдырмасқа тырысу, һәм оның үшін һәр 

жерден мектеп ашып іске кірісу ғана керек...». 

Мақала авторы бала тәрбиесінің ақсап кеткендігіне де қынжылады. 

Қазақ баласының доп қуып, бос жүргеніне намыстанады. Бала тәрбиесіндегі 

бастауыш мектептің рөліне мән береді. «Ата-ананың балаларға ішкі тәрбиені  

бере алмайтыны да белгілі бір іс. Себебі, ішкі тәрбие мектеп жұмысы. 

Сондықтан біздің балаларымызға ішкі тәрбие беріп дін, ұлт рухымен 

рухтандырып шығаратын бастауыш мектепке мұқтаждығымыз өте күшті. Күз 

оқу мезгілі басталғаннан бұлай басқа жұрттың балалары иығына бақша аралап 

жүргенде, біздің балаларымыздың бос ойында, үйден үйге, ауылдан ауылға 

қыдырып жүруі үлкен ұят, зор намыс. Халық! Енді осы ұят, осы намыс, осы 

мұқтаждықты халқымыздың 

ескерерлік жұрт ағасы болған 

қателеріміздің, қайырымды 

жомарт байларымыздың халқына 

қызмет етіп жол жоба көрсетерлік 

уақыттары осы халық пайдасын 

қызыл-қарын жас бала, қамын 

қайғырса іске кірісерлік 

уақыттары да осы. «Тоқтатуды 

ойламай, аштарға берген ас     

артық» деген «Абай» сөзін 

ұмытпайық», - дей келе, халқын ілім-білімге, бала тәрбиесіне енжар қарамауға 

үндейді. 

Қайретдин Болғанбаевтың тағы бір мақаласы газеттің тоғызыншы 

санында жарық көрген «Мұғалім және шәкірттер ескерсін» атты мақаласы. 

Авторбаланың бастауыш білімдіана тілінде алуы керектігін 

айтады:«...Орынборда болып өткен жалпы қазақ съезі осыны ескеріп, 

бастауыш мектептер ана тілінде оқытылсын жәнеде «қазақ» емлесі 

қолданылсын деп қаулы шығарды. Бұл бізге міндет. Өйткені мұғалім оқыту 

жолына жүйрік болып, қолданған кітаптары балалардың ана тілінде, өз 

емлесінде болса, оқыту ісі жылдам ілгері баспақ...».  

Жалпы сол бір күрделі тарихи кезеңдегі зиялыларымыздың арман-

мұратының бірі - қазақ балаларының ілім-білімді меңгеруі, ана тілінде білім 

алу мүмкіндігіне ие болуы еді. Қайретдин Болғанбаев та «оқу өнерінен» 

кенжелеп қалған халқын жарлы-жақыбайлының күнін артта қалдырып, бұдан 

әрі бұған төзбеуге шақырады. Ол «... біз – оқу, оқыту, өнер-білімнен кенжелеп 

кеш қалып, өзімізден жеткілікті мұғалімдеріміз жоқ болған жарлы халықтың 

біріміз. Соның үшін де бізге ең алдымен бастауыш мектептерді тарқы еттіріп 

өзімізден жетерлік, балаларға жақсы тәлім берерлік мұғалімдер шығару һәм 

шығу керек...», - деп Түркістан аймағында «мұғалімдер курсын» ұйымдастыру 

керектігін, ниет білдірушілер болса, Ташкенттегі «Бірлік туы» азаматтарының 

жол көрсетуге дайын екендігін айта кетеді.  

Қ.Болғанбаев 
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Халықты сауаттандыру, ана тіліндегі бар оқу құралдарының барынша 

қолданылуын қамтамасыз ету, олардың  санын көбейту, қазақ тіліндегі ауыз 

әдебиетінің үлгілі ертегі, мақал-мәтел, жаңылтпаш, өлең-жұмбақтарын жинау, 

мұқтаж оқушыларға жәрдем беру, мектепке келген балаларды кітап, сия, 

қарындаш, дәптермен тегін қамтамасыз етуді жолға қою сияқты өзекті 

мәселелелер басылым беттерінде жиі жарияланып тұрды. 

Әрине, сол кезеңнің қазақ үшін өзекті де өткір мәселесі – жер 

проблемасы да назардан тыс қалған жоқ. Мәселе басылымның бірнеше 

нөмірлерінде көтеріліп, халық бұдан да хабардар болып отырған. «Бірлік 

туының» осы 1917 жылдың 8 қыркүйектегі 8-ші нөмерінде жарық көрген 

«Түркістан жері туралы», «Баяннаме» мақалаларына сүйенсек, ел арасына 

таралып, тұрғындардың мазасын қашырған «жерді сату-алу, жалдау» сияқты 

алып-қашпа сөздердің анық-қанығына жету мақсатында Түркістаннан өкілдер 

сонау Петроградқа дейін барып Керенскийдің өзімен жолыққан.  

Мәселеге қатысты тағы бір ауқымды жарияланым - газеттің 11 қазан 

күнгі 11-санындағы Айс Тоқтибаевтың «Жетісу қарғыны туралы» мақаласы. 

Мұнда Жетісу облысындағы ертеден диқаншылықпен айналысқан қазақ-

қырғыздардыңқұнарлы да шұрайлы жерлерінің қоныс аударушылар қолына 

өтуі сөз болады: «Бұл жақсы жерлер сол араның иесі қырғыз-қазақ халқынан 

артылып қалғандықтан яки олардың надандық, жалқаулықтығы себепті, босқа 

пайдасыз жатқандықтан переселендерге өткен емес. Қайта, ол жерлер 

Жетісудағы қырғыз-қазақ халқының қашаннан егін егіп, бау-шарбақ құрып 

пайдаланып келе жатқан абад жерлерінің ішіндегі ең абадтары еді. Жоғарғы 

жер мекемесінің көшпелі елдердің артық жерлерін алуға болады деген 

тәртібін переселен чиновниктері тілегендерінше түсінгендіктен бұл жерлер 

түп иелерінен тартып алынды...» немесе «Хахолдарға алып берген қырғыз бен 

қазақтың ата-бабаларынан бері қоныс қылып, таудан арық қазып су әкеліп 

абад қылған бұл жерлері әлгі чиновниктердің пікірінше, «артық» болып 

табылған» [17]. 

Мақала авторы «переселендердің» жергілікті тұрғындарға қатысты 

зорлық-зомбылығы мен орын алған кикілжіңдер, соған сәйкес туындап 

отырған қазақ-қырғыздың ауыр халі мен тұрмысы мәселелерін көтереді: «Жер 

суды тартып алып көкіген соң переселендер онымен қазақ-қырғызға жақсы 

көрші болып отырған жоқ. Жеңілгенін құлым дейді дегендей оларға һәр түрлі 

қысымшылық көрсету жолына түсті. Сәл нәрсені сылтау қылып, олардың 

ауылдарын шауып, малдарын талау переселендерге ойыншық есебінде 

болатын болды. Бір мұжықтың аты яки сиыры жоғалсада іргелес отырған 

қырғыз бен қазақтан төлетіп алып жүрді. Тіпті қырғыздардан жоғалған 

шошқаны төлетіп алған мысалда болды. Қырғыз бен қазақтың шошқаның өзі 

түгілі бір қылшығынан жиіркенетіні мәлім болса да, бұл әбден 

басынғандықтың белгісі». 

Бір өкініштісі, ертеден бау-бақша салып, диқаншылық қылған Жетісу 

қазақтарының бойын қорқыныш-үрей билеп, бұл кәсіптен бас тартып, 

малайшылықты жөн көруінде еді: «Бүгін су әкеліп бау шарбақ өсіріп абад 
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қылған жерін ертең тағы переселен чиновниктерінің «артық» деп тартып алып 

қоймауына сенбегендіктен енді ілгергідей кәсіп қылудыда тастады. Оның 

орнына Хахолдардың орағын орып, малын бағып малайшылық пен тамақ 

асырау қамына кірісті. Сөйтіп, Жетісудің барлық байлығы сол келмісектердің 

қолдарына ауды. Байлықтың бәрі солардың қолына өткен соң олар қырғыз-

қазақтың құдайдан соңғы қожасы болды». 

Осылайша, 1886 жылдың 2 маусымындағы II Александр патшаның 

«Түркістан өлкесін басқару туралы» Жарлығы XX ғасырдың басындағы 

П.Столыпиннің аграрлық реформасымен жалғасып Жетісу тұрғындары 

түпкілікті өз жерлерінің «жалға алушыларына» айналды [22, 431-432].Кеңес 

тарихшысы, Орта Азияны зерттеуші ғалым П.Г.Галузо айтқандай осы кезеңде 

«көшпелілердің басыбайлылығы әлдеқайда күштірек» болды [23, 78].   

«Азаттық таңы» мен бостандық аңсап, уақытша үкіметке үміт артқан 

қазақ үшін газет беттерінде жергілікті басқару, учредительное собрание, 

земство мәселелерінің көтерілмеуі мүмкін емес еді. Бұл мәселелер де «Бірлік 

туында» күн тәртібінен түспеді десе болады. Оған мына жарияланымдар 

дәлел: «Түркістан аймағы қазақ-қырғыздарының жалпы жиылысы», «Руссия 

республикасы», «Әулие-Ата оязы», «Акмешіт уезі», «Ақ қалпақты қырғызға», 

«Басқармаға хаттар», «Ескі тәртіп һәм халық хакімдігі», «Жаңа хукімет», 

«Қазақ-қырғыз советтері», «Түркістанда учредительный собрания сайлауы», 

«Ташкент уезінің земство кіргізу комитеті», «Мемлекет халі», «Түркістан 

автономиясы», т.б. [24]. 

Басылым жарияланымдары Түркістан комитетінің аймақтық кеңестері 

жиылыстарының қабылдаған қаулы-шешімдері, олардың Сырдария және 

Жетісу облыстары бойынша жергілікті жерлердегі жағдайлардан хабардар 

болып қана қоймай, ондағы орын алған проблемаларды шешу жолындағы іс-

әрекеттерін баяндайды. Мәселен, газеттің 29 тамыздағы 7-ші санында 

«Түркістан аймағы қазақ-қырғыздарының жалпы жиылысының» қараған 

мәселесі мен қаулысы берілген. Мақала мазмұнынан Жетісу облысының 

«Пішпек һәм Пржеваль уезіндегі» қырғыздардың ауыр халі, аштықтың 

салдарынан тараған сүзектен халықтың жаппай қырылуы, нәтижесінде халық 

наразылығының өршіп, «тәртіпсіздіктердің» орын алғандығынбайқау қиын 

емес. Жиылысқа қатысушылар осы ауыр жағдайдан шығудың жолдарын 

іздестіріп мына қаулыны қабылдайды: «Жетісу халқына беруге  хукіметтің 

уәде қылған бір миллион сом ақшасын жылдам алып іске кірісудің керектігі 

ашылды. ...Сонан кейін онда докторлармен тергеушілер жіберу сөз болып 

бұғанда қаулы қылынды» [13]. 

Осындағы «Әулие-Ата оязында» Фазыл есімді автор«орыс, ноғай, сарт 

һәм яһудтардың Шымкент шаһры думасына гласнилер сайлау туралы қам 

қылып жатқанын» хабарлай келе, дайындалған 37 адамнан тұратын тізімге (31 

орын – сарт, 4 орын – орыс, 1 орын – ноғай және 1 орын – яһудтерге) шаһрдегі 

екі мың қазақтан бір адамның кірмегенін қынжыла жазады. Бұл туралы 

хабарсыз жүрген қазақтардың тек15-ші тамыз күні ғана бас қосып, тамыздың 

16-ы күні халық болып кеңесуді шешкендігін хабарлайды. Ал 16-сы күнгі 



17 

жиылыснәтижесі бойынша қазақтар мен ноғайлар енген жаңа тізім жасалып, 

Шымкент уезі комиссарына тапсырылады. Тізімге қанша қазақ немесе ноғай 

кіргендігі нақтыланбаған, қалай болғанда да, Шымкент шаһры думасы 

(қалалық депутаттар кеңесі Р.А) үшін дайындалған жаңа тізімге қазақтардың 

да енуі қуантарлық жағдай екендігі сөзсіз.  

Газеттің келесі 8-ші нөмірінде земство туралы үлкен мақала жарық 

көрген. Мұнда земствоның мән-мағынасы, халық үшін тиімділігі мен тигізер 

пайдасы жан-жақты түсіндіріледі. Земствоның халық игілігіне қызмет етуінің 

сайланған адамдарға байланысты болатындығы, сондықтан халықтың кімді, 

не үшін сайлап жатқандығынан толық хабардар болуы шарт екендігі 

баяндалады: «...халық өзінің тіршілігін жеңілдетіп, жақсыламақ үшін бұл 

орындарға өзінің ең жақсы, ең сенімді адамдарын сайлауға тиіс. Ол 

адамдардың халық пайдасын өз қарабастарының пайдасындай көретін  

болмауы қажет. Һәм ол өкілдер ұлық қойған адамдар болмай халықтың  

ұнатып сайлаған адамдары болғандықтан, олар өзі халықтың  алдында  

жауапкер болады. Оны сайлап қойған  халық  болғандықтан сол халықтың  

дегенін қалайтын кісілер  болады. Олар не қылса да, халық үшін қылып, халық 

үшін қайғырады. 

Егер олар халықтың тілегін ұмытып, оның ойлағанынша іс қылмай 

бастаса, һәм ол халықты ескермей өз бетімен жиылып өз дегенін істейтін 

болса, онда халық оны жазғырып, екіншіден ол орынға сайламайды. Егер 

халықтың зиянына іс қылып, тіпті жолдан шығып бара жатса, оны сотқа 

хукімге беріп, жазасын тарттыруға, сөйтіп, жаңа халықшыл тәртіптің қысқасы 

мынау болады.  

Бірінші,  барлық халық ісі  халықтың  өзі сайлап қойған жақсы, сенімді 

өз адамдарының қарауында болады.  

Екінші, бұл сайланған адамдар жалғыз халық алдында жауапкер болып  

солардың  айтқанынан шықпайтын болады...». 

«Бірлік туында» Құрылтай жиналысы (Учредительное собрание) 

мәселесі де назарда болған [25]. Жалпы Ресей халықтары үшін Құрылтай 

жиналысының рөлі мен маңызы айқындалып, қазақ-қырғыздан да өкілдердің 

қатынасуы тиіс екендігі, бұған тез арада қам қылу қажеттігі сөз болады. 

«Келешекте қырғыз-қазақ халқы руссиядағы басқа жұрттармен тең келіп, 

еркін тіршілікке жетіп, мәдениет жайлауына өз күшін өзі бастап жүруге бола 

ма, жоқ па? Бұған жауап беретін учредительный собрания (Құрылтай 

жиналысы Р.А) бұ күнге шейін патшалық тәртіптің зардабын тартып, жер 

судан айырылып, хұқықтан кеміп келген қырғыз-қазаққа мұнан соң анық 

бостандық, шын теңшілікте ме жоқ па? Бұғанда жауап беретін сол. Бұрынғы 

губернатор, начальник һәм басқа неше түрлі төрелердің заманынан құтылып, 

дін һәм дүние істерімізде ақ тілегімізше жасауға қолымыз босай ма, жоқ па? 

Мұның да жауабы сонда.  

Соның үшін бұған уәкілдер сайлау ісіне һәр қайсымыз қатынасуға 

міндеттейміз, жақсы атқарып, тіршілігімізді жаңа негізге құра алмасақ, келесі 

үрім-бұтақтың обалы бәріміздің мойнымызда қалғаны. Мұндай ұлы жиын һәр 
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уақыт бола бермейді...», - дей келе, қазақ-қырғыз мүддесіне қызмет ететін 

лайықты адамдарды таңдауда ынтымақтық танытуға, «осы мәселеде сүрінбей, 

адаспай шығуға» үндейді.  

Дегенмен, осы нөмірдегі келесі бір мақаладан Құрылтай жиналысына 

дайындықтың жалпы Түркістан аймағы бойынша баяу жүргенін байқаймыз. 

«Түркістанда учредительный собрания (Құрылтай жиналасы Р.А) 

сайлауында» Түркістаннан Петроградтағы тұтас Ресей бойынша  Құрылтай 

жиналысы сайлауын бақылайтын комиссияға жіберілген жеделхат 

жарияланған. Онда «23-нші августа жіберген телеграмыңыз окружный сот 

төбе ағасына 2-нші октябрьде ғана тапсырылып, сол күні окружный комиссия 

жасалды. Әлі сайлау туралы һеш (ешқандай Р.А) бір жұмыс қылынған жоқ. 

Сайлау участоктерінде білу болған жоқ. Сайлау списктері әлі жасалған жоқ. 

Ал списктерді орысша һәм мұсылманша екі тілде жасау керек. Земство туралы 

да әлі списк даяр болмаған. Керекті қағаздар кеңсе, списк жасайтын жергілікті 

ұйымдар әлі құрылған жоқ. Ондай ұйымдарды түркістан комитеті көрсету 

керек еді. Енді сроктардың бәрі өтіп кетті. Сол себепті комиссия Сырдария 

округінде сайлауды екі айға кешіктіруді өтінеді. Онан бері де тіпті мүмкін 

емес. Жергілікті себептер солай», - делінген. 

Большевиктердің билікке келуімен 1917 жылдың 22-ші қарашасы күні 

Түркістан Халық Комиссарлары Кеңесінің құрылғанды белгілі. Дегенмен 14 

мүшесі бар бұл үкіметтің құрамында жергілікті мұсылман халықтарының 

бірде-бір өкілі болмай, бұған жауап ретінде 28-ші қарашада Түркістан 

автономиясы құрылған еді. «Бірлік туы» бұл оқиғаны Түркістанда «өз 

учредительный собраниямыз» жиналады деген үмітпен қуана қарсы алып, 

газеттің 14-желтоқсандағы 17-ші санында «Түркістан автономиясы» атты 

үлкен мақаласын жариялады. 

Мақала «Автономия елан болғалы Түркістанның барша шаһрлерінде 

шаһр халқы һәм дала халқы болып қуаныш қылып, манифестация жасап 

Түркістан автономиясына һәм съез сайлауға Түркістан автономиясының 

Уақытша Хукіметіне ант ішіп мойын ұсынып отыр. 

Большевиктердің туын тіккен Ташкентте де 13-нші декабрьде уез халқы 

һәм шаһр халқы бірнеше жүз мыңдай болып жиылып автономияға ант ішіп 

мойын ұсынып, манифестация жасап, большевиктерден именбей орыс 

шаһрінде де жүріп большевик Хукіметінде, оның қылған істерінде илтифатқа 

алмаймыз деп, большевиктер өзіне қарсылық қылса деп түрмеге қамап қойған 

28 адамды алып кетті.  

...27-нші ноябрьден бастап Түркістанның жаңа тарихы басталды. Мұнан 

былай Түркістан сансыз жылдар еркімен бостандықта жасап, автономиялы 

Түркістан тарихы таусылмас деп сенеміз.  

Жасасын автономиялы Түркістан! Жасасын Түркістан халықтарының 

ынтымағы», - деп халықтың сол тұстағы көңіл-күйін, Түркістан 

автономиясына, жарқын болашаққа деген сенімі мен үмітін жеткізеді [26]. 

Мақала авторы билікке енді ғана келіп, жергілікті мұсылман халқын 

көзге ілмей, өзінше «билеп-төстеуге» кіріскен большевиктерді сынға алады: 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
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«Түркістанның я тұрмысына, я табиғатына тура келмейтін большевик 

саясатын Түркістанда күшпен жүргізбекші болып орыстың солдаттары мен 

жұмыскерлері қару-жарақ жұмсап зорлықпен өкімет жүргізе бастады. 

Түркістан аймағында жүзге екеуден-ақ келетін бес орыс, оның бәрі де емес. 

Оннан бірі-ақ келетін солдат пен жұмыскерлер мұсылманның бір адамын да 

ішіне алмай хукіметті өздерінен ғана сайлап, мұсылмандарды адам санына 

алмай бостандық дегендерді естен шығарып, ескі заманнан да таршылық 

күндер тудырды. Мұсылмандардың әзіргі бар ұйымдарын, советтерін 

бостандық қаскүнемдерінің түбі деп, біреуін илтифатқа алмайды. 

Жұмыскерлер һәм солдаттар ұйымдары керек, «демократия» керек деп 

Түркістанның маңдайына әлі бітпеген нәрселерді талап қылды. 

Мұндайларымыз жоқ десек, біздің жетістіктерге бағынасыңдар; Сендерге бұ 

қалыпта тұрғанда ерік беріп болмайды; Сендер «буржуй» байларсыңдар 

дейді...». 

Басылымның 25-қарашадағы 16-шы санында билікке келген 

большевиктердің алғашқы қаулылары мен жергілікті халыққа берген 

уәделерінің әзірге іске аспай, күдік тудыратын іс-әрекеттері туралы 

«Большевиктер» тақырыбындағы мақала жарық көрген. Автор «С» бүркеме 

есімімен жазылған бұл мақаласында «Өткен Октябрь аяғында қанша қырғын 

соғыстардан кейін большевиктер Уақытша Хукімет әскерлерін жеңіп өкіметті 

қолына алып қойды. Мұндай қырғын жалғыз Петербор, Мәскеудей астана 

шаһрлерінде ғана емес басқа шаһрлердің де көбісінде болып көптің ішінде 

Түркістан аймағының бас шаһрі Ташкентте де болды. Мұнда төрт күндей 

қырғын соғыс болды. Ақырында солдаттар мен жұмыскерлер жеңіп Уақытша 

Хукімет комиссарларын ұстап алып жауып, Түркістан аймағына өздері үкімет 

жүргізіп отыр. Большевиктердің бұл істеген өзгерісі руссияға қанша пайдалы 

я зиянды екені һәм қала берсе біздің Түркістан аймағына қанша тиімділігі бар 

екені тіршілік көрсетер-ау. Бірақ, әзіргі күндежақсылық дегендей бір іс 

болмай тұр. Большевик қауымы Уақытша Хукіметке қарсы көтергенде 

тоқтаусыз бітім қылуға рахым бар жерлерді байлардан, ақ сүйектерден алып 

ақысыз, пұлсыз бұқара диқандарға беруге уәде қылған. Ішкі руссия 

бұқаралары соғыстан зар шеккендердің бәрінің большевиктерге ауып кетуіне 

себеп сол уәделер болса керек. Жеңіп билікті қолына алысымен большевиктер 

Хукімет атынан бітім жобасын һәм жер, су ақысыз пұлсыз өз еңбегін 

диқаншылық қылатын бұқара жұртқа алып берілсін деген қаулыларын 

жарыққа шығарды. Бірақ, екі жарлықта көнілдегідей болып іске аспастан 

қалып отыр»,  - деуіне қарап, большевизмнің шынайы табиғатын әу бастан-ақ  

әшкерелегендігіне көз жеткізуге болады. 

Мақаладан сол бір тарихи кезеңдегі қазақ зиялыларының арман-мұраты 

- автономия мәселесіне қатысты ойларын да байқаймыз. Олар тұтас Ресейдегі 

саяси ахуалды жіті бақылап, большевиктердің  қарудың күшімен ел билеп 

отырғандығын дөп басып көрсетеді: «Малоруссия, Финляндия жігін ашып 

бөлініп кетті. Кавказда бөлініпті деген хабар бар. Көп шаһрлер большевикті 

Хукімет санамай өз алдына тіршілік қылып тұрыпты. Бүтін руссия 
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большевиктерге мылтықтарынан именгеннен бағынып отырса керек. Өз 

көңілдеріне тура келмейтін сөздер жазған газеттерді тоқтатып, жақпайтын сөз 

айтқанды жауып тастап большевиктер күшпен жұдырықпен билеп тұр. Бірақ 

ұзаққа барар бармасы белгісіз...». 

Бұған дейін газеттің 15-нөмірінде жарық көрген «Қазіргі күй» атты 

мақалада да большевиктердің билікке келер алдындағы уәделерінің ұмыт 

болғандығы анық айтылған еді: «...Олар әділдік, туралықты бір жаққа тастап, 

зорлық-зомбылық жолына бет алды. Мысалы, сөзге бостандық жоқ; өздеріне 

жағымсыз сөйлегендерді жауып қояды... өздеріне жағымсыз көрінген 

газеттерді тоқтатып қояды. Қазір социалистердің бірнеше газеттерін 

шығармай қойды. Сол себепті бұ күнде олардың бұрынғы сыбайластары да 

түңіле бастады...». 

 

2 «Бірлік туы» газетінің 1917 жылғы жарияланымдары  

 

Ташкент 20-ншы август 

20.08.1917. № 6 

 

Заман - өзгеріс заманы: ескінің қирап, жоғалып, оның орнына жаңаның 

орнап жатқан дәуірі. Қашаннан залымдық, құқықсыздықтың зарын тартып, 

құлдық, кемшіліктің қамытын киіп келген руссия халықтары март айынан бері 

бостандық шуағына шықты.Әділшілік, адамшылық халыққа қас болып 

хайуандық жолына бағынған ескі «патша дәуірін» құрғаннан бері руссия 

халықтары тіршілік жұмыстарының һәр саласын өз қолдарына алып, өзі 

қожайын болып отыр. 

Қашаннан халықты қой есебінде бағып, құл есебінде тұтқан ескі қалып 

жоғалған соң ерік тізгіні сол халықтың өзіне тиді.Енді бұрынғы қара күшке 

сүйеніп, оқ пен найзаға сиынған жексұрын патша, қаһарлы төрелер жоқ. 

Олардың мәңгіге қарасы өшті. Мұнан былай халық тіршілік жұмыстарын өзі 

атқармақ. Дін һәм дүние істерінің тізгіндері халықтың өз ихтиярына тиіп, 

қашаннан аңсаған бостандық, еркіншілік күні туды деген осы. 

Жоғарыда айтылды: заман өзгеріс заманы деп. Бұл қысқа сөздің 

мағынасы өте кең һәм өте ауыр. Өзгерістің екі ұшы бар. Ол екі ұшының бірі 

орнына келмесе, өзгерістен пайда болмақ емес: бәлки бұрынғыдан да жаман 

зияны болуы мүмкін. Өзгерістің бір ұшы ескі жағымыз, жексұрын қалыпты 

бұзып, жарып қирату. Бұл өзгерістің бірінші һәм тысқы жағы. Ескілік күшті 

болып, дәуірін жүргізіп тұрғанда мұны істеу оңай емес. Бұған халықтың ілімді 

болып, өзінің кім екенін һәм өзін бағушы патша мен төрелердің кімдер екенін 

анық түсінуі қажет. Халықтың түсінуі ондай уақытта онан өте қиын іс. 

Өйткені ол тәртіптің сүйенген күші надандық, қорыққан жауы ғылым 

болғандықтан ол қолынан келгенше халыққа ғылым нұрын түсірмеу жағына 

күш қылады. Сол себепті  һәр жерде өзгерістің бұл бірінші қызметін орындау  

үшін көп уақыт, сансыз қайрат керек болады. Осы көріп отырған 

өзгерісіміздің бұл қызметі басталғалы жүз шамалы жыл болды. Сонан бері 
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орыстың һәм руссиядағы өзге ілімді халықтардың жүйрік сабаздары осы 

қызметке көп  күш жұмсап, талай қайрат көрсеткен. Халыққа өзгерістің 

мағынасын түсіндіріп, ескі қалыптың зиянын аңғартам деп жүріп, талай  

сабаздар құрбан болған, сібірге айдалған, түрмелерде отырған. Надандық 

қараңғылық салдарынан халық өзінің осындай шын жанашырларына жәрдем 

көрсету орнына өзі қас болмақ һәм солай болғанда. Біздің руссияда бұ туралы 

қызметтің өз алдына тарихы бар. Оны газетте жазып болмайды, сол хақында 

жазылған кітаптардан оқып білу керек. Бұ жерде мұны жазудағы мақсат – 

өзгерістің қандай қиын жолмен келіп қолға түсетұғынын айтып өтпек.  

Әлгі айтылған сабаздардың арқасында халық бірте-бірте  түсініп, ағара-

ағара келіп ақырында биыл бұл үлкен іс жарыққа шығып отыр. Қашаннан 

көзделген тілек қолға түсіп, үстіміздегі жылан жылының басында ескі тәртіп 

жығылды... Мұнымен өзгерістің бір ұшы орындалды. 

Енді, өзгерістің екінші һәм ең негізгі ұшы бар. 

Біздің қиратқан ескі тәртіп орнына халықтың өздері шамды жаңа тәртіп  

құрмақ өзгерістің ішкі сабағы, жаны осы... 

Руссия халықтары осы күні өзгерістің осы жағын жарыққа шығаруға 

тырысып жатыр. Халық шаһарда болсын, ауылда болсын өздері бірігіп, 

ұйысып, бұзылғанның орнына жаңаны орындаудың қамында. Қашан бұл іс  

халықтың тілегіне лайық тамам болса, өзгерістің жемісі сонда өсіп шықпақ. 

Әйтпесе, мына істелген жұмыстардың бәрі бекер. 

Өзгерістің бірінші ісі қанша қиын болғанымен екіншісі онан оңай болып 

шықпайды. Бұған да ілім керек, іс болу керек, әдіс керек. Бұл да надан 

халықтың қолынан келетін іс емес. Мұның дәлелі көз алдында даяр тұр. 

Руссиядағы  білімді, өнерлі жұрттар  осы күні мұны ұқсатып алды, һәр жерде 

халық ұйымдары, комитеттер, советтер әлдеқашан құрылып істерін дүрілдетіп 

жүргізіп жатыр. Білімсіз жалқау жұрттар бұрынғыдан жаман былығып басы 

қатып,  өзді-өзді талас-тартыс  жолына кіріп әуреленіп жүр. Бұған мысалды 

алыстан іздеудің қажеті жоқ. 

Жоғарыда айтылды-өзгерістің бастапқы қызметі орындалғаны март 

айында болды деп. Оған алты айдай уақыт өтіп барады,  сонан бері халықтың 

қолы босап, жолы ашылды. Тіршілігін түзетіп іс қылам деген жұртқа бүгу 

қалмады. Ал сонан бері біздің қазақ жұрты, әсіресе, түркістан крайындағы 

қазақтар не істеді? 

Өзгеріс басталған кезде бір сыпыра  шын халық қамын жеген 

оқығандардың елден үміті мол еді. Елдің надандығын білсе де, бұрынғы 

тәртіп уақытындағы шеккен қысымшылықтары таңдайына татыған шығар, 

енді сол сабақтарын ұмытпай, арасындағы жағымсыз мінездерін тастап ел 

болу қамына шындап кірісер деген ой мазалайды. Бірақ, тіршілік қасіреті: 

ойлаған ойлар, күткен үміттердің көбі далаға қалды. Халық өзгеріс болған соң 

да баяғы сүйекке сіңген мінезін тастамай, ұлықпа жолынан айырыла 

алмайтын сияқты болып тұр. 
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Алты ай деген аз уақыт емес. Сонан бері халықтың істеген істері өзінің 

бостандыққа, теңдікке жетерлік болған. Болмағанын көрсететін таразы болуға 

мүмкін. 

Өзге жұрттар өз көргендеріне әбес боларлық бағушысыз өз бетімен күн 

көрерінің халіне жеткенін көрсетіп отырғанда біздің қазақ тым болмаса, жаңа 

хукімет көрсетіп берген жолға түсіп кете алмай, ауылында һәм облысной 

комитеттерін сайлауға талас шығарып былығып жатыр...Бұрынғы болыс 

болып... ұятсыздар әлде болыстар сол қалыпқа бағып, жұрттың шырқын 

бұзарлық партия жиятын жолына түсіп кетті. Жай момын бұқара халықтың 

надандығы бұлардың осы бұзықтарына жол беріп әуреде жүр. 

Бұл жоғарыда айтылғандар киіз туырлықты қазақтың бәріне жалпы 

сияқты істер. Алайда, түркістан аймағындағы қазақтардың халы одан да 

жаман. Бұл соңғылардың арасында әлгі атқамінер арамзаларға қосымшаларда 

бар. Олар қашаннан халықты жиып, еңбексіз мал жиып, өтірік ғаламдық түнін 

жамылып жүрген надан алалар, соқыр сопылар. Өздерінің не анық дінін, не 

дүниеден хабары жоқ екенін мойындамай, жұртты  бастаймын деп ұлықтырып 

отыр. Халықтың надандығы бұларға да жол беріп, қайда көптің басын қосқан 

жиылыс кеңесі болса, түбі бола ма, осылар барады. Онда халық жұмысын 

түзеуін орыға бұзып, өзі түсінбеген һәр пікірге қарсы келіп, өзіне ермеген 

жұртты кәпір қылып шырқ бұзып жүр. Осы жақын арада Орынборда  болған 

жалпы қазақ жиылысында һәм Ташкентте болған түркістан аймағының 

жиылысында осы сықылды істе болды. 

Алаштың азаматтары, егер жұрт болып халық қатарына қосылайын 

десең, тағы да баяғы құлдықты сағынбасаң, көздеріңді түріп ашатын уақыт 

осы. Кеудесінде саңылауы бар бұған түсінсе керек. Бұрын жақсылық 

көрсетпеген қуларыңнан әлі де болсада қамданып жүрмесеңдер, ол 

адасқандық. Ілгеріден үмітің болса, өткенді ұмытпа. Өткен заман таңдайыңа 

татығандай болып еді ғой. 

 

Түркістан аймағы қазақ-қырғызының жалпы жиылысы 

 

20.08.1917. № 6 

 

Жиылыс ілгергі генерал-губернатор үйінде 2-нші августта ашылып 5-

нші августта жабылды. 

Жиылыста һәр облыстардан, һәр ояздан мына адамдар болды: 

Сырдария облысты Әулиеата оязынан: Қабылбек Сарымолдаев, 

Һашымбек Әлімбеков, Һам Сейтжаппар Ибраһимов. Қазалы оязынан: 

Ибраһим Қасымов, Ұзақбай Мырзаев, Ризағұл Таспаев, Байқуан Байбосынов, 

һәм Кішкентай Оралбиев. Перовский уезінен:Иек Махмұд Көшкенбаев, 

Зарқұм Қуанышов, Әшір Бердиев,Халжан Қоңыратбаев. Черняев  (Шымкент) 

уезінен: 1-нші участікдегі төрт ұлыс ал сайлап жіберген; мәжілістік Хожахан 

Сейдов, Нұрмахамед Ақатов, Бижан Жұмабеков. Түркістаннан Маулақыл 

Базаков. Ташкент уезінен:  Баймұрза Хожебеков, Абдалрахим  Бутаев, Бердіяр 
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Ешбатыров, Абдалрахаман Досмұхамедов, Баймырза Хажибеков. Ферғана 

облысты Әндіжан уезінен: молла Екіхали Қалмұхамедов, Молла Тағай 

Әмірзақов, молла Пияз  Қалмұхамедов, Құлзар Халбиев. 

Наманған оязынан: Мұхамед-Әмір Аралбиев, Абдалрасул Халмырзаев, 

молла Бірхан Малласаламов. Жетісу облысынан Мұхамеджан Тынышбаев, 

Слихан Келгенбаев. Пішпек оязынан: Әйс Тоқтыбаев. Жиылғандардың мақұл 

көргенімен жиылыс шақырушы бюро азаларыда дауысқа екі болып 

кірді.Барлық дауысты өкілдер 84 адам болды. 

Жиылыстың  құрметті председателі Сұлтан Сейітжаппар Асфандияров, 

председателі Мұхамеджан Тынышбаев. Председатель серіктері: Ибраһим 

Қасымов, һәм Алдабек Мангелдин,президиум шлендері: Қоңырхожа 

Қожықов, Серікбай Ақылов, Әзімхан Кенесарин, Садық Өтегенов. 

Секретарлары: Зұлқарнайын Сейдалин, Шаймардан Капсаламов,һәм 

Сұлтанбек Хожанов болды. 

Түркістан аймағы қазақ-қырғызының жалпы жиылысының шығарған 

қаулылары: 

1) Әзіргі заман осы күнгі саяси хал. 

2) Жұрт бет алдына жайылып, бір хукімет болмай мемлекет ішінде, 

халық арасында алалық жүріп тұрғаны жұртқа, мемлекетке зиянды. Шын 

бұқара қара халыққа сүйенген жаңа Уақытша Хукімет жөндеп басқарып 

тұрғанда ғана осы күнгі ретсіздіктердің тоқталуы мүмкін; соның үшін 

түркістан аймағы қазақ-қырғызының жалпы жиылысы қолдан келгенше 

Уақытша Хукіметке жәрдем көрсетіп оның жоспарын зор айтуды керекті деп 

санайды. 

3) Руссияда болмақшы мемлекет түрі һәм келесіде Түркістан 

улаятының басқару жөні: 

а) Руссия Федератив-демократическая парламентария Республика болуы 

тиіс. Яғни һәр талфе жұрттың яки аймақтың  өз билігін  өзіне беріп, өзіңде 

болған шын фақырының қолында болып, һәм жұрт өкілдерінен мәжіліс яки 

дума болсын; 

б) Қазақ-қырғыз облыстарыннационалау-территориялынса федерация 

алынсын. 

4) Жер-су, переселен орыстар туралы. 

1.Қазақ-қырғыз өзі жерден уайымсыз бір жақты болғанша қазақ-

қырғыздың жерін алу әзірден тоқтатылсын. 

2. Қазақ-қырғыздың жері өзіне тапшылық қылатын болған себепті қазақ- 

қырғыздан алынған мына түрлі жерлер бұлардың өзіне әзірден тоқтаусыз 

қайтарылсын; Орыс ақсүйектері меншіктеп алған жерлер, қазына 

шаруашылық қылдыртатын жерлер, сауда кәсіптер орнаған жерлер, курорт 

яғни кеселдер бағылатындары судәрі кені бар жерлер, софы жерлері, орыс 

переселендерге бермекке даярлап қойған бірақ әлі берілмеген жерлер. 

Абрушной астатбалар, яки жұрт ақы төлеп пайдаланатын қазынанікі болып 

кеткен жерлер, жөндеп диқаншылық қылып үлгі көрсетпекке деп беріліп 

біреулер өз мүлкі қылып алған жерлер, ілгергі ат жеккен пошта жерлерін, 
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жолдардағы қызыл үйлер, һәм гарнизон солдаттар бұрын пайдаланып тұратын 

жерлердің бүгінде солдаттар кетіп яки азайып босағандары. 

3. Бос жерге орнамаққа жаңадан переселендер жазылуы бірден 

тоқтатылсын. 

4. Орыс келіп орнап, әлі тегіс жетпей алды келіп орнап артық жер бар 

болса бәрі қазақ-қырғыздың өзіне қайтсын. 

5. Переселендерге беруге ыңғайлап қатталған қазақ-қырғыз қыстаулары, 

әлі қазақ-қырғыздың өз қолында болса өзінде қала берсін; келіп қалған 

переселен крестьяндарға бұрын алынып переселен орнап қалған жерлерде 

қайта үлес қылдырып сондан жер шығарып берілсін. 

6. Қазақ-қырғыздың қазыналық болып кеткен пішендіктері де өздеріне 

қайтсын. Қазақ-қырғызға қазына мүлкі тоғай-ормандардың ішіне мал бағуға 

рұхсат берілісін. 

7. Бүтін мемлекетке аса пайдасы тиіп отырмаған қазына мүлкі жерлер, 

таудың кендері, сексеуіл, шиі, таран, жүгері, тұз кені, балық ауы бәрі земство 

қолына өтуі тиіс. Тоғайлардың, балық ауының үстінен қарауыл қою қалсын. 

Жер министрі Черновтың қайта қарап көшкен переселендерінің көшуі 

тоқтатылсын деген бұйрығы іске кірмей қайтып алынып бекер болсын. Қайта 

қарап көшіп кеткен переселендерден босанған жерлер бұрынғы иелері қазақ-

қырғыздың өзіне қайтарылсын. 

8. Жер мәселесі туралы қазақ-қырғыз өзі алдына бір жоба жасап алуы 

тиіс. 

9. Жер су мәселесінде әр түрлі саяси партиялармен қосылып іс қылу 

учредительный собранияға барған өкілдердің өз еркіне қойылсын. 

10.Түркістан аймағындағы қазақ-қырғыздарға жеткілікті су мен жер 

берілуі тиіс. 

11.Түркістан улаятында су, законный жер кіндікті Земство ұйымдары 

шығаруына ерік берілуі тиіс. Суды басқарып тұру тиісті земство 

ұйымдарының міндеті болсын. 

12. Қазақ-қырғыз арасында жерді бір адам иеленбей  көпшілік бен иелеу 

жол болсын (Ферғана өкілдері һәм тағысы Ташкент оязының өкілдері 

қалғырдап иелену қуатталады). 

13. Көпшілік пен бір иеленетін топтар көп болып топтарда адам кісі 

саны мүмкін қыдыр аз болуы тиіс. Мүлік  қанша болуы жер жайғастырушы 

мекемелердің қарауына берілсін. 

14. Қазақ-қырғыздардан шеттен келгендердің әжіреге алған жерлері 

қазақ-қырғыздың һәр жердің өз жамағатына тоқтаусыз әзірден қайтуы 

тиіс.Дария бойындағы һәркімдер әжіреге қойылған аралдар осы күннен қазақ-

қырғыздың қолына түссін.Оларға төлеген әжіре ақысын қалған уақытқа қазақ-

қырғыз орнына келтірсін. 

15. Қазына арықтарын су шығатын яки су шықпақшы қазақ-қырғыз 

жерлері земствоның қарауына өтсін.Осы күнге дейін  мұсылман жұрты 

Мырзашөлдегі су шығып абад болған жерлерден жер алып істеп пайдаланудан 

тиулі хұқұқсыз еді.Аймақ қазақ-қырғыз жиылысы мұндай әділетсіздік жолды 
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тоқтаусыз жоғалтуы керек деп біледі. Мұсылмандар, әсіресе  сол жердің өз 

жұрты жер иелену жағынан орыстар мен тең хұқұқта болсын һәм мұнан бұлай 

су жығып абад болатын жерлерде осы жол мен мұсылмандар жер алуға 

теңдікте болсын. 

16. Ақмешіт һәм Қазалы уезінің пайдасын ойлағанда Сырдарияның бас 

жағынан арық шығару тоқтатылуы тиіс. Инженер Кузнецовқа, оған ұқсаған 

адамдарға су беру болмасын, һәм ойында тысқа дариялардан ондай адамдарға 

арық шығаруға рұхсат болмасын. 

17. Перовск, Қазалы уездеріндегі қазақтардың халін әзде тұтып, 

қазынаның харажатымен әдебі осы үшін барған инженерлердің жобасы мен 

қазақтарға су шығарылып берілсін, суды жинап пайдаланатын үлкен көл 

тоғандар соғу керек. 

18. Ферғана қырғыздарының жер мәселесі өздерінің бірінші облыс 

жиылысындағы қаулыларына уафық шешілсін. 

19. Шу дариясының орташығандағы переселен мұжықтар пайдасына 

Шудың бар суы алынып қойып, төмендегі Сырдария һәм Ақмола 

облыстарының қазақтары құралақан қалып тарығуда.Бұл қазақтарға керекті су 

тоқтаусыз төменге ағызып жіберілсін. 

5)Шаруашылық, азық, һәм отын туралы. 

1. Қазаққа-қырғызға ең керекті бұйымдардың бағасына қарап қазақ-

қырғыздың малы да қымбаттасын, бұл үшін бағашы комиссия дайындалсын. 

2. Ат зауытын һәм басқа түрлі малдардың зауытын ашып қазақ-қырғыз 

келесіде малының тұтымын оңдауға қам қылсын. 

3. Малдарын тиімді жерлерге алып барып сатпаққа қазақ-қырғызға 

өңдеп мал алып жүруге ихтияр берілсін. 

4. Ақмешіт, Қазалы һәм басқа халқы шаруашылық қылатын уездерге 

малға беруге ішкі руссия ішінен, ферғанадан күнжара жеткізіп берілсін. 

5. Әзірге бар ояз азық комитеттердегіден бөлек участок һәм болыс азық 

комитеттерін ашуы тиіс.Сексеуіл тасылатын аймақта сексеуіл таситын 

жұмыскерлер үшін өз алдына азық комитетін ашу тиіс. 

6. Сырдария облысының қазақ-қырғыздарынан азық алуға тоқтау 

болмасын. 

7. Сексеуілді сындырып жерінен станцияға жеткізіп беру  қазақтың ғана 

ісі болсын. 

8. Сексеуілге тура баға белгілеп қоюға һәм қазақ сексеуілді алушыларға 

өткізгенде басында тұруға комиссия дайындалсын. Қазақтан сексеуілді 

таразыға  тартпай шамалап алу қалсын. 

9. Пішен жиылып жатқан аймақта қазақтардың өз малына пішен 

жетімсіз болуы себепті бір уезден бір уезге келетін март айына дейін пішен 

жіберілмесін. 

6) Земство. (Орынборда болған жалпы қазақ жиылысының ол туралы 

бес пунктты қаулысы қабыл алынды). 

1.Уақытша хукіметтің жаңа шығарған законы бойынша дала 

уалаяттарына болыс земствосы отырықшы елдерде ғана ашылсын; көшпелі 
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елдерге земство кіргізу еркі болмақшы облыс земский собранияға 

тапсырылсын, жиылыс бір уезден  екінші уезге көшіп жүретін елдерді ғана 

көшпелі болыстар деп бөледі. Жиылыстың қаулысы – көшпенді елдерде де 

отырықшылардікі сияқты тоқтаусыз болыс земствосы ашылсын. 

2. Болыс һәм ояз гласниларының сайлауы бір мезгілде болсын. 

3. Болыс земский управасында тиіс ағзамдан артық болмасын. 

4. Қазақ-қырғыздың уез һәм облыс земстволары орыстардікімен бір 

болсын. 

5. Сайлаудың басында бас көз болып тұруға облыс комитеттері әртүрлі 

ендіру контролдар шығарсын. 

7) Мектеп мәселесі. 

1. Жалпы, міндетті оқу аса керекті. 

2. Бастауыш мектепте балалар ана тілінде оқытатын болсын. 

3. Оқу кітаптары һәм басқа сөздер болсын бәрі де осы күнде «Қазақ» 

газетінің тұтқан емлесімен жазылсын. 

4. Русско-туземный  школдардың барлығы тоқтаусыз осы күннен жоқ 

болып орнына Ұлт мектептері орналассын. 

5. Орыс балаларымен бірге қазақ-қырғыз балалары да оқып жүрген орыс 

школдарында биылдан бастап қазақ-қырғыз балаларына һәм мұсылман діні 

оқытылсын. 

6. Қазақтардың ашқан баспасында баспалары қазақ балаларының 

пайдалануында емес, бұлардың не болып кім пайдаланып, қайда жүргенін 

біліп мағлұмат жиюға комиссия дайындалсын. Жиылған мағлұматтар ұлыс 

мәжлістеріне тапсырылып олар тоқтаусыз земство алуын күтіп тұрмастан 

жаңадан стипендия аша берсін. 

8) Сот мәселесі. 

(Орынборда жалпы қазақ жиылысының бұл туралы қаулысы қабыл 

алынды). 

1. Осы күнгі қазақ-қырғыздың народный сот билігі жоқ болсын. 

2. Бұл народный соттың орнына қазақтың тұрмысына лайық айрықша 

сот құрылсын. 

3. Мағлұматты адамдардан жаңа соттың жобасын жасауға һәр облыста 

сот комиссиясы болсын. Облыс сот комиссияларының шығарылған жобасы, 

жалпы қазақ-қырғыздың сот комиссиясы қарауына тапсырылсын.  Бұл жалпы 

қазақ-қырғыз сот комиссиясына һәр облыс сот комиссиясына бір аза 

кірсін.Жалпы қазақ-қырғыздың сот комиссиясы жұмысы 1918-нші жыл 1-нші 

февральда бітірілсін. 

4. Жаңа соттың законы шыққанша осы күнгі народный сот облыс 

жиылыстарының өзгерткен күнде тұра берсін. 

5. Екі уез, яки облыс қазақ-қырғызының арасындағы уголовный-жазалы 

болатын істер, уақиға болған орнының народный соты алдында тексерілсін. 

(Бұл қаулыларға қарсы Шымкенттік ешан бір-екі Шымкент адамдары һәм 

Ташкент уәкілдері шығып кетті). 
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9) Дін мәселесі. 

1. Барша облыстардың қазақ-қырғыздарының өз алдына муфтилігі 

болсын. 

2. Рухани идараға (духовный собрания) тиісті мәселелерді қазақ-

қырғыздың жалпы сот комиссиясы айырсын (8-нші бабты қара). 

10) Баспа сөз. 

Жаңадан шыға бастаған «Бірлік туы» газетін жиылыс барша қазақ-

қырғыз халқынікі болсын, жұрт болып жәрдем беріп дүние жағынан 

тарықтырмалық деп қаулы қылды. 

Пулды уез комитеттері жинап, уез комитеттері арқылы жіберілсін.Уез 

комитеттері һәр жердегі «Бірлік туы»-ның агенттерінің қылып жүрген істеріне 

көз болып тұрады.Мүмкін болған заманда баспахана алу керек. 

11) Бүкіл руссия мұсылмандарының бас жиылысы(Шурай-Ислам). 

1. Бүкіл руссия мұсылмандарының бас мәжілісінде қазақ-қырғыздан 

уәкілдер болуы тиіс. 

2. Мұсылмандардың бас мәжілісінің азалары түрлі мұсылмандардың 

санына қарай болсын. 

3. Қазақ-қырғыз халқының уақытша бас мәжілісіне жіберетін 

уәкілдерінің саны бірінші руссия мұсылмандары жиылысын лайықтағанынша 

болсын.Қазақ-қырғыз уәкілдерінің санын көбейту мәселесін Бас мәжіліс тез 

арада шешсін. 

4. Уақытша мұсылмандар бас мәжілісіне һәр облыстан бір адам уәкіл 

жіберуге қаулы қылынды. һәр облыс өз уәкілін сайлап жібергенше әзірге 

Сырдария, Ферғана, Самарқанд һәм Жетісу облыстарынан уәкіл болып 

Серікбай Ақаев сайланды. 

5. Уәкілдікке сайланған адамдардың біреуі қызметтен кетсе, облыс 

комитеті олардың орынбасарын сайлайды. 

6. Қазақ-қырғыздан, Бас мәжілісте аза болып тұрған адамдардың 

харажатын, қазақ-қырғыз ұйымдары көтереді. Мұнан бөлек қазақ-қырғыз 

ұйымдары мұсылман бас комитетінің іс басқаратын комитеттері пұл жәрдем 

беру керек. 

7. һәр облыстың уәкілдері Петрградқа мүмкін қадар тез барып бас 

мәжілістің ісіне кіруі тиіс. 

8. Бас мәжіліске қазақ-қырғыздан барған уәкілдер, өздері жиылысып 

араларынан іс жүргізетін комитетке азаларды сайлайды. 

9. 12 уездегі Қазақ-қырғыз халқы әзір жіберіліп тұрған уәкілінің 3 айлық 

харажатына 300 сомнан 3600 сом берсін. 

12) Жетісудағы уақиғалар. 

1. Соғыс министріне, ішкі істер министріне, Петроградтағы солдат һәм 

жұмыскерлер уәкілдерінің мәжілісіне, әскери һәм басқа түрлі мұсылман 

ұйымдарына «қазақ-қырғызды қыруды тоқтатуға шара табыңдар» деп 

телеграм берілсін.Крестьяндардың һәм қайтқан солдаттардың қолдарынан 

қару алынсын. Қазақ-қырғыздың орысқа зорлық қылмасын жиылыс кепіліне 

алады. 
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2. Былтырғы жылы қашқан қазақ-қырғыздан тартып алып сатқан 

қойлардың пулы Мерке участогінде 64000 мың сом екен. Бұл пул һәм бұған 

ұқсаған басқа жерлерде де пул болса, бәрі һәр жердің өзінің қазақ-

қырғызының ұйымына қайтуы тиіс. 

3. Аймақтағы облыстардың бәрі де Жетісуда ашаршылықтан қырылып 

жатқан қазақ-қырғызға тездеп шын жәрдем беруін жиылыс ұсынады. 

«Бірлік туы» газеті арқылы Сырдария, Самарқанд һәм Ферғана 

облыстарындағы қазақ-қырғыз комитеттерінде Жетісу қазақ-қырғыздарына 

жәрдем пул жиылсын. 

13) Қазақ-қырғыз ұйымы «Бірлік туы». (қаралмастан қалды) 

14)Екінші есеп Хат. 

Аймақ Қазақ-қырғыз пайдасы үшін есеп болуы жүдә керекті. Бұған көз 

жететін қазақ-қырғыз азаматтары һәм барша қазақ-қырғыз ұйымдары бұл іске 

жәрдемші болуы міндет (жиылыста екі кісі дауыс берместен қалды). 

15) Жер комитеттері. 

Іске жарамды адамдардың жетімсіздігі себепті болыс жер комитеті 

ашылмастан, уез комитеті, облыс жер комитеті һәм аймақ жер комитеті 

болсын деп жиылыс қаулы қылды. 

16) Әйел мәселесі. 

Орынборда болған жалпы қазақ жиылысының бұл туралы шығарған 

қаулыларын, шариятқа теріс жері жоқ болса, қабыл алуға қаулы қылынды. 

Жалпы қазақ жиылыстарының қаулылары: 

1. Әйелдер саяси хұқұқта еркектермен тең болсын. 

2. Күйеуге тию еркі әйелдің өзінде болсын. 

3. Қалыңмал жоқ болсын. 

4. 16 жасқа толған қызға құда түсу болмасын. 

5. 16 жасқа толмаған қызға һәм 18 жасқа толмаған жігітке молда никах 

оқымасын. 

6. Молла никах оқуда әйелмен еркекті қарама-қарсы қылып 

ризалықтарын біліп оқысын. 

7. Бұл қатын сүйгеніне тисін, әмеңгерім деп зорлық қылу болмасын. 

8. Екінші қатын аламын деген кісі бұрынғы қатынның ризалығымен ғана 

алсын. 

9. Жеті атаға келмеген ағайыннан қазақ-қырғызда қыз алу болмасын. 

17) Ұлт қазынасы. 

Националдану-территориаланса я федерация алса. Қазақ-қырғызға ұлт 

қазынасы керек. Сол себепті биылдан бастап ұлт қазынасы үшін жұрттан 

жиылатын мемлекет салықтарының үстіне сомға бес тиыннан қосылып 

жиналсын, бай қазақ-қырғыздар ұлт қазынасына кесек пулдар салсын: 

қызметте айлық алып жүрген қазақ-қырғыздар һәр айда айлығының екі 

процентін –сомынан екі тиінін ұлт қазынасына салсын. 

18) Учредительное собрание. 

1. Түркістан хукімет комитеті арқылы Уақытша Хукіметтен 

учредительное собрание туралы жобаны қазақ-қырғыздың тіршілігіне қарай 
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өзгертіп, Земство мехкемелері арасында жоқ болған себепті сайлау 

комиссиясы төрт азадан болып, біреуі уез іс басқарушы комитетінен, үшеуі 

болыс комитетіне болсын деп өтінбекке қаулы қылынды. 

2. һәр ауыл қол асты қылып жазылсын. 

3. Өз уезінен басқа уезде жүрген қазақ-қырғыздар жүрген жерінің 

спискесіне тіркеліп сол жерде дауыс берсін. 

4. Сырдария облысының жиылысында бір кісілердің жасырын дауыс 

беруімен мына кісілер учредительное собранияға кандидаттыққа белгіленді: 

- Мұстафа Шоқаев; 

- Әзімхан Кенесарин; 

- Ибраһым Қасымов; 

- Садық Өтегенов; 

- Қоңырқожа Қожықов; 

- Серікпай Ақаев; 

- Әлимхамид Көтібаров; 

- Зұлқарнайын Сейдалин; 

- Санжар Асфандияров; 

- Сералы Лапин; 

- Алдабек Мангелдин; 

- Гүлсім Асфандиярова; 

- Сұлтанбек Хожанов; 

- һасен Ибраһымов; 

- Сегізбай Айзунов. 

19) Аймақ һәм облыс қазақ-қырғыз мәжлістері.  

1. Түркістан аймағында аймақ қазақ-қырғыз мәжілісін ашу, 

облыстарында қазақ-қырғыз мәжілісін ашу керек. 

2. Сырдария облысының қырғыз-қазақ облысы мәжілісіне уақытша 

азаларына мына адамдар белгіленді: Садық Өтегенов, Әлимхамид Көтібаров, 

Ибраһим Қасымов, Айсы Тоқтыбаев, Тұрар Рұскұлов, һәм Сұлтанбек 

Хожанов. Бұл адамдардың орнына кейін һәр уез комитетінен біреуден 

сайланып келген қазақ-қырғыз облыс мәжілісі азалары қалады. 

3. Қазақ-қырғыз аймақ мәжілісінде әзірден уақытша азаларымен ашуға 

қаулы қылынды. Аймақ крестьянкомитетіне кірген қазақ-қырғыздан өкіл 

болса, аймақ қазақ-қырғыз мәжілісінеде аза деп саналсын. Ферғана облысынан 

аймақ қазақ-қырғыз мәжілісіне азалыққа Күмісалы Бөриев белгіленді. 

 

1917. №6 

 

Түркістан мұсылмандарының демонстрациясы 

 

18-нші августа Ташкентте мұсылмандар Жетісу оқиғалары тақырыпты 

демонстрация (қыр көрсету) жасады. Бұған шаһардағы сарт, ноғай, қазақтан 

көп адам қосылды.Жүзден артық ноғай солдаттары да болды. Демонстрация 

күндіз сағат 1-2 шамасында басталып, кешке 9 шамасында тарады. 
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Демонстрацияшылар 3-4 ту көтеріп, өлең айтып көшелерді аралады.Туларда 

мұсылманша  «бітсін зорлық, жасасын туысқандық», һәм «бітсін Жетісу 

қырылысы», орысша «Долой насилие в Семиречие», һәм  «долой кровавое 

насилие» деп жазылған. 

Жиылған көп шаһр управасының Түркістан комитетінің һәм крайевой 

солдат советінің үйлері алдына барды.Түркістан комитетінің төбе ағасы 

Наливкин һәм жаңадан белгіленіп келген члені Щендриков шығып, Жетісу 

қырылысын басуға хукіметке жақында қам қылып жатқанын айтты.Олардың 

сөзіне қарағанда әскер бастығымен сот комиссиясы ертіп Түркістан 

комитетінен өкілдер бармақ болып тұр екен.  

1917. №7. 29-ншы тамыз 

 

Ұятсыздық 

 

28-нші августа Ташкент мұсылмандары Жетісу оқиғалары тақырыпта 

демонстрация жасағанда «Ғұлама жамияты» қосылмады. Ескі шаһардан 

мұсылмандар топ жасап «Жетісудағы зорлық, нахақдан (себепсіз,әділетсіз 

Р.А) қан төгілу тоқтатылсын» деген жазуы бар қызыл тулар көтеріп келе 

жатқанда алдынан он бес шамалы жасанған қазақ-орыс шауып шықты. Бұлар 

мұсылмандар демонстрациясын көріп, кейін қарап жайымен қайтып кетті. 

Бұлар неғып жасанып шуылдап келіп, бізді көріп қайтып кетті деп 

сұрастырғанда мынадай іс ақиқат болғандығы білінді. Мұсылмандар кіндік 

бәріміз бас қосып 18-нші августа Жетісудағы қанды оқиғаларға 

қарсылығымызды көрсетсек деп Түркістан аймағы мұсылмандарының кіндік 

советі (марказ шора) барша мұсылман жамияттарына хабар таратқан. Бұл 

хабарды алып «Ғұлама жамияты» қосылмағанымен тұрмай бұл жиынның 

бұлына қарсы келіп, Хукімет мехкемелеріне телефонмен  «Жастар жиылып 

бізге зорлық қылайын деп жатыр һәм орыс қаласында да барып тимекші» деп 

хабар берді. Казак-орыстардың ескі шаһарға шабуылдап баруына себепші  

«Ғұлама» тобы болған екен.Мұнысы ұятсыздық емес пе? 

 

Көзі көрген 

1917.  №7 

 

Учредительный собранияға сайлау туралы Түркістан орыстары 

 

Түркістан аймағындағы орыс қоңысыларымыз сандарының аздығынан 

учредительный собранияға сайлау болғанда облыс басынан өз кісімізді жібере 

алмаймыз деп қауіп қылады екен.Соның үшін олар бұл туралы бір шара 

қылып жүрген көрінеді. 

Ташкентте жақын арада болып өткен Түркістан аймағының крестьяндар 

жиылысында бұл туралы мынадай қаулы шығарды: санымыз аздықтан 

учредительный собранияға облыс басы өз кісілерімізді жібере алмаймыз деп 

ойлаймыз (өйткені Закаспий, Самарқанд һәм Ферғана облыстарының һәр 
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қайсысында орыс халқы екі жүз мыңнан кем). Сол себепті жиылыс уақытша 

Хукіметтен мынадай тілек  сұрауды ұнатады.Закаспий, Самарқанд, Ферғана 

һәм Сырдария облыстары бірге қосылып, бір сайлау округіне кірсін. Одан соң 

бұл округтен орыс халқы үшін төрт орын берілетін болсын.Жетісу облысы өз 

бетімен сайлар. 

1917. №7 

 

Түркістан аймағындағы ашаршылық 

 

Сырдария облысы азық-түлік комитетінің төбе ағасы августтің 12-сінде 

Мәскеудегі мемлекет кеңесінің төбе ағасы атына мынадай телеграмма берілді: 

Ішкі руссиядан астық патшалық құлатылған соң жай адамдардың Сырдария 

облысына онан астық алып келуі тоқтап қалды. Арнап жіберіліп тұрған айға 

үш жүз вагон астық мұндағы халықтың жүз бөлігінен отыз бөлігіне ғана жетті. 

Азық мәселесі күн сайын қиынға айналып барады. Астық һәм әртүрлі 

миуаларадың шығысы оңбады. Сол себепті халық қоректен тарығатын осы 

күні халық қабының түбін сілкіп жеп жатыр. Алдымызда ашаршылықтың қара 

күндері елестеп тұр. Бұл халда халықтың ұзақ шыдауы мүмкін емес. Осыны 

өте ескермегіңізді өтінеміз.Халыққа жетерлік азық табу қалына мықтап кірісу 

керек. Әйтпесе, оның жөнсіз сотқарлықтар бастауына себеп болармыз. Осы 

тақырыпта азық мехкемелерінің жұмыстары да тәртіпсіздікке айналып тұр. 

Олардың халы да қиын. Халық астық сұрайды. Оны тауып беру керек. 

Әйтпесе, ашыққан халықтың бүліншілік шығарып жіберуі мүмкін. Облыс 

халқына өлшеумен беріп тұрғанда айға бір миллион екі жүз мың пуд астық 

керек. Іс күнге беріліп тұрған шама қанағат қыларлық емес. Соның үшін тым 

қатты өтінеміз; Облысқа жіберілетін азық айға бір миллион екі жүз мың пудқа 

шейін көбейтілсе екен. 

Осындай өтініш азық комитеттеріне һәм Түркістан аймағының азық-

түлік управасына жіберілген. 

1917.  №7 

 

Жетісу қырғыздары туралы Түркістан комитеті 

 

21-нші августа Түркістан комитетінің жанындағы аймақ кеңесінің 

жиылысы болды. Жиылыста Жетісу облысы Пішпек һәм Пржеваль  уезіндегі  

тәртіпсіздіктерді тоқтатуға қам қылу туралы сөздер сөйленді.Түркістан 

комитеті Жетісудағы комиссар Шкапскийден келген телеграммаға қарағанда 

ол жерде қырғыздар аштықтан сүзектен жаман қырылып жатқан көрінеді. 

Соның үшін Жетісу халқына беруге  хүкіметтің уәде қылған бір миллион сом 

ақшасын жылдам алып іске кірісудің керектігі ашылды. Шкапский 

телеграммада: Жетісу туралы іске кіріспей тұрып, әуелі мұндағы болып 

жатқан қалдарымен анық танысу керек,дейді. Кеңес оның бұл пікірін мақұл 

тауып,комитеттің члені Щендриковты Жетісуға жібермек болды.Сонан кейін 

онда докторлармен тергеушілер жіберу сөз болып бұғанда қаулы қылынды. 
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20-ншы августа Ташкентдегі мұсылмандар ұйымдарының уәкілдері 

Жетісу істері туралы сөйлесіп мынадай қаулы қылған еді:  

1) Жетісуға баратын комитет члендерімен бірге мұсылмандардан да 

адам барсын:һәм ол аналармен бір хұқұқда болсын. 

2) Ондағы тәртіпсіздіктерді басу үшін мұсылман әскері барсын. 

Кеңесте бұда сөз боп,қабыл қылынбай қалды.Ақыр аяғында Шкапскийге 

бұлайша телеграмма жіберілмек болды; Комитет Жетісудағы комиссарлардың 

(Шкапский мен Тынышбаев) пікіріне қарсы келмейді. Бірақ бірнеше 

докторлармен тергеушілерді қосып Шандриковты жіберуге қаулы 

қылды.Бұлар онда барып комитеттің ойлаған істерін орындамақ. Егер керегі 

бола қалса Алматыдан әскерді жіберуге мүмкін деп. 

Шандриков жақында керекті докторлар, тергеушілер жиып алысымен 

Ташкенттен жөнеледі. 

1917. №7 

 

Санаққа қарсы 

 

Ел арасынан келген хабарларға қарағанда  кейбір жерлерде халық мына 

болып жатқан санақ есебіне сенімсіздікпен қарап, жан малдарының, жер,су 

шаруаларының есебін беруден тартынады екен. Бұл әсіресе сарттар арасында, 

онан соң сарт ағайындарға жақын отырған қазақтар арасында көбірек 

көрінеді. 

Мұның бір себебі халықтың надандығы, санақтың не үшін 

алынатұғынын түсінбегендігі. Бірақ, мұнан  өзге де мықтырақ  бір себеп тағы 

да бар көрінеді.Ташкенттегі бірсыпыра ғұлама атаған махаллалар һәм оларды 

қуаттайтын арам ниетті адамдар жұртты адастырып отырған сияқты.Олар 

халыққа санақтың мәнісін теріс түсіндіріп, артынан құбыжық көрсетіп 

қойыпты дейді. Бұлар халыққа мал, жан, шаруаңның есебін берсең онан соң 

алып кетеді деп «ақыл» айтады екен. 

Ғұламалардың осы сияқты істері басқа тураларда да көп көрінеді. 

Мысал үшін мына біреуін айтып өтейін.Ташкентте 16-ншы августа ашылған 

Түркістан аймағының жалпы кооперативный жиылысын халықтан сайланып 

көп адамдар келген. Ғұламалар бұл келгендерді жолда, вокзалда ұстап алып, 

ол жиылысқа бармаңдар деп «ақыл» айтып, бірталайының қолдарындағы 

халқынан сайланғандығына алып келген күәнамелерін алып қойыпты. 

Сонымен көбі әдейі халқынан жиылыс үшін сайлантып келіп жиылысты көре 

алмай қайтып кетеді. 

Тағы сол ғұламалардың сөзімен болса керек, жақын арада бір сыпыра 

мұсылмандар Түркістан комитетінің төбе ағасы Наливкинге барып санақ 

болмаса екен деп арыз қылыпты. Наливкин  оларға тілектерінің қателігін 

айтып,санақтың һеш бір құбыжығы жоқтығын түсіндіріп қайтарыпты. 

Ғұламалардың бұл істері адам таңқаларлық жұмыс.Бұлар мұны өздері 

түсінбегендіктен қылып жүр деп айтуға болмайды, өйткені араларында жақсы 
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түсінушілері азаймас. Сол себепті бұлардың басқа ниеттері бар ма екен деген 

ой келеді. Ал енді біздің бұл туралы халыққа айтатұғынымыз мынау: 

Ғұламаларға дін жұмысында ерсеңдер де, дүние жұмысында оларды 

басшы қылмаңдар.Олар өздері де халықты бұлай адастырып,әуре қылудан 

тоқталар.Әйтпесе, өздеріне түбінде үлкен ұят келуі мүмкін.Олардың бұл 

мінездерін, мұсылман болсын,орыс болсын, түсінген адамдар тәуір көріп 

жүрген жоқ. 

1917. №7 

 

Әулие-Ата оязы 

 

Сырдария облысной советіне Әулие-Ата оязынан мыңдай мағлұмат 

алынған: Мерке һәм Шу учаскелерінде су болмағандықтан бүкіл егін шөп 

қурап кетті.Әлден-ақ топ-топ мал өліп жатыр. Жол жоқтықтан онда астық,шөп 

тасып апару мүмкін емес. Халыққа үлкен ашаршылық келейін деп тұрғандай 

жай бар. 

Міне, осы хабарды білген соң совет мынадай қаулы қылыпты:Жетісу 

теміржолын кешіктірмей Әулие-Атаға шейін жеткізу үшін өте шұғыл қам 

қылуы керек. һәм осы туралы Түркістан комитетінен өтіну керек. Теміржолды 

Әулие-Атаға шейін жылдам жеткіздіруге қолынан келген амалын қылсын» 

деп. 

Шымкенттен 

 

Үстіміздегі август айының басынан бері қарай орыс, ноғай, сарт һәм 

яһудтар шаһр думасына гласнилер сайлау туралы қам қылып жатыр. Сайлауға 

кірісетін 20-дан жасы асқан жандардың есебін алып, гласныйлыққа 

(сайланушы Р.А) лайықтаған адамдарының списктерін даярлап қойды.Бірақ 

бұлар шаһрдегі екі мыңнан артық жаны бар қазақ  халқын тіпті ескерген жоқ. 

Ал енді бұл туралы қазақтардың өзі не қылып жатыр? 

Мұндағы қазақтардың оқымағандары түгілі, оқығандары бұл шаһр 

думасына гласнилер сайлау туралы һеш бір хабарсыз жүрген. Бұл туралы   15-

нші августа шаһрдегі бірнеше қазақтар бас қосып өз арасынан гласнилер 

өткізу үшін қам қылмақ болды. Сол арада өздері лайықтаған адамдарының  

спискесін жазып алып, 16-ншы августа халық  жиып кеңеспек болып тарады. 

Шымкент шаһрының думасына 37 гласный сайланбақ. Сарт ағайындар 

ішінара кеңестерінде өздері бұл 31 орын, орыстарға 4 орын, ноғайларға бір 

орын һәм яһудтерге бір орын. Екі мыңнан артық даусы бар қазақтар туралы 

олардың ойлары мынау екен: һәр махаледе сарт бен аралас отырған қазақтар 

бір ауыз бола алмас;  

Сол себепті тастарын сарттарға салар. Егерде  олар  бірігіп  бара  жатса, 

онда да олардың жарасы жеңіл: тастарын сарттарға салмағаны үшін 

қазақтарды махалелерінен қуып шығарып, азын аулақ  жерсуларын тартып 

аламыз деп қорқытпақ. 
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16-ншы августағы шаһр қазақтарының өзара кеңесінде сарт 

ағайындардың әлгіндей қиянат ойлары туралы көп сөз болды. Шаһрда  

бірдіжарымды қара пікірлі һам өзі болмаса, қазақтанда сарттардың болғанын 

қуаттайтын бірнеше ағайындардың  барлығы да сол кеңесте білініп қалды. 

Олар сарттар жаққа шығып алып, жарлы жақпай мұнан қазақтарға тастарыңды 

сарттарға салмасаңдар пәлен қылам, түген қылам деп қоқан-лоқы  көрсетіп 

жүрген. Жиылыстағылар ол ағайындарға риза еместіктерін білдіріп сайлау 

туралы мынадай қаулы қылысты; сайлауда қазақтың өз алдына спискі болсын: 

һәм шаһрдегі қазақ ағайында өз ақысын бөтенге жегізбеу үшін алалық 

шығармай тастарын осы спискіге салсын. 

Онан соң жиылыс лайықты адамдардың спискісін жасап таратты. 

Ертеңіне бұл списк кандидаттарының сайлануға ризалық қағазымен бірге 

шымкент уезінің комиссарына тапсырылды. Спискке кірген адамдардың саны 

25, арасында қазаққа қосылған ноғайлардан да адамдар бар. Сайлау 27 -нші 

августа болады. Бұл істің ақыры сонда айқындалады. 

1917. № 6 

 

Ақмешіт уезі 

 

Ең алғаш өзгеріс болған уақытта Ақмешіт қазақтары бұл біз таныс 

болмаған жаңа бір жолға – басшы табайық деп, телеграмма үстіне телеграмма 

беріп Петербордан Мұстафа Шоқайды, Теркізден Сералы Лапинді, 

Самарқаннан Хасан Ибраһимовты, учитель Табанбаевты, Қоқаннан Серікбай 

Ақаевты, Әндіжаннан Қоңырқожа Қожықовты, Қармақшыдан учитель 

Ибраһым Қасимовты  шақырды. Бұлардың Шоқаев, Қасимов Һәм Қажықовтан 

басқалары уақытымен келіп жетті. Бірақ әуелгі митингіде-ақ, Лапин, 

Ибраһимов һәм Табынбаевтардың болмашы сөздерінен халық арасына  жел 

кіріп, һәм солардың қабаты мен басқаларынан да халықтың  көңілі  суынып,  

беті ауып кетті. Ертеңіне 7-8 мың шамалы қазақ митингіге  жиналып 

бұрыннан письменный переводчик болып тұрған Ералы Елікейхан-оғлы  

Қасимовты уез исполнительный комитетіне һәм  сыртынан Шоқаевты, 

Серікқұл  Аллабергеновты, Исуфбек Басғаринды һәм Сейітжан Байтаңтовты  

сол комитетке член Ақабек Алданазаровты, учитель Бабабек Есеновты, 

Басиғара Жанкейовты, Бабай Тасболатовты һәм Хожа Ахмед Лесовты бұларға 

орынбасар сайлады. 

Мұндағылардың бірсыпырасы (өздерін сайламағанның ашуы шығар). 

Түн ішінде исполнительный комитетке мынадай доклад берді: бұрынғы 

уезной начальник полковник Никольский һәм оның помощнигі капитан 

Барановский халықты теріс түсіндіріп өздерінің қызметтес Жарас Қасимовты 

хан сайлатты. Мұнан мақсаттары: ескі хукіметті қайтадан тірілтпек, деп. 

Исполнительный комитет бұл докладқа сеніп сол түннің ішінде 

постановление жасап Никольский, Барановский һәм Қасимов үшеуін қолға 

алды. Олардың доклады солайымен өтірік. Ертеңіне қазақ біткен митингіге 

жиналысып, уез комиссарын һәм исполнительный комитет азаларын шақырып 
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алып, ана докаладтағы сөздің өтіріктігіне нандырған соң қамаудағы үшеуін 

шығарып жіберді.  

Мұнан соң жұрт шулап исполнительный комитетке мынау адвокаттар 

жұртты аздырып, бүлдіріп барады, бұларды жер жеріне қайтарыңыз деп 

доклад қылған соң, исполнительный  комитет постановление жасап, оларды 

24 сағаттың ішінде қуып жіберді. Ибраһимовтан басқалары саналы, намысты 

екен; Жұрттың сыңайын таныған соң артына бір қарамастан кетіп тұр. 

Жалғыз–ақ, Ибраһимов қайтып келіп сөзге араласты. һәр ұлыстан өңшең  

орын тимегендерді бестеп, ондап қасына ертіп алып, бәрін де послушный 

переговормен делегат  сайлатып, көп жұрт бенен арпалысты да жүрді.  

Оның бағына солдат советі рабочий партия оның жағына  шығып алып 

көпке тізгін бермеді. һәр болысқа төресі бар, солдаты бар бес адамнан 

организаторлар (араға тез агитаторлар) шығарып, делегаттарды қайта 

сайлатты, бұ сайлау тек аты  сабалау демесек, адалдық, туралық дегеннің нам 

нышаныда болған жоқ. Бір ауыл халқының Ибраһимов партиясында қырық 

адам болып, мына жағы үш жүз адам болса да, қырық адам жағының дегені 

болды.  

Ойбай! Организаторлардың сайлауы дұрыс болмады деп берілген 

арыздардың саны жоқ. Оны мандатный комиссия тексерді деген тәртіп болды. 

Бұл  мандатты комиссия һәр учреждениеден  сайланған члендерден  құрылса 

керек еді, оның да тізгіні Ибраһимовта болған сияқты; өзі шаһрдың Шорай – 

Исламнан член болып кірді ат арба жағынан өзіне әуелден серік болып жүрген 

Агапов дегенді член қылды, бұл Агапов бұрыннан ақ қазақтардың кезінде де 

көңіліне тікен болып жүрген бір адам, солдат советінен бір член кіргізді. 

Былайғы қазақтан жалғыз Қасимовты зордың күшімен ғана кіргізді. Қазақтың 

«Шкрам - Иламнан» сайланып барған Уфабек Алданазаровты кіргізбей қойды, 

сондықтан өздерінің сайлауын өздері қалай дұрыс емес деп айтады деп 

қазақтың  мандатный комиссиядан да көңілі суып үміттері азайды. 

Сайлау дұрыс болмады деген арыздарды мандатный комиссия тексеріп 

өткермей тұрыпсайланған уезный делегаттар арқылы 28-нші июльде 

Ибраһимов өзін уез исполнительный комитетке председатель  сайлатып алды. 

Ибраһимовпен Агаповтан бізді құтқар – құтқар деп арыз,телеграмм үстіне 

телеграмм жаудырып, хаты облысной һәм крайевой советке арызға барып 

жүрген жұрт басшысы мырзалар ақырында өздерін испольнительный 

комитетке бір лауазымға сайлату шартыменен Ибраһимовке партия болып 

бірге сайласқанның ішінде болып оны үшфида қылды. 

Мінекей сөйтіп біздің Ақмешітте халық ұйымдарының басында тұрған 

адамдар осылар. Шын бұқара халықты жек көрген адамдары іс басына 

шыққан соң, енді бұлардан жұртқа не пайда болмақ. Қайта бұрынғыдан жаман  

партияны қоздырып елдің берекесін кетірмесе. Осы күні солай болыпта 

жатыр. Ибраһимов мырза атқамінерлер мен келісіп жеңдім деп отырса да шын 

бұқараның онымен өмірінде келісетін түрі жоқ. 

А.Ш. 
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1917. № 6 

Ақмешіт уезінің комитеттеріне 

 

Ане күнгі аймаққа қараған қазақ-қырғыз жиылысындаһәр елдің  пішен – 

шөбі өзінен артылмайтын болса, шетке шығармасын деп қаулы  қылып еді. 

Бұл заманның ауырлығын алдағы қыста жұттан қауіп барлығын ескертіп 

қылынғанқаулы еді. һәр елдің өзіне керек нәрсені, өзінен  артылмайтын болса, 

қолынан шығып кеткенде өзі мұқтаждыққа түсіп тарығып қалатын болса, 

шетке шығармасқа ықтияр  бар. Оның қолынан  тартып алуға ешкімнің хұқы 

жоқ. Бүкіл  руссияда осы  күнгі  болып  жатқан  ереже осы. Мұны ескеріп  

бүкіл  жұрттардың  пайдасына  ашық басына  көз-құлақ  болып  тұратын  һәр 

елдің өзінің комитеттері. 

Біздің Ақмешіт  уезі Жолақ  учаскесінде Сырдағы  тоғыз  ұлысы  елдің  

үшеуінде-ақ пішен шөп бар; Скобелев, Романов һәм Фрудаковта  басқаларда 

жоқ.  Біз осы  күні хабарланып отырмыз һәм шет  жағасын көріпте жатырмыз; 

Фергана жақтан шөп алушылар келіп, біздің Шиеліден пішен жоңышқа алып 

жергілікті комитеттермен келісіп жүргенін. Олар бұл  комитеттерден  алған  

рұхсат қағаздары мен нарда алуға  Ташкент  барып жүрген көрінеді.  Және сол 

Ферғанадан біреу жоңышқа салып аламын деп 20 мың  сом  ақша  алдырыпты. 

Бұлардан  басқа да осы  күні шөп алушы көп болса керек.  

2-ші Шиелінің маңындағы халықтың маңдай терімен байыған Акбар 

дейтін бір спикулянт пара алған, халықтың неше жылдай қан сөлін 

сорғанымен тұрмай, биылғы жылдың ауырлығын пайдаланып, жаздай тіпті 

арзан бағаға жоңышқа пішен жинаған еді. Олда өзінің сол жинаған шөбінде  

орын тауып, Вогдыға артып жатыр. Мұнан басқа да шөп жинаушы 

пайдақорлар жоқ емес. Біздің шетке бір бау шөп жібермеуге еркіміз бар 

айналдырған  екі-үш ұлыстың шөбі өзінен артылғанмен былайғы елдерден  

артылмайды. Елде болса ернің тиді деген, шөп далаға кетпесе бірінен бірі 

ауысып алаштады. Бәрібір жаттың берген бағасын ел де береді. Осы күні  

жерде шөп жоқ, мал азық, заманның сияғы болса мынау, ертеңгі күні  қабағын 

жауып қыс бола кетсе бұл жұт қайтеді. Мұның бір шарасына кірісу керек емес 

пе? 

Тағы бір хабар: 

Осы күні облысной азық-түлік комитеті Әулие-Ата,  Шымкент, Ташкент  

уездерінің  азық-түлік комитеттеріне сендерге пішен керек пе, керек болса  

пішен тауып беремін деп, хабар айтып жатыр екен.  

Мұның тауып беремін дегені қай пішен? Түркістанда отын әзірлеуші 

өкіл Булановтың біздің уездің даярлаған 7 миллион пуд пішені бар еді, сірә 

сол болса керек. Буланов ол пішенді ат арбаға сексеуіл таситындардың  

тойларына деп арнап жиған жоқ дейді. Енді мынау қалай? Мұндайды 

тексеретін комитеттеріміз емес пе? Қолымыздағы пішеннен айырылып өзіміз 

тарығып қалсақ, мұның  ұят-обалы  кімге  болады? Иттей қылып, әйтпесе, бас 

пайдасын ойлап жұртты сататын  заман бұл заман емес қой. 

Оразбақ 
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1917. №7 

Ақ қалпақты қырғызға 

 

Қанша заманнан бері үстімізде патша болып, бізді сұрап тұрған, 

қимылдамастай мойнымызға кісен салған жақсы, жақсы жерлерімізді 

мұжыққа алып беріп  алық-салықты  аямай  алған, құдайдан қорықпай біздің 

түбімізге жеткен ол залым Николай Романов өзінің ел төбесіне қамшы қылып 

қойған приставтары, ояздарыменен үстіміздегі ай батқандай жоқ болды. Оның 

орнына, құдай жарылқап, жетім-жесір ғаріп-қасерлердің, жарлы-

жақыбайлардың пайдасын ойлайтұғын көпке нұры бірдей күн сияқты нұры 

бірден күн сияқты жаңа хукімет шықты. Жаңа хукімет сен орыс, сен қалмақ, 

сен қырғыз демейді. Бәрімізді бірдей және гражданин - азамат дейді: Қара 

қылды қақ жарғандай болып басымызда тұрады. 

Енді осы алдымыздағы ноябрь айының аяғында барлық руссияға  

қараған халықтардан сайланып шыққан уәкілдер бір жерге бас қосып  

кеңеседі. Бұл учредительный собрания деген болады. Онда жиылған  уәкілдер 

мемлекет үшін жаңа мизамдар шығарады. Сол учредительный  собранияға, 

еркек - әйел демей жиырма жастан  жоғарғыларды  есеп қылып, екі жүз мың 

адамның бір өкілі барады. Руссияға қараған барлық халықты 160 миллион 

десек учредительный собранияға 800 уәкіл  жиылса керек. Соның ішінде ақ 

қалпақты қырғыздың сыбағасына егер санымыз екі миллионға жетсе, он уәкіл 

тиетін жөні бар (Ферғанада қырғыз 13 мың, Жетісуда 60 ұлыс, Сырдарияда 13 

мың ұлыс). 

Учредительный собранияда қаралатын мәселелер,  істелетін істер  көп, 

бәрін теріп айтсақ, ұзаққа кетеміз. Қысқасы һәр ұлт өз тізгінін өзі алып, бөлек 

патша болып кетсін деседе деп қояды. Арғы жағын айтып  шаршамайық, 

сорымыз арылса да сонда айырылады, қайнаса да сонда қайнайды. 

һәркім өз дертін өзі біледі. Жаяудың мұңын атты білмейді, аштың  

мұңын тоқ білмейді. Сол себепті жиынға мұңымызды білетін өз 

адамдарымыздың баруы керек. Егер надандық пен бұл  зар жарысқа өзімізден  

қосылмай қалсақ – ел жеген  жемістен жемей қалғанымыз болады. Ел көрген  

жарықты көрмей қараңғыда қалғанымыз болады, ел алған бәйгеден 

жамандығымыздан құр қалғанымыз болады. Ең ақырында басқа елдер  

ұрандарын шақырып туларын көтеріп жатқанда үйде езіліп ұйықтап 

жатқанымыз болады. 

Осы күні төңірекке көз салып қарасақ, бостандық болды, баршаға  

теңдік тиді. Заман өзгерді деп бізден бөтен жұрттар жиылыс қылып, бас қосып 

учредительный собранияға жіберетін өкілдерін даярлап жатқандай көрінеді. 

Ол баратын өкілдерге тапсыратын тілектерін айтып, қолдарына істейтін 

істерінің  жобасын  көрсетіп беріп жатқан көрінеді. Осынша көптің ішінде 

жұмған көзін  ашпай  көсілген аяғын жимай қаннен қаперсіз жатқан біздің  ақ 

қалпақты қырғыз халқы көрінеді. Өзге жұрттарды қоя тұрып мысал үшін 

мына өзіміздің қатар көшіп, қатар қонып жүрген қазақ бауырларымызды 

алайықшы. Оларда  өзгеріс болғаннан бері талай жерде бастарын қосып мұң 
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мұқтаждарын кеңесіп тіршілік қамын қылып жатыр. Июль ішінде Орынбор 

шаһарында август басында Ташкент шаһарында болып өткен  жиылыстарында 

учредительный собранияға баратын  адамдарында белгілеп қойды.  

Рас, біздің қырғыздың әлі күнге шейін бас қосылмай жүргеніне 

себептерде бар шығар.  Мысалы,һәр уақыт көп  жұмысында басшылық қыла 

қоятын Жетісу қырғыздары былтырғы аласапыранда үлкен қырғынға  ұшырап 

қалды. Бірсыпырасы тентіреп мал басынан айырылып қара бастарымен әлек 

болып кетті. Бірақ, аман қалған басқа қырғыздарда жоқ емес. Міне, осылар не 

қылып жатыр, неге өздерішықпайды? Бұлар биылғыдай бір жақтан бостандық, 

теңдік күні туып жатқанда, бір жақтан тұқымы, қаны бір бауырлары қырғынға 

ұшырап жатқанда қимыл қылмаса, қашан қимыл  қылады? 

Ағайын  ақ қалпақты қырғыз-ай! Осылай өмірге басымыз бірікпей, һәр 

жерде бытырап жүріп бірімізге біріміз жан ашыр туысқандық көрсетпей  

шынымен тозып-ақ кеткеніміз бе? Шынымен-ақ бізде жұртшылық, ұлтшылық 

дегеннің болмағаны ма? Япырмай бұған кім нанар? Кешегі ел намысын  

жақтап ұлт арын арлаған қырғыздың ту басшылары Бәйтік батыр, Шабдан 

батыр, Құрбанжан датқалармен қанымыз бір емес пе еді? Ағайындар белді 

бекем буынып, қолға туды көтеріп бізде бойымызды  көрсетейік. Ұлт 

намысын жібермей, ұлы топқа  түсетін бір азамат жоқсың ба? Кел, жақсылар, 

шық ортаға, бас қосайық. Қырғыз болып Жетісу баралық (бару Р.А) . Жаттан 

зорлық көріп, мал-жанынан айырылып, тентіреп қалған бауырларымыздың 

көз жастарын көрелік, киімі жоққа киім болайық, тамағы жоққа тамақ 

болайық. Бұл біздің  кешірілмес қарызымыз емес пе? Онан кейін Ферғана  

баралық, қырғыздың ұйытқысы Ферғанада демеушімеде? Шынымен оларда 

қырғыз екенін ұмытып кеткені ме? Қой олай болмас! Оларға барып қанымыз 

бір, ұранымыз бір қарындас екенімізді айталық. Сонан соң Сырдария баралық. 

Онда  қалың  қазақ ішінде отырған азғана ағайындарымыздың хал-жағдайын  

білейік, артымыздан ертелік, сүйтіп ел болып бізде көрелік, басқалар алған 

бәйгеден бізде құр қалмайық, жатқанға жан жуымайды деген; ақсақ қойша топ 

артында қалмайық.  

Міне, ағайын, біздің бұл пікірімізді мақұл екен десеңіздер  алдымыздағы  

сентябрдің «15»-іне Ташкентке  адамдарыңды  жіберіңдер. һәр ұлыстан бір – 

екі адамнан келсе болады. Қаралатын мәселелер көп ішінде. Қазірге бір 

керектісі қырғыз тілінде жұрт түсінетіндей газет шығару. Бұл пул табылса 

қиын іс емес. Көп бас қосып кеңессе ол екеуі де табылып қалар еді, деп 

ойлаймыз. Осы  күні  қазақ, ноғай, сарт, һәр қайсысының өз тіліңде әлде 

нешеден газеттері бар. Әзірге біз қазақ бауырларымызға мінгесіп отырмыз. 

Бірақ халықтың ұғынуы үшін газет өз тілінде болса, онанда жақсы болар еді. 

Бас қосуды ұнатып, адам жібермекші болған  бауырларымыз ертерек хат 

арқылы,  екі телеграмм арқылы төмендегі  адрес бойынша хабар қылса екен. 

Ол уақытта бірінші жиылыста сөйленетін мәселелердің  тәртібін даярлар еді. 

Екінші жиылыс үшін ерте бастан орын қамдар едік.  
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Төреқұл Жанұзақов  

һашымбек Ғалымбеков  

Адрес: Ташкент, члену областного совета  

Тюрякулу Жанузакову 

 

1917. № 7 

Ашық хат! 

Құрметті Көлбай мырза! 

 

Сіздің өтінішіңіз бойынша «Алаш» газетіне Жизақта тұрған  уақытымда 

агент болған едім. Жизақ уезіне қараған қазақтардан бірсыпыра  адамдар мен  

арқылы «Алашқа» алдырушы болып жазылып менен квитанция алған еді. Һәм 

өзіңіз Жизаққа келгеніңізде бірталай адамдар «Алашқа» алдырушы жазылып 

оның үстіне бұлайда жәрдем пұл берген еді. Бастапқы жазылғандар газетіңіз 

тоқталғанша тиісті нөмірлерін алып тұрды. Кейінгі  жазылғандар қолдарына 

бір нөмір алмай қалды. Пұлды алып, газетті жауып сіз кеттіңіз! Не газет,не 

ақшаның біреуін қолымызға тигіз деген жұртқа  ойлап жауап айта алмай мен 

жүрмін.... 

Бұл бір. 

Онан соң, сол сіз келген күні жиылған қазақтардың Петербордағы  

мұсылман фракциясы пайдасына деп де бір қауым пул жиып әкеттіңіз. Мұнда 

сол пулдың орнына жібергеніңізді «Алаш» арқылы мәлім қылмақшы болып, 

сөз ұстатқан едіңіз. Бұдан күні бұ күнге шейін дерек болған жоқ.  

Бұл екі. 

Үшінші, Жизақ шаһріндегі сарт ағайындардан солдаттардың бала- 

шағалары пайдасына деп, екі жүз сом жиып алған едіңіз. Бұл пулды 

Петербордағы Г.Дума ағасы Родзянкоге жіберіп квитанция нөмірлерін 

«Алашта» басып көрсетуге  сендірген едіңіз. Бұл туралы да шықпай кетті. 

Мырза, сізден осы айтқандардың жағдайын күтеміз. 

 

Сатымбек Жабаев 

1917. №7 

 

Қапалдан телеграм 

 

25 августа өткен Түркістан аймағы қазақ-қырғызы жиылысы атына  

мынадай телеграм келді: «Қапалдағы бірлескен мұсылман комитеті русско – 

туземный школдардың (байырғы мектеп Р.А) биылдан-ақ ұлт мектептеріне 

өзгеруіне талап қылды. Қапал уезі учительдерінің (оқытушы Р.А) 

жиылысында  осындай қаулы шығарылды.  Бірақ мұны әзірден-ақ жарыққа  

шығаруға ескі  инспектор Солугуов қарсы  болып тұр. Бұл мәселенің біздің 

тілегенімізше шешілуіне тиісті мекемелермен сөйлесіп, иждиһад етсеңіздер 

екен; ең ақыры министрге  білдірсеңіздер» 
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Председатель З. Таһров, секретарь Махмудиев 

1917.  №7  

Басқармаға хаттар 

 

Ақмола, Орал облыстарының қазақтары орыстардан бөлек өз алдына 

комитет жасап, қазаққа тиісті істерді өздері атқарып отыр. Торғай, 

Түркістанда қазақтан облысной (облыстық Р.А) комитеттер бар. Семей 

облысында қазақтан  облысной  комиссар жоқ. Әрі облысной исполнительный 

комитет жоқ. Орыс пен  қазақ  аралас  комитетте 60 кісі член бар. Оның 40-ы 

орыс, 20-ы қазақ.  Екі кісі бір кісінің хадындай  деп  аталарымыз айтқандай, 40 

орыс, 20 қазақты жұтып отыр. Бір қазақ өзін үлкен етейін десе, солдат пен 

жұмысшылар бірі мылтығын, бірі балтасын  қағады. Мұны көріп қазақ сорлы: 

ойбай тыныш екен ғой деп, қақсап отыр. 

Бостандық, теңдік туды, көз аштық деп әуелде Семей қазағына бөлек 

исполнительный комитет  жасамау керек еді. Ол жасаған соң тәуекелге бел 

байлап, қоқан-лоқыға  шыдау керек еді. Жолаушы сапарға  шықса, ыстық пен 

суықты көремін ғой деп, бекініп шығады. Ия аязға, ұятымызға шыдамай 

жарты жолдан қайтып келсе, ондай жолаушыны елдегі еркек түгіл қатын- 

қалаштар да мазақ қылмақшы. Мінеки тек болған іске болатындай  болмадық. 

Ау деген азан мен намыс еді.  Болмаса тамырымнан қолқа сұрап ала-алмай, 

237-нші нөмір «қазақ» бетіндегі ашық хатты өкпемен жазған жоқ едім.  

Орынбордағы  жігіттер  алыста жатып Семей жайын қайдан  білсін. Егер білсе 

«Семей» қазақтарының басында орыстан бөлініп комитет жасауының жөні 

жоқ дегендей Құдай біледі, айтпас еді. Һәм басқаларға  таратып беріп отырған 

комитетін Семейдегі жүз екі ұлыс арғын, найман  бауырларынан да қиса керек 

еді. 

Н. Құлжанов 

 

Ташкент 1917. №8.  8- нші сентябрь 

 

Руссия Республикасы 

 

Руссияда патшалық тәртіп жығылып, өзгеріс болғаннан кейін  мемлекет 

билеу қай түрде болу керек деген мәселе келіп туған еді. Мемлекет билеу 

тәртібінің әлде неше түрлері бар. Олардың бірі жеке қара патшалық тәртібі. 

Бұл тәртіп болған мемлекетте билік бір-ақ адамның, яғни патшаның қолында 

болмақ. Патша не түрлі заң шығарып, не түрлі жоба жасаса да халық көнбек. 

Бұл жеке қара патшалық тәртіпті еуропа халқы абсолютная монархия дейді. 

Екінші ережесі патшалық тәртібі. Бұл тәртіп болған мемлекеттерде 

анадағыдай бір патша болмақ. Бірақ мұның одан фарқы (ерекшілігі Р.А) сол, 

патша істеген істерінде жеке қара болып, жалғыз өзі ғана ұйғарған жұмыстай 

қала алмайды. Мұндай тәртіпті мемлекеттерде негізгі ережелер деген болады. 

Сол негізгі ережелерге патшада құл болмақ. Патшаның не істеуге хұқықы бар. 

Не істеуге  хұқықы жоқ, сол ережелерде айтылған болады. Онан соң мемлекет 
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үшін шығарылатын закондар әуелі халықтың сайлап қойған уәкілдерінің 

санауынан өтпек. Олар ұнатпаған жоба закон есебіне керек емес. Бұл уәкілдер 

жиылыс орда шаһрда тұрып хукімет адамдарының істерінде тексермек. Бұл 

ережені патшалық тәртіпті еуропаша конституционная монархия деп атайды.  

Үшіншісі - көпшілік тәртіп. Мұнда патша деген болмайды. Мемлекет 

істерін билеп, халыққа закон шығару қызметі сол халықтың сайлаған 

адамдарына тапсырылмақ. Халық бірнеше жылға народный аға сайлап қояды 

бірақ, ол патша хукімде болмай, халықтың қарақшысы есебінде ғана болады. 

Бұл көпшілік тәртіптің еуропаша аты - республика. 

Жоғарыда айтылды: руссияда өзгеріс болғаннан кейін мемлекет билеу  

түрі қалай болу мәселесі келіп туды деп. Бірақ бұл мемлекеттің негізгі  

мәселелерінің ең үлкені болғандықтан учредительный собранияға бүкіл  

халықтай жиналған уәкілдер халықтың тілегіне лайық бұл мәселені бір  

жайлы  қылмақ еді.  

Енді, уақытша хукімет 2-інші сентябрьде бұл мәселені учредительный  

собранияға қаратпай-ақ бір жайлы қылып қойды дегендей телеграм оқып 

отырмыз. Ол мынау: генерал Карниловтың бүлігі басталды. Бірақ соның  

себебінен әскер арасына һәм мемлекет ішіне кірген тәшпіш зор. Отанға һәм  

бостандыққа қарсы тұрған қатер үлкен мемлекет билеу тәртібінің сыртқы  

дайынсыздығын құртуды тиісті тауып һәм Мәскеудегі мемлекет кеңесінде 

халықтың республика тәртібін қалағанын еске алып Уақытша хукімет Руссия 

мемлекетінің билеу тәртібі Республика қалпынша екенін мәлім қылады. Һәм 

Руссия Респубикасын жариялайды. 

Сөйтіп, учредительный собранияда қаралмақшы бір негізгі мәселе 

осымен таман болды. Енді Руссияның билеу түрі анық белгіленді. Өзгерістің 

басынан бері қарай-ақ Республика қалпы тіршілік жүзіне шыққан еді. Мынау 

2-інші сентябрьде Уақытша хукіметтің жасаған қаулысы әшейін болып тұрған 

қалыпты ресми қылып бекіту. 

Ихтимал, Уақытша хукіметтің бұл ісі учредительный собранияға  тиісті 

мәселе ғана қол соғу болды деп айтушылар да табылар. Бірақ бұл қате. 

Өйткені учредительный собранияның айтатыны да халық тілегі болмақ қой. 

Ендеше өзгерістен бері халық тілегінің Республикадан бөтен емес екені 

анықталды. Толып жатқан һәр түрлі халық  съездерінде, халық кеңестерінде  

«Руссияда бұқарашыл Республика  болсын» деген есепсіз қаулылар қаланды. 

Хат өзгерістен бұрын програмдарында Руссия үшін ережелі патшалық керек 

деп жүрген байлар партиясы да бұл пікірден қайтқандарын білдірді.  

Руссияда Уақытша хукімет халықтың шын тілегін орындады. Қаншадан 

бері патшалық тәртіптің қысымшылығын көріп, әділдік, теңдік қалыпты 

аңсаған Руссия халықтары армандарымен қабысты. Енді, мына мемлекет 

басына тұнып тұрған неше түрлі бәлелердің отынан аман-сау құтқарып қалуға 

халық қолынан келгенін аянбай жұмсаса жарады. Әйтпесе, бұл  

қуаныштардың бәрі де туыс мысалында ұшып кетіп халықтың бұрынғы 

«жырық астау»-мен қалып қою қаупіде алыс емес. Осы күні «жасасын  

бұқарашыл Республика» деп тамағын керіп жүргендер күшін мемлекет 
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ішіндегі нашарларға көрсетіп, қайраттарын тыныш отырған көршілеріне  

жұмсағанша найзасын Руссияның жүрегіне қадап тұрған сыртқы жауды  

мұқатуға ұмтылуы керек. Қаз ашуын тырнадан алғандай сыртқы жаудың  

азасын  айналып келіп  туысқандарынан алып жүрген батырлар мына  көктен  

түскендей оңай  табылған бостандықты қорғауға  бір айла табулары керек. 

 

1917. №8.  8- ші сентябрь 

Жылан жылы 

 

Карнилов уақиғасы 

 

Руссия бір сыннан өтіп тұр. Бұдан бір жеті он күн ілгері мемлекеттің 

тағдыры ұстараның жүзінде тұрғандай уақыттар болды. Бір жақтан  сыртқы  

жау күннен күн аяқ алысын үдетіп, мемлекеттің нағыз жан жеріне оқталып 

тұрғанда екінші жақтан Отан мен бостандық қаскүнемдері «Жау жағадан  

алғанда, бәрі етектен алады» ны қылды. 

Мәскеуде болып өткен мемлекет кеңесінде кілең байлар бас қосып, шын 

бұқара аз болған еді. Кеңесте қара бұқараға қарсы сөздер сөйленіп  бұлардың 

ұйымдарын жоғалтып, топтарын тарқату керек деген сөздер болып еді. Бірақ 

белгілі бір қаулы болмастан, құр сөздер рәсуеленіп, һәркімнің ниеті 

білінгеннен басқа іс бітпестен кеңес тарқап еді. Бұрыннан астыртын  

ынтымақтастар топтап ойындағысы боларлық, кезін күтіп жүрген болса керек, 

жоғарғы әскер басы генерал Карнилов, Мәскеу кеңесінде бір қауым болып 

көрінген өзімен бір пікірлес, бұқара дұшпаны байлардың сүйектер тобын  арқа 

сүйеп, Руссияның бар билігін өз қолына алмаққа әрекет қылды. Өткен  

августың 25-інші күні әзіргі бас министр Керенскийге Г. Дума члені Львов 

деген  кісіні жабылып мемлекеттің бар билігін менің қолыма берсін деп  талап  

қылады. Мемлекетті ойлайтын отанның  шын баласы деп, барлық әскерге бас 

қылып, қойған адам, бостандықты аяқ асты қылып  жоғалтып, бар билікті  өз 

қолыма аламын деп айтпаса керек еді деп Керенский өзінен барып  сұрап, 

аузынан естіп анығына қанбады. Карниловтың бұл талабы бостандыққа 

қарсылық, ескі заманның кеткен құлдық дәуірін қайтадан  орнату ниет  екенін  

көребіле тұрып, бұл пейілді адамға бүтін мемлекеттің  бар сүйеніші әскердің 

еркін, соғыс тізгінін жалғыз соған беріп қоюды Уақытша хукімет өте қауіпті 

тауып, Карниловты  қалдырып Отан дұшпаны деп елең қылды. Карнилов 

айтқанымды алмай қоймаймын деп, фронттағы әскерлерді  большевиктер 

Уақытша хукіметке зорлық қылып жатыр деген алдаумен өзіне қаратып алып, 

Петроградқа тимекші болып аттанды. Уақытша хукіметте өзіне бағынып 

қалған әскерлердің бас аяғын жиыстырып Карниловты  қарсы  алудың қамына 

кірісті, сөйтіп,  бір мемлекет  әскері екіге айырылып,  біріне бірі қару оқталып 

жатқанда, халық өзара  қан төгуде болды. Ау, деп жаман қорқып тұрды. Сол 

арада мемлекеттің һәр жерінен Уақытша  хукіметке «хукіметті қуаттаймыз» 

деген телеграммалар жауды. һәр жердің ақ қара халқы, әскерлер Карниловтың 

қылығына ашу айтты. Бұлардың бәрі де Карниловты жою керек деп шулады. 
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Сонан соң Карниловтың  өзі бастап  келе жатқан әскерлерінің  арасында 

ынтымақсыздық шығып, көбі хукімет жаққа ауып кетті. Бірақ Карнилов 

жағында оны қуаттап, бұқара  ақысын жегенде табақтас  болудан үміті бар бір 

сыпыра генералдар қалды. Һәм бір азғана әскер  қалды бара-бара шындық жер 

жүзіне шығып, Петроградқа  большевиктерге емес Уақытша хукіметке қарсы 

болып келе жатқанын әскерлер біліп, тегісінен Уақытша хукімет жаққа өткен 

есебі болды. 

Ақырында Могилев шаһрына келіп  тоқтаған генерал Карниловтың 

жалғыз сүйеніші Могилевті сақтап тұрған гарнизон әскер ғана  болып қалған. 

Сентябрьдің 1-інші күні Могилев әскерлері де Уақытша хукімет  жақта екенін 

білдіріп, сол күні түнде генерал Карниловты оған жақ генералдармен 

Уақытша хукімет жіберген адамдар қолға алып жатқан. Сөйтіп мемлекеттің  

бар билігін қолға алатын батырдың һәм олжаға ортақ болмақшы  

жолдастарының осы күнде бастары тексеруде тұр. 

Дұшпан бір жағынан үдей басып қысып тұрғанда Карнилов дегеннің 

уақиғасы басталып, Руссия мемлекетінде өзара қырғын болып кетіп бара 

жатқанда Руссияның түбі не болып кетері белгісіз болуға жақындап күдер 

үзуге аз қалып еді. Жоқ қара халық өз ақылымен өз басын өзі алып жүруге 

жарайтынын білдірді. Жаманшылыққа бармай-ақ дос кім, дұшпан кім екенін 

аңғарып өз пайдасы болатын жолды  тапты. 

Карнилов уақиғасынан ілгері бас орнынан (иператор деп түсіну керек 

Р.А) түскен патшаның інісі болып, байлар һәм ақ сүйектердің бостандыққа 

қаскүнемдік қылып қарсы ұйымдар жасап жүргені білініп біраз басшылары 

қолға түскен еді. Бұл бостандық қаскүнемдері Руссия мемлекетінің һәр 

жерінде-ақ астыртын іс қылып бостандыққа ор қазып жүргені соңғы кезде 

бірінен кейін бірі  ашылып қолға түсіп жатқан топтардан  білініп тұр.  

Карнилов ісі басталуына қарағанда, бұл бір ғана өзінің қылып жүрген 

емес, оның көрінде астыртын да қолдап жүрген жақтаушылары болса керек. 

Бұған қарағанда бір мұнымен тиылып кетпей, әлі де кісі ақысына құмар, жеп 

үйреніп қалған байлар һәм ақсүйектер тобы қызыл ауыздығын қылмай 

тұрмаса керек. 

Бірақ әдепкіде алдауға түспей аман-есен ақысын алып қалған қара  

бұқара, мұнан бұлай  мұндайда сақ болып, мұнанда жұмылыңқырап іс қылса  

керек. Қара бұқара бас қосып, халық болып жұмылып іс қылса, неше  

Карнилов аяқ астында қалуына шек жоқ. 

1917.  №8 

 

Бүкіл Руссия мұсылмандары шорасының басқару комитетінен 

 

Бүкіл мұсылмандар шорасының Петроградтағы басқарушы комитеті  

мемлекет ішінде болып жатқан соңғы уақиғалар тақырыпты мұсылмандарға  

мынадай жарнама шығарды: мұсылман азаматтары Руссия өте қатты қатер 

үстінде тұр. Әскерлеріміз жаудың екпінін қайтару үшін барлық күшін салып 

жатқанда мемлекет ішінде өзара қырылыс басталып барады. Генерал 
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Карнилов бүлік шығарды. Бірсыпыра әскерді азғырып алдап Петроградқа   

бой алып келеді. Ниеті Уақытша хукіметті түсіру. Карниловтың бұл есерлігі 

орнына келмек. Бұған шүбә жоқ. Өзгерісті жоғалту үшін басталған бұл әдепсіз 

қимылға  һәр кім қарсы тұру керек. Өзгерістің қуаттаған ережелері  халықтың 

ілгеріде жұртшылығына керек. Мұны білген адамдар Карниловтың бұл 

қылығына риза болмас. Мұсылмандар! Мына өзгерісті қуаттайтын хукіметтің 

ұйымдарына күш беріңдер. Сабыр, шыдамдылық керек. Қаншама еңбекпен 

қолға түскен бостандықтың жемістерінен айырылып қалмау үшін қару қылмақ 

керек. Мемлекет ішінде өзара  қырылыс басталған қатерлі Карнилов 

осыларды құртамын деп келеді. Сын сағатта  мұсылмандардың бостандықты  

қорғайтын хукімет пен бірге болуы тиіс. Өзгерістердің басынан бері қарай 

теңдік, бостандық жолын қойып келе жатқан бұқараның  ұйымдарымен бірге  

іс қылу керек. 

1917. №8 

 

Ескі тәртіп һәм халық хакімдігі 

 

Бүгін болмаса ертең жұртқа Земство кірейін деп тұр. Земствоның 

мағынасы халық хакімдігі деген болады. Земство кірген жерде халық өзіне 

қалаған  жергілікті істерін өзі басқарып, өзі хакім болмақ. Халықты төрелер 

билеген ескі тәртіп құрылған соң оның орнына уақытша осы күнгі комитеттер 

жасалған еді.  

Енді, бұлардың әмірлері бітуге жақын. Земство мехкемелері, яни халық 

мехкемелері анық орнығып болысымен бұл комитеттер керексіз болып 

қалмақ. Халықтың не түрлі істері, не түрлі мұқтаждықтары болса, бәрі де сол 

Земство мехкемелеріне тапсырылмақ. Соның үшін халық ол жаңа жасалатын 

мехкемелердің өзіне пайдалы қалыпта құрылуына өте ыждаһат  қылу керек. 

Земство мехкемелерінің халыққа жағымды, яки жағымсыз болмағы сол  

мехкемелерде тұратын адамдардан. Егер ол адамдар халық пайдасын көздеп, 

халық үшін қызмет қылатын болса, Земствоның  жұртқа  пайдасы өте мол. 

Жоқолар халық хакімдігін қолдарына алып отырып, содан өз қара бастарының  

пайдасын көздесе одан  һеш жер шықпайды; қысқасы Земство  пайдалы, егер 

оның басында тұратын адамдар халық қамын қайғыратын болса; олар мұны 

қылмаса Земствоның мағынасы жоқ. Земствоға адамдар сайлау халықтың өз 

қолында, халықтан ихтиарсыз оған һешкім өте алмайды. Соның үшін 

Земствоңыз халыққа пайдалы, яки пайдасыз болмағы сол халықтың өзінен. 

Халық бұған адам сайлағанда олардың не қызмет қылатығұнын, һәркім үшін 

қылатұғындығын біліп сайламақ керек. 

Ескі қаусаған тәртіп уақытында мемлекеттің бүкіл істері халықтың 

барлық мұқтаждығын жалғыз-ақ жоғары да қойылған төрелердің қолында 

болатын еді. Жалпы мемлекетке тиісті үлкен әрі іс болсын, жоқ, бұрылысқа 

яки ауылға тиісті тіпті уақ іс болсын бары да олардан белгісіз орындалмайтын 

еді. Мысал үшін мемлекеттің ішкі істерін алайық. Бүкіл Руссияға бұйрық 

шығаратын министр, губерния облысқа бұйрық  шығаратын  губернатор, уезді 
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бағатын, уезный начальник, яки ауылдардың үстінен қарайтын крестьянский 

начальник Земский начальник пристав, Урядник һам стражник еді. 

Осы толып жатқан төре хакімдер халықтың ақшасы мен күн көріп 

байып, халыққа қызмет қылмайтын еді. Бәлки өзінен жоғары жақтағы 

ұлықтарына жағып, чин, награда алмақта болатын еді.  

Һәм бұлар өз қалаған істері туралы халыққа  жауап бермейтін, жалғыз  - 

ақ ұлықтарына жауап беретін, бұлар халықты қанша зорлық зомбылық қылып, 

сүліктей сорып отырса да, халықтың оларға қарсы қылар амалы болмайтын 

қатты әділдік үшін шығарылған закон бойынша да, оларды жауапқа тартып, 

кегін ала алмайтын. Міне осы теңсіздік себепті төрелердің халыққа 

көрсетпеген қорлығы - зорлығы қалған жоқ еді. 

Халық осы сықылды төрелердің хақсыз істеріне қарсы қанша жылап-

шуласа да хукімет оларға жаза бермейтін; қайта оны мақтап, онан сайын қадір 

- құрмет көрсететін.  

Олар закон бойынша өлімге бұйырылатын іс қылса да, өзіне жағымды 

болғаны үшін хукімет оған жақсы қарайтын, ондай істердің көбі халықтың 

есінен әлі шыққан жоқ. 

Бұ күнде ол ескі тәртіп орнына енді халықтың өз хакімдігі орнамақ 

болып тұр. Бұл халық хакімдігі біздің бұрынғы тіршілік  қалыпты қайта 

түзетіп, тіпті жаңа төреге айналдырмақ. Мұның халық үшін пайдасы көп 

соның үшін бұл жаңа тәртіп деген не, соны ойлап, жете түсіну керек. Бұл жаңа 

тәртіп болғанда бұрынғыдан халыққа қай жері пайдалы болмақ соныңойын 

білмек керек. 

Бұрынғы тәртіптің бас бұзықтығын, негізгі әділсіздігін жоғарыдағы 

жазылғандардан  білу мүмкін. Енді жаңа болатынның жайынан сөйлейік. 

Халық бұқара пайдасын көздейтін жаңа тәртіп ана жоғарғы төре 

хакімшілік тәртіпке қайшы. Бұл жаңа тәртіп болғанда халықтың жұмысы, 

халықтың барлық мұң-мұқтажы, әлде қайдағы бір төре хакімнің, хукімет 

қойған адамның қолында болмайды. Халық алдында жауап бермейтін бұл 

төрелерге жаңа тәртіпте орын жоқ. Бәлки ол жұмыстардың бары халықтың өз 

қолында болып, халықтың өзі сайлап қойған ұлысной уезной һам облысной 

земстволардағы өкілдерінің  ықтиярында,  қарамағында болады. 

Әрине халық өзінің тіршілігін жеңілдетіп, жақсыламақ үшін бұл 

орындарға өзінің ең жақсы, ең сенімді адамдарын сайлауы тиіс. Ол 

адамдардың халық пайдасын өз қара бастарының пайдасындай көретін 

болмағы қажет. һам ол өкілдер ұлық қойған адамдар болмай халықтың ұнатып 

сайлаған адамдары болғандықтан, олар өзі халықтың алдында жауапкер 

болады. Оны сайлап қойған халық болғандықтан сол халықтың  дегенін 

қалайтын кісілер  болады. Олар не қылса да, халық үшін қылып, халық үшін 

қайғырады. 

Егер олар халықтың тілегін ұмытып, оның ойлағанынша іс қылмай 

бастаса, һәм ол халықты ескермей өз бетімен жиылып өз дегенін істейтін 

болса, онда халық оны жазғырып, екіншіден ол орынға сайламайды.  Егер 

халықтың зиянына іс қылып, тіпті жолдан шығып бара  жатса, оны сотқа  
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хукімге беріп, жазасын тарттыруға сөйтіп, жаңа халықшылық тәртіптің, 

қысқасы мынау болады.  

Бірінші, барлық халық  ісі  халықтың  өзі сайлап қойған жақсы, сенімді 

өз адамдарының  қарауында болады.  

Екінші, бұлсайланған адамдар жалғыз халық алдында жауапкер болып  

солар айтқанынан шықпайтын болады.  

Бұл жаңа тәртіптің ескі тәртіптен тағы бір айрықша жері бар. Ескі  

тәртіп уақытында барлық күш барлық ыхтияр кіндік хукіметке ордада 

болатын. Өзгелері үшін соның тілегін орнына салып тұратын қол қанаты  

хукімінде болатын, ал енді, жаңа тәртіпте барлық күш барлық ыхтияр 

халықтың  өзінде  һам сол халыққа ең  жақын тұрған ұлысный Земстволарда  

болмақ. Волосный Земство халықтың бүкіл  істерін барлық  мұқтаждықтарын 

меңгеріп, бақылап тұрды. Тек басқа Волосныйға яки бүкіл уезге  һам бірнеше  

уезге тиісті істер ғана  уезный  яки  облысной Земствоға тапсырылады.  

Мінеки, осы айтқандардан ескі тәртіп пен жаңа халық хакімдігінің  

парқы ашылса керек. Енді бұл жаңадан болатын халық мекемелеріне адамдар 

сайлағанда да осы фарықты ескеру  тиіс. Бұл сайлауды бұрынғы болыс, би 

сайлауындай көруге жарамайды. Һам сайланушыларда бұрынғыдай төре 

болдым, халыққа айтқанымдай қылдырамын дейтін кісілер болмасын. Бұл 

жаңа  орындар халыққа айтқанын қылдыратын орындар емес. Бұрын болыс, 

би, ауылнайлар өздерін «патшаның бір көзі» деп ойлайтын еді. Һам халық 

тілегіненде жоғарғы ұлықтардың бұйрығын артық тыңдайтын еді. Енді ол 

заман өтті. Бұ күнде патшаның көзі түгіл өзі де құрыды. Жоғарғы ұлықтардың 

бұйрығы орнына енді халықтың тілегі жүрмек. Сол  себепті  сайлаушыларға 

да, сайланушыларға да өте ескерту ләзім. 

1917. № 8 

Түркістан жері туралы 

 

Түркістаннан Петроград барған сарт өкілдері Керенскийге жолығып, 

хукіметтің учредительный собранияға шейін жер туралы сату, алу, жолдау 

сықылды тиылған постановлениесін Түркістан хақында жоқ қылуын өтінген. 

Керенскийдің оларға берген жауабы мынау: 

Бұл күнге шейін ішкі Руссия жері туралы болған тәдбірлердің 

(дүниелер,шаралар деп түсіну керек Р.А) бәрі Түркістан аймағына 

жанаспайды. Түркістанның жөні бөлек. Жер мәселесі шешілген уақытта 

Түркістан үшін өзгеше қалып болмақ. Түркістан жер мәселесі бастап сондағы 

халықтың өзінің ұйғаруына салынар сонан соң  барып хукімет өзі ұнатқанын 

бекітеді. Жерді сату-алу, жалдау сияқты өткермелерді тиған постановление 

Түркістан туралы жақында қайта қаралады. Түркістандағы жергілікті 

халықтың жерін бөтен текті  жұрттарға алып беруді ешкім ойлаған жоқ. Мен 

Түркістанды һәм ондағы халықтарды жақсы білемін. Мен сіздердің бәрімізге 

жалпы отанымызға өте ықласты екендіктеріңізге сенемін. Түркістанда 

Руссияға қарсылық үшін қозғалу бар деген хабарларға сенбеймін. Бірақ, осы 
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бастан айтып қояйын, егер бұл сықылды мінездер шыға қалса, өте қатты 

аямайтын тәдбірлер қылынады.  

Осы күні Түркістанды билеу мәселесі қаралып жатыр. Онда хукімет 

өкілі барып тұрады. Петроградта Түркістаннан өкіл болады.  

Керенскийдің сарт уәкілдерімен осы әңгімесінен кейін «хукімет 

Түркістан хақында 1917-інші жыл 12-нші июльде жерді сату-алу, жалдау 

секілді өткермелерді тиған постановлениесін тоқтатуға қаулы қылды» деген 

хабар болды.  

1917. №8 

 

Түркістан комиссариаты 

 

Түркістан комитетінің төбе ағасы Наливкин Керенскийден мынадай  

телеграмма алды. Сенатр Шидловский Түркістан аймағына генеральный  

комиссар болып тағайындалды. Оның гражданский бөлім туралы  жәрдемшісі 

Елпатовский, соғыс бөлімі туралы жәрдемшісі генерал-майор Черкес. Бұл 

Түркістан округінің әскер бастығы Түркістан комитетінде жаңадан кісілер 

кірмекші. 

1918.  №8 

Жаңа хукімет 

 

Уақытша хукімет бұрынғы  қалпынан өзгеріп, жаңарды. Бұл туралы 2-

нші сентябрьде мынадай жарлық шықты. «Бұзылған мемлекет тәртібін қайта 

күшейту бек қатты үшін тәдбірлер қылуға керек болғандықтан Уақытша 

хукімет барлық билікті өзінің арасынан 5 кісіге тапсырады. Бұлардың  

басында бас министр Керенский бар Уақытша хукметтің ең үлкен қызметтері 

мемлекет тәртібін күштеп, әскерді соғысқа жарақтандырудың қамын қылу. 

Отанды осы күнгі қиын халынан құтқару үшін мемлекеттегі барлық 

жарамды күштерді біріктіру  керек.  

Уақытша хукімет осыны ойлағандықтан өзінің арасына тағы да адамдар 

қосып алмақ болды.  

Бұл адамдар елдің қамын бірдің қамынан жоғары ұстап,  партиягершілік 

сияқты жолға тартпайтын болғанда ғана бізге жолдас  болады. 

Уақытша хукімет өзінің қолға алған қызметін жақын арада орындай  

алуына шек қылмайды. 

Мұнда айтылған 5 адамдар мыналар. Бас министр Керенский, сыртқы  

істер министрі Терещенко, соғыс министрі Юрховский, теңіз министрі 

Юренев, һам почта-телеграф министрі Никитин. 
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1917. №8. 8 сентябрь 

 

Уақытша хукіметті қуаттаймыз 

 

Бас министр Түркістан аймағы қазақ- қырғызының атынан аймақ қазақ-

қырғыз советі мынадай телеграмма жіберді.  

«Мемлекет басына туып тұрған қиын, екі талай заманда қазақ халқы  

өзара қырылысқа бастап жүрген азғырушылардың артына ермейді.  

Бостандық, теңдік жолын қуаттайтын Уақытша хукіметке қолынан келгенше  

жәрдем  көрсетіп,  күш беруге һам әр уақыт  даяр.  Қазақ халқы бостандыққа  

қарсы қимыл  қылушыларға шын  көңілден дұшпан һам өз арасында да ол  

сықылды  жұмыс болмауына иманы мығым. Аймақ қазақ-қырғызы  советінің 

төбе ағасы: Мұстафа Шоқаев». 

1917. № 8. 8-нші сентябрь. 

Жылан жылы 

 

Ең керекті іс 

 

Қарасы өшкен ескі Хукімет заманында руссияға өгей бала секілді 

өгейлік көзбен қарап келген халықтың бірі біз едік. Санымыз адам есебінде 

болғанымен істерге келгенде құл едік. Адамшылық, теңшілік, құрдастық 

істері қағаз бетінде ғана болып, құйрықша сорған ұятсыз бай құрылған 

жұрттағы біз болғанбыз. Уақыт намысын, елдің қамын ойлаған ер болса, 

аңдулы заманда бізде болған еді.Осындай заман хакімдердің саясатында елдік, 

Ұлттық намыстан жігер қайрат бірліктен айырлып бір-бірімізге жаттай 

қарасқан; ілімнен күтетін істей партиядан күтіп, надандық пен көзге түрткі 

болған халықта біз едік. Енді бұл күнде Һәр халық өз ісін өзі басқаратын 

болып бостандық заманы туғанда да ілімсіздігімізден баяғы салтқа жайылып 

барамыз. Бұрынғы көзге түрткі болуымыздың түп себебі ілімсіздік еді, мұнда 

да сол ілімсіздік надандығымызды көрсетіп отырмыз. Бостандық болмастан 

бұрынғы ғылымға қандай мұқтаж болсақ, бостандық болғаннан кейінгі 

мұқтаждығымыз тіпті артты, істерлік кісіміздің аздығы ісіміздің көптігі жаңа 

білінді. «Қайда барсаң бытбылдақ бөденеге» дегендей бұрынғы көзге түрткі 

қылған ілімсіздік, бостандық болғаннан кейін таза жігерімізді құм қылды. 

Сондықтан бостандық беріліп һәр жұрттың өз ихтияры өзіне тигеннен кейін 

бостандық, елдің, ұлттығымызды сақтауға ілім бұрынғысынан да артық қажет 

болды. 

Бізден өнерде ілгері жұрттар күз болмастан бұрын-ақ оқу, оқыту, 

мектеп, кітап жабдықтарын ескеріп жалпы оқу, оқыту қамындағы керекті 

істерді қыла бастайды. Сентябрьден бастап толық 6-7 айда оқу, оқыту мен келі 

қылып есептеді. Біз бұрын білімнің қадірін біліп жетпегендіктігімізден оқу, 

оқыту қай уақыттан бастап, қай уақытта оқытылғанда сабақтың жұғымды 

болуын білмейміз, білуге де ойламаймыз. Шамамыз келсе жаз-қыс демей үйге 

мал ұстаймыз, келмесе қайғырмаймыз. 
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Енді өткен іске өкініш жоқ. Бірақ мұнан бұлай да саңлаусыз салтқа 

қарап жалпы жұрттың түсіп жатқан жолына түспей, келешектегі үмітімізге, 

ұлтшылық денімізге қызмет етерлік, білім жемісінен махрұм отырсақ үлкен 

ұят; ұлтымызға зор таңба; кетпес өкініш болар. Қай жұртты болсада 

ұлтшылық, құдайшылық жолына жеткізіп тәркі еттіретін: даңқ, аброй-атақ 

беріп бақыт жолына түсіретін негізді жолдың ілім екені шексіз. Соның үшін 

бізге де басқалармен қатар тең болып жасауды үміт етіп қызыл қарын жас 

баланың, кейінгі несіптің қамын ойлап сол оқу мезгілінде оқу жасындағы 

балаларды сабақтан қалдырмасқа тырысу, һәм оның үшін һәр жерден мектеп 

ашып іске кіірісу ғана керек. 

 Бостандық берілмей тұрғанда сылтауымыз көп еді. Бостандық берілген 

соң да баяғы қалыптан танбасақ, көктен жауған, жауғанда да ұлтарақ тимеген 

қол біз болып жүрерміз. 

Ал халық, міне көз жетті! Бізде оқу, оқыту жабдығын істерлік мектеп 

жоқ. Мектебі болған жердің мұғалімі жоқ. Мұғалімі болған жердің оқу 

құралдары тағы жоқ. Бір жақтан бір жаққа кез келіп тұрған заман біздің 

үстімізде тұр. Осы жоқтығымызды толтырмай ұлт болып жасауға үміт аз. 

Кейінгі несіппен ұлтының қамын ойлап білім жолына тырысқан қазақ болса, 

басқалар қолынан келтіріп жатқан істі бізде келтірген болар едік; басқалар 

жеткен дәреже-жолға қазақда жеткен болар еді. Бірақ бұл уақытқа шейін 

ұлтының қамын ойлаған қазақ болмай амал тұрып тұр. Ден, дүниемізге бірден 

қора мал болатын кісі шығарарлық бастауыш, орта дәрежедегі 

мектептеріміздің болмауы да дағдартып тұр. Әсіресе бізге балаларымыздың 

ақыл, ой, мінез-құлық, намыс, жігер-қайратына қызмет етерлік ана тіліміздегі 

бастауыш мектептің керектігі белгілі бір ақихат. Ата-ананың балаларға ішкі 

тәрбиені  бере алмайтыны да белгілі бір іс. Себебі, ішкі тәрбие мектеп 

жұмысы. Сондықтан біздің балаларымызға ішкі тәрбие беріп дін, ұлт рухымен 

рухтандырып шығаратын бастауыш мектепке мұқтаждығымыз өте күшті. Күз 

оқу мезгілі басталғаннан бұлай басқа жұрттың балалары иығына бақша аралап 

жүргенде, біздің балаларымыздың бос ойында, үйден үйге, ауылдан ауылға 

қыдырып жүруі үлкен ұят, зор намыс. Халық! Енді осы ұят, осы намыс, осы 

мұқтаждықты халқымыздың ескерерлік жұрт ағасы болған қателеріміздің, 

қайырымды жомарт байларымыздың халқына қызмет етіп жол жоба 

көрсетерлік уақыттары осы халық пайдасын қызыл-қарын жас бала, қамын 

қайғырса іске кірісерлік уақыттары да осы. «Тоқтатуды ойламай, аштарға 

берген ас артық» деген «Абай» сөзін ұмытпайық. 

Келдин 

1917. №8 

Ақмешіттегі жанжал 

  

Сырдария облысы советінің 31-інші августағы мәжілісінде Ақмешіт уезі 

Комитетінің төмендегі мағлұмнамасы оқылды: «28-нші августа күндізгі сағат 

5 шамасында Ақмешіт қаласында базарный площадта тәртіпсіздік шықты. 

Онда жергілікті халықтан екі кісі өліп қалды. Біреуі жақыннан атқан 
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мылтықтан, екіншісі найзадан өлді. Екі қазақ, бір шаһр солдаты жаралы 

(жарақаттады деп түсіну керек Р.А) болыпты. Бұлардың жаралары кірпіш һәм 

тас пен ұрғаннан. 

Тәртіпсіздік станцияның күзетшісі Попов дегенменен былғары һәм 

көрпе сатып тұрған қазақтардың жанжалынан шығып кеткен. Бұлардың 

жанжалына бастап құр қол жүрген солдаттар кірісіп, араларында төбелес 

басталған. Сол уақытта топтың арасында біреу караульный команданың 

казармасына барып, қазақтар бүлік шығарып жатыр деп хабар берген. Мұны 

есіте салып команда мылтық патрон алып келіп жиналған топқа қарап ата 

бастаған. Сонан соң жұрт бет-бетіне бытырап тарап кеткен. 

Шаһр солдаттарының ішінде Жетісу орыстары көп еді. Һәм Ақмешіт 

уезінің поселкелеріненде бір талай орыстар бар еді. Әсіресе осылар қазаққа 

тым өшігіп кетіп, жанжалдың ұлғайуына үлкен себепші болды. 

Менің 3-інші Сибирский полк комитетінің, солдат һәм жұмысшылар 

советінің полк командирінің һәм милиция начальнигінің бәріміздің 

ыждаһатымызбен  тәртіпсіздік тоқтатылды. 

Кешкі сағат 6 шамасында өліктерді докторлар қарап дознания басталды. 

Дознания басындағылар: сот тергеушісі мен һәм полк командирі полковник 

Соланин». 

Осы оқиға туралы басқармаға келген тілші хаты мынау: «Мен өзім 

Ақмешітке 29-ншы августа келдім. Менің алдымда 28-нші августа қаладағы  

солдаттармен қазақтар арасында жанжал шығып басында солдаттардан бірер 

адам жарадар адам болыпты. Сонан соң олар қызып кетіп, қазақтардан кек 

аламыз деп казармадан қару алып келіп көшеде жүрген мұсылмандарды 

дүрсілдетіп ата бастаған. Мылтықтың даусы шығысымен жұрт қора-қораға 

қашып тығылып, бала-шаға жаман сасқан. Сөйтіп жүргенде екі адам оқ тиіп 

өліп қалыпты. Олардың біреуі қазақ, біреуі сарт. Бұлардан басқа 4-5 адам 

жарадар (жарақат алу Р.А) болған. 

Халық жаман қорқулы, бұ күн түске шейін үйлерінен шықпай 

отырыпты.Менің алдымда бір сағат ілгері мылтық ату тоқталған екен. Мен 

келгенде көшеде солдаттардан бөтен қыбырлаған жан жоқ еді. Сол күні 

солдат һәм жұмысшылар советі кеңесіп жанжалдың ақиқатын тексеруге алты 

кісілік комиссия сайлады. Олардың үшеуі мұсылман, үшеуі орыс. 

Көрген адамдардың айтуына қарағанда жанжалдың бастап шығуы 

былай болған: базарда жүрген бір қазақтың қолындағы ұлтандық былғарыға 

бірнеше солдат келіп саудаласады. Солдаттар олай-бұлай сөйлесіп тұрғаннан 

кейін, сен қымбат сұрайсың, деп, зорлық қылып қазақтан былғарыны тартып 

әкетеді. Сонан соң қазақ айқай салса, онан мұнан бес-алты адам келіп қалады. 

Сөйтіп қазақтар мен солдаттар арасында төбелес көтеріліп кетеді. Бірақ, 

солдаттар қазақты айыпты қылып көрсетіп тұр. Ақиқаты жақында ашылар. 

Онан соң солдаттардың мұнан бұрында қазақтарға зорлық қылып, күш 

көрсетіп жүргендіктері анық екен. Мысалы, қауын сатып жүрген қазақтардан 

қолындағы қауынын ақша бермей солдаттар талай тартып алып кетіпті. 

Әйтеуір халық өте қорқынышта: «Солдат күн көрсететін емес» деп зар-зар 
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жылайды. Мұндағы солдаттардың ішінде Жетісулықтар бар екен. Әсіресе 

солар қазаққа тым өш көрінеді.  

Қазақтар мен солдаттардың арасы осылай болып жатқанда бір жақтан 

партиягершілік те қалмайды. Бүкіл уез халқы екі жақ болыпталасып жатыр. 

Бір жағының басында Айрымтөре Қасымов екінші жағының басында Хұсайн 

Ибраһимов. Бұл осы күні жеңіп тұр. Сөйтсе де ана жағы да жеңілдің де қарап 

отырған жоқ. Ибраһимов бірталай адам ертіп партия жөнінен Ташкент кетті». 

 

1917. №8 

 

Баяннаме 

  

Соңғы кезде Түркістанның жергілікті халықтары, әсіресе байлары: 

хукімет жерімізді тартып алып басқаларға бермекші болады екен деп қауіп 

қылып жүргендей көрінеді. Бұлардың былай ойлауларына газеттерде 

жазылып, съездерде, митингдерде көп сөйленіп жүрген «Жер еңбекқорларға 

беріледі» деген сөз себеп болса керек. Осы сөзді естіп бұлар ертең біреу келіп 

жерлерін кедейлерге алып бере қоятындай-ақ көріп жүрген сияқтанады. 

Сол себептен ол адамдар мына санақ ісіне сенімсіз көзімен қарап, оны 

жаратпай жүр. Һәм бұрынрақта Уақытша хукіметтің жерді сату-алу, жалдау 

секілді өткермелерге тисушілік салғандарда емес. 

Сондықтан бұл туралы Түркістан Комитетный халыққа төмендегі 

баяннаманы (үндеу Р.А) шығаруды ләзім тапты. 

Бұ күнде болып жатқан санақтың Руссияда жер мәселесін бір жайлы 

қылуға һеш бір қатынас жоқ санақтың үлкен мақсаттарының біреуі-

алдымыздағы күзге қарсы халықтың дұрыс саны жұмысшылардың есебі, 

соғым малдарының шамасы һәм азық-түліктің мөлшері туралы анық мәлімет 

жимақ. Келер жылға шейін халықтың, малдың ашықпай, жұтықпай баруына 

жетерлік азық-түлік табудың қамын қылу үшін хукіметке бұл мәліметтер өте 

керек.  

Санаққа халық пайдаланып отырған һәр түрлі жерлердің шамасы туралы 

мәлімет жиналып жатыр. Мұнан мақсат-халық пайдаланып отырған һәр түрлі 

жерлердің қор мөлшерін біліп қана қою емес. Бәлки осы жылы сол жерлерден 

адам һәм хайуандар үшін қанша азық-түлік шығады соны білмек. 

Ал енді, жерді сату-алу, жолдау секілді өтемдерге хукіметтің тиым 

салуына себеп басқа: Бұл жергілікті халықтың жерлері сатылып жаттардың 

қолдарына түсіп кетіп, халық өзі жерсіз қалмасын деген ой мен қылынған 

тәдбір. Түркістан хақында мұны жоқ қылу яки өзгерту үшін жергілікті 

мекемелер хукіметпен тілдесіп, қам қылып жатыр. 

Онан соң Түркістан комитетінің пікірінше түркістан жері хақындағы 

мәселе Ташкентте қаралып, бір жайлы болуға тиіс. Телеграм хабарына 

қарағанда Керенский сарттардың өкілдеріне солай депті. Ол мәселе қаралып, 

кеңес болғанда жергілікті халықтың өз адамдары болуы керек. Халық сол 

адамдары арқылы өздерінің пікірлерін, тілектерін білдірер хукіметтің бұл 
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туралы халықтың тілегін керексіз қылмайды. Тағыда есте болсын, жер 

мәселесі бірнеше күнде таман бола қоятын жеңіл мәселе емес, оған көп уақыт 

керек. 

Енді, Түркістан комитеті аймақтағы орыстарданда, жергілікті 

халықтарданда өтінеді; мемлекет хәлі соғыс солдатынан, азық-түлік 

тапшылығынан өте ауырлап тұрғанда жер туралы уақытсыздау. Жанжал 

шығармай тұра тұрсаңыздар екен. Һәм бостандық пен халық пайдасын 

көздеген Уақытша Хукіметтің не түрлі тәдбіріне ықыласпен қарасаңыздар 

екен. 

Түркістан комитетінің төбе ағасы Наливкин 

 

1917. №8 

 

Бүкіл руссия мұсылмандарына 

Құрметті қарындастар! 

 

Қазан шаһрінде июльдің 17-сінен 25-іне шейін болған бүкіл руссиядағы 

мұсылман әскерлерінің съезі һәм үш съездің ғұламалар ғаскерлер һәм бүкіл 

руссия мұсылмандарының екінші мұсылман ғаскерлерді басқалардан айырып, 

бөлек мұсылман полктерін жасауды ұнатқан еді. Һәм бұл істі орындауды 

«бүкіл руссия мұсылмандарының харби шорасы»-на тапсырған еді. 

Харби шора бұл туралы қолынан келгенінше қам қылып жатыр. Оның 

үстіне мұсылман әскерлерді алдымыздағы ел құрылтайына әзірлік қылуды 

харби шораға тапсырылып, істері тым көбейіп тұр. Бұл істерді атқару үшін 

пұл жағынан мұқтаждық мол. Харби шораның пұл алатын дайынды жері жоқ.  

Мұсылман азаматтары! Байбадшалар, байлар, апалар, ағалар, 

қарындастар, інілер! 

Сіздер балаларын, бауырларын, мұсылман әскерлердің басқа ұлт 

адамдарымен бірге ел жұрттан алыс, мүсәпіршілікте жүріп көретін 

ауырмашылықтарын ойлап қараңыздаршы. Олардың тіршілігінде адам 

жиіркенетін тамақтар ішіп, өлгенде бөтен діннің салтынша көмуіне риза 

боларсыздар ма?! 

Жоқ! Болмайсыздар! 

Ендеше, мұсылман әскерлерін сондай ауырмашылықтардан құтқару 

үшін еңбек қылып жатқан «бүкіл руссия мұсылмандарынан харби шорасына» 

жәрдем берулеріңіз міндет. Бұл бәріңіздің қарыздарыңыз. Сіздер бұл 

міндеттеріңізді өтесеңіздер, жер астында жатқан, денелері өлсе де жандары 

тірі ата-бабаларымыздың аруақтарын шад қыларсыздар. 

Харби шораға жәрдем ету – еркіндік-шаттыққа жетіп мақтаулы тарих 

жасауға жәрдем ету болады. Бұл жәрдем бергендік тілектеріңізге жету үшін 

қылған жәрдем деп ойлаңыздар. Жәрдем етіңіздер! Тиын-тебендеріңізді 

аямаңыздар! Берген ақшаларыңыз орынсыз жерге кетеді деп қорықпаңыздар! 
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Бүкіл руссия мұсылмандарының харби шорасының қазына комиссиясы 

Жәрдем жіберушілерге адрес мынау: г.Казань Всероссийский 

мусульманский военный шуро. 

 

      1917. №9 

Ташкент 13-нші сентябрь 

Аллаһ акбар! 

 

Бүгін айт күні. Айт, арабша, қуаныш деген сөз. Бүгін жұмыр жердің 

жүзінде Ислам дінін тұтынған һәр жұрттың қуаныш, мереке қылатын күні. 

Бүгін құрбан айт. Құрбан арабша, жақындық деген сөз. Бүгін һәр 

мұсылманның бірінші құдайға жақындық ықыласын білдіріп, жақсы көрген 

малын шалып тілегін сұрайтын күні; екінші, өзінің діндес бауырларына 

жақындық мінез көрсетіп, көңілін ескі кірлерден аршитын күні. 

Ислам дінінің жыл он екі ай ішіндегі ардақтаған күні. Бұ күн, Зуалхже 

айының оны, бұ күн ислам дүниесінде қалыптан тысқары көп істер 

орындалады. Мысалы, атақты бес парыздың бірі құдайдың үйін зират қылып, 

хаж амалдарын орындауға арналған қасиетті күн – бұ күн. Ислам минәтінің 

жоғарғы бабасы Ибраһим пайғамбардың құдай ризалығы үшін ең сүйікті ұлын 

шалуға оқталған күні – бұ күн. Бұ күн, пайғамбардың отаны ислам дінінің 

есігі Мекке шаһрінде дүниенің һәр шетінен мың-мыңдаған мұсылмандар 

жиылып, қойдай маңырап, қозыдай шулап жалпы тілектерін қосыла сұрайтын 

күн. Бұ күн, һәр жерде мұсылмандар түбі «Аллаһ акбар» деп шулап, 

жаңғырттырып құдайды ұлықтайтын күн. Бұ күн, мұсылмандардың төресіне, 

қорасына, байына, кедейіне, еркегіне, ұрғашысына тегіс шаттық күні. 

Жер жүзінде көп мұсылман жұрттардың бірі біздің қазақ жұрты. Олда 

һәр жыл бұл күнде құрметтеп мейрам қылады. Оны жыл сайын қуанышпен 

түсіп тұрып, салтанатпен сыйлап өткізеді. 

Айт болардың алдында бірнеше күн бұрын-ақ үлкен, кіші, ұрғашы, 

еркек жанның бәрі бұған әзірленіп бастайды. Жастар бар тұрмандарын 

түзетіп, аттарын жаратады; әйелдер киім кешегін тігіп, ас-суларын әзірлейді. 

Үлкендер шалатын малын даярлап, сол жағының қамын жейді. Ал, енді, нағыз 

айт күні жұрттың бәрі таңертең аласа өледен тұрып алып, сұлу киімдерін киіп 

безене бастайды. Әйелдер үйдің ішін тазалап сыпырып, сандықтағы 

жылтыраған бұйымдарын көріну жерге шығарып әлек болады. Тай-

құнандарын ерлеудің қамында ер тоқымдарын сүйретіп жас балалар жүреді. 

Шолпылары сылдырап үкілері бұлғақтап, қыздарда маза таппайды. 

Үлкендер намаздан қайтып, малдарын шалған соң айттың қызығы 

басталғаны. Біреудің үйіне біреу кіріп: 

- Айт құтты болсын! 

- Айтсын-ақ; бірге болсын!-дар көбейеді. Жан біткеннің шырайлары 

жазылып, көздері күлімдеп қуаныш, шаттық буы бұрқырап тұрады. Әзіл, 

қалжың сөздердің жолы ашылып, көңіл бір көтеріледі. Көптеген шаруа басып 

иықтары салбыраған көп жандардың бойлары жазылып, қабақтары ашылады. 
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Үй сайын бір-бір қазан ет пісіп жұрттың бәрі тегіс той қылғандай үлкен кіші 

бір қарық болады. Үлкендер үй қыдырып, ет жегенде жас бозбала, қыз 

келіншек қызықты далада көреді; бұлар бірінен бірі айттық алысып, көкбар 

тастасып, өздеріне лайықты сауық етеді. Ауылдың сырты тасыр-тұсыр көкпар 

шапқан бозбалалар. Үй-үйдің арасы топ-топ болып айттап жүрген адамдар; 

қарап тұрсаң бір мереке. 

Сөйтіп бұл айт күні қазақтың тіршілігінде де қуанышты бір қызықты 

күн. 

Былтыр бұл айт кезінде қазақтың басына қайғылы қара тұман күн туған 

еді. 25-нші июнь жарлығы шығып, жастары майдандағы қызметке алынып 

жұрттың көңілі өте түскен еді. Онда мұндай сауық мереке қылмақ түгіл көңіл 

қапалы, көзі жасты еді. Онда күліп ойнаса да жас аралас күлкі қайғы аралас 

мұң еді. 

Енді биыл құдайға шүкір, кеткен жігіттер қайтты. Оның үстіне, 

бостандық, теңдік күні туып, жұрт бұрынғы залымдарданда құтылды. Сол 

себепті бұл айт өзгелерден де артық болуы мүмкін. 

Бірақ, заманның ауырлығы биыл былтырғыдан көп артық. 

Қымбатшылық, тапшылық, кей жерлерде қатты жұтшылық жұрттың үрейін 

өте ұшырып тұр. Рас бұл көпке бірдей сияқты ауырмалықтар. Көп жұрттар 

осымен төрт айтты ауырмалықтар ішінде өткізіп отыр. Құдайдың рахметі бұл. 

Былтыр балаларынан айырылып, зар еңіреген жұрт бұл күнді де көреді ғой, 

ықтимал биылғы айт мұндай заманда келіп тұрса, келер айтта жақсы заман 

болар. 

Айт құтты болсын, Алаш! Келер айтқа тыныштық, кеңшілік, молшылық 

ішінде жолығуға жазсын! Аллаһ акбар! 

1917. №9 

 

Саясат жайынан 

 

Руссия мемлекеті осы бір аз күннің ішінде басынан өте қауіпті күндер 

өткізді. Қауіп қанша зор болғанымен бұқараның ұйымдығы арқасында бұл 

жолы одан аман өтті. 

Мемлекет басына сыртқы жауданда жаман бәле орната жаздаған 

бұрынғы әскер басшы Карнилов бүкіл серіктерімен қабат қолға түсіп тиісті 

жазасын тартуға кетіп отыр. Бүкіл бұқара халықтың, бүкіл әскердің қазіргі 

бостандық тәртіпті қуаттауға даяр тұрғаны анықталды. Соған қарағанда 

мемлекеттің ішкі саясат істері енді оңалады ғой деп ойлауға мүмкін еді бірақ, 

олай болмай тұр. 

Өйткені – қатер әлі анық тамырынан жұлынған жоқ. Бұл Карнилов 

уақиғасы қатердің бір бұтағы ғана. Сол себепті бұ күн болмаса ертең ол 

тамырдан тағы бір бұтақтың өсіп шықпауына һеш кімнің көңілі дауаламайды. 

Оның үстіне ол тамырға су құйып, күшейтіп тұрушыларда аз көрінбейді. 

Бұл күнде Карнилов уақиғасын тексеру болып жатыр. Оның қандай 

себептермен басталып, қандай күштерге сүйенгенін анықтау өте керек. Іс 
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әзірге қолға түсіп, көзге көрінген мәліметтерге қарағанда оның сүйенген 

күшінің ең үлкені – мемлекеттегі ақсүйек бекзадалар мен байлар тобы екені 

ашылып тұр. Газет хабарларының айтуынша осы уақиманы бастап көнеруші 

өзгерістен соң соғыс министрі болған бұрынғы дума члені Гучков екен деп 

айтады. Бұл осы тақырыпты бір мәрте қолғада алынып соңынан босатылды. 

Ыңғай байлардың пайдасын күзететін белгілі кадет партиясының тұтқан 

жолы да тіпті бұқара пайдасына жақындайтын емес. Карнилов Уақытша 

Хукіметке қарсы болып Петроградқа әскер алып келе жатқанда оны 

қиянатшыл, бұзақы демеген жан қалған жоқ. Газет біткен Карниловты 

тентекке шығарып, оған тиісті жаза беру керек деп шулап қоя берді. Сонда 

жалғыз-ақ, Кадеттер Карниловты жақтағандай бұл шындық. 

Олардың көсемі Милюков, Керенскийге барып Карниловпен келісу 

керек деп ақыл айтқан. Келіскенде, әрине, Карниловтың айтқанын қылмақ 

керек. Әйтпесе, келісу дегеннің мағынасы жоқ. Онан соң кадеттердің ресми 

газеті «Речь» Карниловтың бастаған ісін жұртшылық үшін істеген іс деп 

мақұлдыққа жорыды. Мінекей, сөйтіп Карнилов ісі құр әшейін бір адамның, я 

болмаса бірнеше генералдардың Хукіметке қарсы бастаған сотқарлығы емес 

болып шықты. Бәлки, оны артынан сүйеп қуаттайтын күштер үлкен көрінеді. 

Ол күштердің ең басы, әрине, ақсүйек, бекзадалар. Ескі тәртіп жоғалған соң 

бұрынғы құрметтерінен айырылып қалған жоғарғы төрелер. Мына байлардың 

беті олардан әрі берірек. Сөйтсе де, бұқара үшін бұларғада сенерлік емес. 

Қатердің түп-тамыры күшті болғанның үстіне осы Карнилов уақиғасы 

мемлекет ішінде тәртіпті бұрынғыдан жаман әлсіретіп кетірді. Оның 

салдарынан майданда болсын, іште болсын тәртіпсіздік тым күшейді. Кеше 

отан һәм бостандық үшін көкірегін керіп жүргендер бүгін мынадай бұзақы, 

қаскүнем болып шыққан соң бұқара кімге нанарын білмей отыр. Майдандағы 

солдаттардыңда бастықтарына сенбеушіліктері артты. Солдат енді қай 

бастығының бостандық досы, қай бастығының бостандық қасы екенін біле 

алмай дағдаратын болды.  

Сол себепті осы күні ең үлкен мәселе халық сеніп артынан еретін күшті 

Хукімет жасау мәселесі болып тұр. Бұл туралы кеңесу үшін руссиядағы бүкіл 

бұқара ұйымдарының өкілдері Петроградта 12-нші сентябрьде бас қосты. 

Газеттердің өткен нөмірінде бұ күнде Хукімет күшінің 5 адам қолында 

тұрғанын жазған екен. Өйткені ана күнгі Карнилов бұзықшылығы уақытында 

көп министрлер орындарын тастап кеткен. Сонан соң бес министр Керенский 

жаңа Хукімет жасалғанша бұл бес кісілік Хукіметті құрып қойды.  

Жаңа жасалатын Хукіметтің қандай болуы керектігі туралы екі түрлі 

пікір бар. Бір жақтың пікірінше, Хукімет һәр партиялардың адамдарынан 

жасалып, ұйымшылдық негізге құрылғаны керек. Екінші жақтың пікірінше, 

Хукімет жалғыз-ақ бұқарашыл партиялардың адамдарынан жасалып, бір бет 

болғаны жөн. Бұл екі пікірдің қайсысы қабыл болып, іске асарын әзірден 

айтып қою қиын. Бірақ, осы күнде мына соңғы пікірді қуаттаушылар тым 

көбейген сияқты соған қарағанда болатын Хукіметтің бір бет ылғи бұқарашыл 

партиялардан жасалуы ихтимал, жақынырақ. 
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Өйткені, бұл күнде халықтың көңілі Кадеттерден тым-ақ қалып тұр. 

Екінші 3-5-нші июльден кейін жөндері жығылып қалған сол социалистер 

көтеріліп келеді. Бұл Петроград думасына сайлау болғанда бір байқалды. 

Онан соң, Петроградтағы әскерлер һәм жұмыскерлер советінде соңғы уақытта 

дауыстары басымырақ шығып жүр.  

1917. №9 

 

Қазақ-қырғыз советтері 

 

Август басында болып өткен аймақ қазақ-қырғыз жиылысының 

қаулысы бойынша сонда көрсетілген уақытша члендер мен Ташкентте 

Түркістан аймағы қазақ-қырғыздарының советі һәм Сырдария облысы қазақ-

қырғызының советі ашылды. 

Заман өзгеріс заманы болып, іс қайнап жатқан кезде қазақ-қырғыз 

жұрты да һәм істің басына өз көзі қылып уәкілдерін қойып заманнан қалмау 

керек. 

Бұл міндетті жаңа ашыла бастаған қазақ-қырғыз советтері атқарып 

тұрады деген үміт бар. 

Бірақ аймақ жиылысының қаулысы бойынша аймақ қазақ-қырғыз 

советінде һәр облыстан екі өкіл, облыс қазақ-қырғыз советінде һәр ояздан бір 

өкіл тез арада сайланып жіберіліп іс шын өкілдердің өз қолына алыну керек. 

Һәр қазақ-қырғыз советі ашылмаған ояздарда һәм облыстарда қазақ-қырғыз 

советтері тездеп ашылуы тиіс. 

Түркістан аймағына Земство кіретін болып тұр, бұғанда даярлану керек. 

Бұл Земство сайлану һәм Учредительный собрания сайлауы жақындап келіп 

қалды. Участковой, оязной, облысной деп һәр жерде қазақ-қырғыздың өз 

советі болып қазақ-қырғыз орнаулы һәр істің қазақ-қырғыздың пайдасы 

шығатын, тұрмысына лайық іс болуын көздеп тұрмаса, жұрт тиісті ақысынан 

айырылып қалуына шек жоқ. 

1917. №9 

Шымкенттен 

 

Шымкенттің шаһр думасына гласныйлер (үміткер Р.А) сайлау 

сентябрьдің 24-іне кешіктірілді. Шаһр төңірегінде отырған саны бір жарым 

мыңдай қазақтар бар. Осы күні бұларда өздерін спискіге кіргізіп жатыр. Сонан 

соң өздерінің сандарына қарап гласный қоймақ. 

 Шымкент оязына қараған елдердің көбінің сайлауы бітсе де, 5-6 айдан 

бері партия болып жаудай жабылып, бірін бірі аңдыған «қулар»дың сайлауы 

әлі біткен жоқ. Ол да жақын арада сайланайын деп тұр. 

Бұ күнде қазақтың партия болуының себебі толық көрінеді. Өйткені 

азық-түлік комитеттеріне сайлаған адамдардың көрген күндері жұмақ: ұн, 

шай, қант бақаға жоқ болса да, оларда һәр уақыт мол. Бұл ұятсыздардың елді 

аштан қырылайын деп жатқан бала-шағамен тіпті істері жоқ. Комитеттен 

оборотқа тиісті сыбағаларды басқаларға жасырып сатады екен. Жасырып 
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сатқан нәрсе қымбат бола ма? Олардан алған қантты бір сарт Ташкент апарып 

сатып екі еседей пайда қылыпты... 

Осы ма бостандықтың пайдасы? Өзімізге ерік бергенде қалатұғынымыз 

бұл болса, еріксіздікке тәңір жарылқасын.  

А.Ж. 

1917.  №9 

 

Қазақ, башқорт оқығандарының жиылысы 

 

Осы сентябрь айының 17-сінде Орынборда Қазақ һәм Башқорт оқыған 

зиялыларының жиылысы болды. Бұған адамдарыңды жіберіңдер деп, 

Түркістан мұсылмандарының аймақ шарасына Орынбордан телеграм келген. 

Бұл телеграм аймақ қазақ-қырғыз советіне тапсырылып, қазақ-қырғыз советі 

жақында уәкіл сайлап жібермек болып тұр. 

1917. №9 

 

Түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы 

 

8-інші Сентябрьде Ташкентте Түркістан аймағындағы мұсылмандардың 

екінші жалпы жиылысы ашылды. Бұл жиылысты шақырушы Түркістан 

мұсылмандарының кіндік шорасы. 

Жиылыста қаралатын мәселелер: 

1. Түркістан мұсылмандары кіндік шорасының қылған істері һәм мұнан 

бұлай істеуге міндетті қызметтері. Онан соң кіндік шораны күшейту мәселесі. 

2. Түркістанда жер, су мәселесі. 

3. Азық-түлік мәселесі. 

4. Түркістан мұсылмандарының оқу оқыту һәм мәдени істері. 

5. Учредительный собранияға даярлану мәселесі. 

6. Жетісу қырылысын тоқтатып, ондағы мұсылмандарға жәрдем ету 

мәселесі. 

7. Жаңадан ашылатын дума һәм Земство сайлауларына даярлану 

мәселесі. 

8. Түркістан аймағының басқару тәртібін белгілеу мәселесі. 

9. Түркістан аумағының сауда-саттық, диқаншылық һәм өнеркәсіп 

істерін жөндеу мәселесі. 

10. Түркістан мұсылмандары үшін ұлт қазнасын жасау мәселесі. 

11. Түркістанда мекеме шария ашу мәселесі. 

Бұл жиылыстың шығарған қаулылары туралы мұнан соңғы нөмірде 

жазармыз. 
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1917. №9 

Мұғалім һәм шәкірттер ескерсін 

 

Қай жұрттың болса да өнер білімсіз тірлік ете алмайтыны белгілі. Мұны 

айтып тұрудың да қажеті жоқ. һәм тарқы бірінші басқышы һәр жұрттың өз 

тілінде оқытатын бастауыш мектептері екені де даусыз ақиқат.  

Орынборда болып өткен жалпы қазақ съезі осыны ескеріп, бастауыш 

мектептер ана тілінде оқытылсын жәнеде «қазақ» емлесі қолданылсын деп 

қаулы шығарды. Бұл бізге міндет. Өйткені мұғалім оқыту жолында жүйрік 

болып, қолданған кітаптары балалардың ана тілінде, өз емлесінде болса, 

оқыту ісі жылдам ілгері баспақ. Сондықтан халқын ойлаған һәм халқының 

жылдам өнер-білім алуына ұмтылған һәр бір мұғалім, шәкірт осы бастан-ақ 

мұны ескеру керек. Әсіресе бұ күнде оқып жүрген шәкірттер «қазақ» 

емлесімен танысып, оқыту жолдарын үйренуге ыждаһад қылулары тиіс. 

Неге десеңіз біз оқу, оқыту, өнер-білімнен кенжелеп кеш қалып, 

өзімізден жеткілікті мұғалімдеріміз жоқ болған жарлы халықтың біріміз. 

Соның үшін де бізге ең алдымен бастауыш мектептерді тарқы еттіріп 

өзімізден жетерлік балаларға жалқы тәлім берерлік мұғалімдер шығару һәм 

шығу керек. Онысыз халықтың тарқы етіп ағаруының болмайтынына көзіміз 

жетеді. Һәм жақын арада бүтін арада дала уалаяты мен түркістан уалаятына 

Земство берілейін деп тұр. Земство берілген соң  ашылысы мен қолына 

алатын істерінің бірі оқу, оқыту жағы мен мектеп ашу болады. Сол уақыт бізге 

жеткілікті. Сол тәлімнен хабар болған, «қазақ» емлесіне жетік мұғалімдер 

керек.  

Енді бұл оқыту жоқ мұғалімді һәм мұғалімдік ілімін үйренуші-оқушы 

болмаған мынадай бір заманда ол күнде қайдан таппақ боламыз?! Мұны 

мұғалім мен шәкірттеріміздің ескерулері жөн болар еді. 

Бұл күнде түркістанның һәр бір шаһрлерінде оқып жатқан шәкірттеріміз 

бар. Бұлар бұл күнге шейін сол тәлім ретінде ықыластарын бермей дін 

оқуларымен келеді. Бұлардың бұлай оқуларына халқы, кейінгі інілері заманша 

көп пайда ала алмайды. Сондықтан түркістан уалаятындағы шаһрларда оқып 

жатқан шәкірттер мен ел ішіндегі мұғалімдерге мұғалімдік ілімі мен 

таныстыратын аз уақыттық бір «мұғалімдер курсы» керек-ақ. Тісі шыққан 

балаға шайнап берген ас болмайды дейді. Егер тәләбасы бар мұғалім, 

мұғалімдікке шаһадатнама алып ұлтына қызмет етуді тілеушілер болса 

Ташкенттегі «Бірлік туы» газетінің басқармасында тұрған азаматтарымызға 

білдірсе. Бұлар бір жол көрсетер еді. Мүмкін болса Ташкенттен курс ашып 

өздері қызметінде де болар еді деп ойлаймыз. 

Қысқасы; бұл мәселе түркістан облысындағы шәкірттер мен ел 

азаматтарының ескерерлік бір мәселесі. 
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Келдин 

 

1917. №9 

«Тәләбә» қауымы 

 

Қызылжар (Петропавл) шаһріндегі қазақ жастары жиылып кеңес қылып, 

ойдағы, қырдағы бауырларының қауымы үшін «Тәләбә» есімді қауым ашты. 

Қазіргі қауымды ашушылар 12 адам. 

«Тәләбә» қауымы басқарып тұратын члендері һәр уақыт осы 12-ден кем 

болмайды. Һәр бір іс қаралғанда члендердің үштен екісі көзбе-көз болуға тиіс. 

«Тәләбә» қауымының істейтін істерінің шығыны, керек-жарағы члендердің 

жәрдемімен болады. Һәр бір членнің жолына төлейтін жарнасы 3 сом 

«Тәләбә» қауымының есебіндегі барлық члендері жылына төрт рет жиылып 

қауымның басында тұрушылардың істеген істерінен есеп алып тұрады. 

«Тәләбә» қауымының ұстаған жолын күшейту үшін ел ішінен шабытты көзі 

ашық ақсақалдардан, моллалардан һәм басқа жастардан құрметті члендер 

белгіленді. Құрметті члендерден жарнама алынады, олардың жарнасы 20 

сомнан кем болмайды. Елу сом һәм онан артық жарна салушылар өмірлік член 

болып қалады. 

 

«Тәләбә» қауымының ұстанған бағыты: 

I. Халықты осы күнгі мемлекеттегі саяси істерімен таныстырып, 

демократия жолынан демеу һәм саяси істерде халыққа жол басшылық қылу. 

II. Халықты Земствомен таныстырып, оны пайдалы жолымен іске асыру. 

III. Учредительный собрания сайлауына халыққа жол басшылық қылу. 

IV. Қазақ халқына өнер-білім тарату.  

а) жастар арасынан газет, журнал шығарып һәм қазаққа шыққан 

кітаптарды тарату; 

б) қазақ ішіндегі оқытушыларды қазақ балаларын оқыту жолында 

бірәзін жүргізіп һәм өзіміздің ана тілімізде болған оқу құралдарын бәрін 

барша қолдандырып жоқ жерін толтыру үшін өнер-білім жұмыстарын 

басқаратын мекемеден істеттіріп алу жабдығында жәрдемші болу. 

V.  Қазақ әдебиетінің дәуірлеуіне басшылық қылу. Бұл қазақ тілде 

болған бұрынғы үлгілі мақалдарды, ертегілерді, өлең, жұмбақ, жаңылтпаш, 

тақпақ, жар-жар һәм қазақ шежіресін жинау. 

VI. Ел арасындағы зиянды партияларды жою жолында болу. 

VII. Қазақтың кедейлерін байлардан келетін түрлі кемшіліктерден 

құтқару жолында болу. 

VIII. Әйелдер тақырыпты жалпы мұсылман съезіндегі һәм жалпы қазақ 

съезіндегі істеген қаулыларды іске асыру. 

IX. Мұқтаж оқушыларға не жолмен болса да жәрдем жию. 

X.  Театр ілімімен таныс болып һәм соны жою һәм ұлағаттау. 
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1917. №10. 1-нші октябрь жылан жылы  

Соңғы оқиғалар тақырыпты шаһрдағы жұмыскерлер  

забастовка жасап, баспаханада қызмет тоқтатылғандықтан  

бұл нөмір өз уақытында шыға алмады. 

 

Ташкент 1-ші октябрь 

 

Мемлекет күйі өте жайсыз. Ол күннен күнге жақсылық емес, 

жамандыққа қарап бет алып барады. Руссияның төбесіне төніп тұрған неше 

түрлі қысымшылық бұлттары бұрынғыдан жаман қалыңдамаса әзір сирейтін 

көрінбейді. Жамандыққа жүре қарап, һәр уақыт нәрсенің жақсы жақтарын 

ғана көретін кең шат көңілді. Уайымсыз мінездей адамдарда руссия туралы 

пікірлерін өзгерте бастады. 

Халықтың бәріне тегіс сөзін өткізіп, дегенін қылдыратын хукімет жоқ. 

Қуыршақ ойнағандай бұ күн құрылған бір хукімет ертең жоғалып шығады. 

Сол себепті һәр жерде бассыздық, тәртіпсіздік. Осы күні сорлы момын жұрт 

өзінің кімге бағынып отырғанын анық біле алмай әуре. Оған бұ күн біреу 

қожайын ертең екінші біреу қожайын. Бұл бассыздыққа себеп бірінші 

халықтың надандығы, қараңғылығы болса, екінші бұ күнгі мемлекет халінің 

қалыптан тысқары бұзықтығы. Нан жоқтық кездеме жоқтық, жол жоқтық, 

отын жоқтық – ылғи жоқтық үстіне, жоқтықтар қабаттап жоқтықтық 

тіршілігін жүдә оңдырмай барады. Қарны аш-жалаңаш жұрт көзі қарайған там 

сүзеді дегендей көрінгенге ұрынуға даяр тұр. Аш адам ұрысқақ деген емес сол 

айтпақшы, ашыққан жұрт әрбірден соң тәртіп, сәртіпке қарап тұра 

алмайтұғыны белгілі. Ол бір күні ду көтеріліп бүліншілік бастап, тасыған су, 

яки жанған өрт жолында бет келгенді тас-талқан қылып кетуден де 

тайынбайды. Тап осы күні руссияға осындай бассыз бәле таянып тұр. Жалпақ 

руссияның ол жақ, бұл жақтарында ашыққан халықтар бүліншілік көтеріп, 

тәртіпсіздік шығара бастады. Ішкі руссияның Томбов, Козлов, Астрахан, 

Киев, Уфа һәм басқа шаһрлерінде осы жақын арада бірсапыра бүліншілік 

болып басылды. 

Мысалы үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Соңғы бір жұманың ішінде 

бүкіл түркістанда әсіресе Ташкент шаһрында өте қатерлі оқиғалар басталып 

кете жаздап барып оңалды. Тасқа ұрсада жапалақ өледі. Жапалаққа ұрсада 

жапалақ өледі дегендей һәр уақыт бұл сықылды бүліншілік болғанда қайдағы  

нашардың соры қайнайды. Сол себепті бұл қатер жұрттың бәріне тегіс болса 

да, іс насырға шапқанда әсіресе түркістандағы жергілікті халықтарға өте 

бататын еді. Әйтеуір құдай сақтап бұ жолы бұ қатер оларды жанап өтті. 

Ташкентте болған ол оқиғалардың қысқасы мынау: шаһр азық-түліктің 

өте тапшылығын һәм бұл туралы Хукімет мехкмелерінің аса икемдеп қам 

қылмағандығын сылтау қылып, Сентябрьдің 12-сі күні 6-7 мыңдай 

солдаттармен жұмыскерлер жиналып бір митинг жасады. Онда Хукіметке 

қарсы һәр түрлі ажуалы сөздер сөйленіп, ақырында төмендегі қаулылар қабыл 

қылды:  
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1. Байлардың қолындағы астық кездеме секілді нәрселер тоқтаусыз 

тартып алынсын. 

2. Азық-түлік һәм оған ұқсаған халыққа бірінші зәру нәрселер 

жұмыскерлер мен солдаттардың қолына тапсырылып, халыққа таратылсын. 

3. Банклер сияқты бүкіл мемлекет үшін қажет заттар Хукімет мүлкі 

болып елан қылынсын. 

4. Байлардың артықжерлері егін салатынжарлыларға берілсін. 

5. Байлардың ақшасына жұмыскерлер страхование қылынсын. 

6. Солдат һәм жұмыскерлер советі мен профессиональный союз һәм 

фабрика, завоттардағы жұмыскерлер комитеттерінің рұқсатынсыз һеш бір 

завод фабрика жабылмасын. 

7. Шаһрлердегі бар бұйымдарды сырттағы елден келетін нәрселерге 

айырбастау реті; жөнге салынсын; яғни шаһр халықтарының сыртқы елден 

алатын астық сияқты заттарына қарсы оларға шаһр кездеме, шай-қант секілді 

нәрселерді беріп тұратын болсын; 

8. Бұл айтылғандарды орындау үшін бүкіл хукімет тізгіні бұ күннен 

бастап солдат, жұмыскер һәм крестьяндар советіне тапсырылсын; 

9. Ташкент шаһры мен оның маңайындағы бүкіл азық-түлік істерін 

қолға алып, жарлыларға бөліп беру һәм һәр түрлі бірінші керек-жарақ 

нәрселерден халықты тарықтырмау үшін Ташкентте уақытша өзгеріс комитеті 

жасалсын. 

Сөйтіп осы қаулылар бойынша сол күні Ташкентте 14 адамдық уақытша 

өзгеріс комитеті жасалды. Бұл комитеттің члендері сол митингіде бастап 

жүрген бірнеше офицер, солдат һәм жұмыскерлер жалма-жан бұлар сол күні 

мәжіліс жасап кеңесіп жатқанда бұл туралы түркістан округінің әскер бастығы 

генерал Черкас хабарланып қалды да комитет члендерін ұстатып алып 

жаптырып қойды. Сонан соң ол баяғы митингіден қайтқандардың жиналған 

жеріне барып, ұлай, бұлай сөйлей бергенде жұрт оны ұрып-соғып қуып 

жіберіп қамаудағы комитет члендерін босатып алды. Әскердің дені бұлар 

жағында болған себепті комитет Ташкентте Хукіметтін жүргізіп, ұнатпаған 

адамдарды орындарынан түсіріп, түрмеге жауып, олардың орнына өз кісілерін 

қойып алды. 

Бұл істердің бәрі ұрыс қағыс жанжалсыз бітіп, һеш бір бүліншілік 

болған жоқ. Сол екі орында түркістан комитеті бұл туралы Хукіметке 

телеграм беріп уақимені білдіреді. Оған хукіметтен келген жауап мынау: 

уақытша өзгеріс комитеті тарасын. Бүкіл хукімет бұрынғысынша хукімет 

қойған адамдарға тапсырылсын. Егер 24 сағат ішінде комитет хукіметтің бұл 

мойындағанын білдірмесе, олар қолға алынып түрмеге жабылсын. Егер 

бұзақылар ниеті жақсылықпен көнбейтін болса, оларды жуасытуға әскер 

барады. 

Хукіметтің бұл жауабын істеген соңда олар өз ниеттерінен қайтпай 

істерін істей береді. Бірақ, бүкіл халық ұйымдары оған қарсы болып, оның 

үстіне Ташкентке әскер алып генеральный комиссар келе жатқаны анықталған 

соң ақырында өздері атағынан тозып кетті. 
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Осы уақиғалар тақыр беті 28-інші сентябрьде Ташкент соғыс күнінде 

елан қылынды. Оның артынан шаһрдегі бүкіл жұмыскерлер забастовка жасап, 

қызметтен тоқтап 21-інші сентябрьден 28-інші сентябрьге шейін трамвай 

жүрмей, электричество жанбай, газеттер шықпай тұрды. Сонан соң түркістан 

аймағына генеральный комиссар һәм әскер бастығы тағайын қылынған 

генерал Коровиченко келіп өкімет жүргізе бастады. Енді осы күні тіршілік 

белгілі қалпына түсіп халық тыныштанды. Анау комитет болып, бұзықтық 

шығарғандардың бірсыпрасы қолға алынып, түрмеде отыр. Олардың істерін 

сот тексермек. 

Мінекей Ташкентте болған уақиғалардың қысқасы осы. Әрине, бұл 

туралы жұрттың бәрі де бұзақыларды мақтап отырған жоқ. Осынша әурені 

бастап, халықты үркіткен комитет члендері арам ниетті жаман адамдар ғой 

деп һәр кім айтты. Бірақ, бұл бұзақылардың артына соншама көп халықтың 

еріп кетуіне себеп болмақ керек ғой. Ол себеп – белгілі; жұрттың қазіргі 

тіршілікке ризасыздығы. Жоғарыда айтылған аштық пен алаңаштық 

себептітіршіліктің түп іргесінің сөгілуі. 

Рас, әзір бұл сықылды бірен-саран уақиғаларды хукімет есебін тауып 

тоқтатып  жатыр. Бірақ, бұлардың бәрі де уақытша шаралар. Мемлекет ішінде 

басталған бүлікшіліктер түп себебі құрымай һеш уақыт құруға мүмкін емес. 

Бұлардың бергі себептері аштық, жалаңаштық, тіршілікке ризасыздық болса, 

арғы түп сабағы – соғыс. Бұ күнгі өңшең жоқшылықтардың бәрі сол соғыстан 

туып отыр. Бұлар соғыстың салдарынан пайда болған аурулар. Қандай ауру 

болсада, оның жазылу шарты – түп себебінің құруы әйтпесе, қанша емдеп, 

қақтырып соқтырғанмен ол анық жазылмайды. Аурудың түп сабағын құртпай 

жазамын демек дәрігершілік емес, надандық. 

1917. №10 

Елдік-естиярлық 

 

Той десе қой басы домалайды деп партия десе бізде бір әдет; атасы 

басқа атадан туыс, аталасым атқа мін, дейтін. 

Өшпес дауды, өнбес даулайды. Болымсыз дәреже, өнімсіз атақ – 

жұрттың олқысын толтырып кемтігін бітемегені һәр кімге белгілі шығар. 

Бұрынғылар ер иманы намыс деген. Ел иманы да сол болуға керек. 

Пұшық мұрын, сыпайы сырын жасырмас. Бұрын не болса да болды. Мына 

құрдастық, теңдік заманы туғанда да теңгелерлік іс қыла алмаса; Ұлт ісін 

ықтиярымызға бергенде де ұлттығымызды көрсете алмасақ үмітпен 

қарағандардың үмітін жоғалтып жүрегін суындырармыз. Бүгін болмаса ертең 

Земство берілгелі тұр. Земствоны ел ішінде таратып жүргізуші тәртіпті ретпен 

басқарушы; керегімізше пайдаға асыруға, пайдалы қылуға тырысушы.  

Земский комитетке сайланған ағаларымыз болады. Сондықтан қой терісін 

қасқырға жауып түйені түгімен жұтатындардың кеңірдегіне түсіп кетіп 

Земство сайлауына қамтана қалмайық. Құйрық атқан түлкілер һәр жерде-ақ 

болар. Бірақ қазақтың адамшылық соқпағына олар түсіріп дәрежелі қылатын 
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болса, баяғыдан бері садағына орапып жүрген жоқ шығар. Заман елдік-

естиярлық заманы ойлан, жұрт! 

Біз Еуропа жұрты емеспіз. Еуропаның жолында түскеніміз жоқ. Осы 

күнгі істеріміздің ең үлкенінен алдымызда екі түрлі қырқа бар: 

1. Земство сайлауы; 

2. Учредительный собрания сайлауы. Егер Земство сайлауына жақсы 

өтіп, тез бітірсек, бір қырқаны өткен боламыз. Учредительный собранияға кеш 

қалмай, ұялмайда барған болармыз. 

Жанның бары көсем, тілдің бәрі шешен болмайды. Тап сол сияқты іске 

келгенде де кісінің бәрі ердей болмайды: біреу өз қамын, біреу ел қамын 

ойлайды. Егер қарардан сүйем жоқ деп Земство сайлауында көңілдес, жақын, 

дос-жар, құдандалыны іздесек; баяғыны қазған штат партияға кетсек; болмаса 

қой терісін қасқырға жауып ұлтшыл қылып комитетке кіргізсек, Земстводан 

тілегенше пайдаланамын деме. 

Елдік естиярлық саналатын болды. Көп жасаған білмес, көп көрген 

білер деген. Жоқта жанамыз ба! 

Ата, тек, ру деген мына Земски комитет сайлауына білгіш, іскер, ақ 

жүрек, адал ниеттіні кіргізейік. Қойда қойды қожасына беріп “тақсыр!” 

демелік. 

“Тышқан аңдып мысық жүр, 

Алдап көзін қысып жүр. 

Ән таба алмай қары-шолақ 

Сорлы сасып-пісіп жүр” 

дегендей заман үстімізде тұр. Іскер қазақ. 

Сыбайдүние Ыстаев 

 

Келдин 

1917. №10 

 

Түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы 

 

Ташкентте түркістан аймағы мұсылмандарының екінші жиылысы 

ашылған хабарды өткен нөмірде жазған едік. Жиылысқа түркістандағы 

барлық облыстардан һәм Бұхара, Хиуа хандықтарынан келген уәкілдердің 

саны екі жүз шамасында болды. Төбе ағалыққа Әбидаллаһ Хожаев оған 

серіктікке Мұстафа Шоқаев сайланып жиылыс сентябрьдің 8-інен 11-іне 

шейін созылды. Ташкенттегі түркістан мұсылмандарының кіндік шорасы 

жасаған программа бойынша жиылыста бір қауым зор мәселелер туралы 

қаулылар шығарылды. Ол қаулылардың бірсыпыралары телеграфпен 

Уақытша Хукіметке, Петроградтағы кіндік шораныңбасқарушы комитетіне, 

солдат һәм жұмыскерлер советінің басқарушы комитеті жанындағы 

экономический отделге һәм «Дін» газетінің басқармасына жіберілді. 

Жиылыстың азық-түлік туралы қабыл қылып жоғарыдағы орындарға 

жіберген телеграм қаулысы: 
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«Түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы Уақытша 

Хукіметтен түркістан аймағына кешіктірместен нан-астық жеткізудің қамына 

кірісуді өтінеді. Аймақ халқы бұ күнде нағыз ашаршылық алдында; мұның 

аяғы тіпті насырға шауып кетер қатері зор. 

Соңғы жылда бұрынғы мақта егілетін жердің жартысына астық егіліп 

еді (сонда да құрғақшылық болған себепті халық өзіне жетерлік астық ала 

алмады). Енді келер егін уақытына шейін халықтың өте ашығатын түрі 

көрініп тұр. Ең болмаса, халықтың осы ашаршылықтан аман қалғанын 

құтқару үшін түркістан мұсылмандарының екінші жиылысы мақта екпей 

барлық жерге астық шашуға халықты демдемек. Егер ашаршылықтан 

құтылуға басқа шаралар табылатыны анықталса, бұл қаулыны бұзып, халықты 

бұрынғыдай мақта егуге үндеу үшін жиылыс түркістан мұсылмандарының 

кіндік шорасына тапсырады. Жиылыс түркістан аймағында мынадай өте 

жөнсіз істі көріп отыр; Азық-түліктің көбін шаһр халықтары өздері ғана 

пайдаланып, былайғы сырттағы халықтарды құр алақан қалдырып жатыр. 

Шаһрлердегіеуропалық халықтар азық-түлік жөнінде мұсылмандарға 

қарағанда өте молшылықты. Бұл мұсылман халықтардың орыстарға 

сенімсіздік көзбен қарап, олардың аралары бұзылуға сылтау болатын нәрсе. 

Жергілікті мұсылмандармен сүйіспеншілікте тұру орыстардың өздеріне 

пайдалы. Қайткенімен бұл жөнсіздікті құрту керек». 

Онан соң қант туралы жиылыс мынадай қаулы шығарды: 

«Түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы Түркістан 

комитетінің есіне салады; кешіктірместен жақын арада түркістанға келген 

қантты бүкіл халықтың санына лайықтап әділ қылып бөлуге тәдбірлер қылу 

керек. Бүкіл аймаққа деп арналған қантты жалғыз қаладағылардың ғана 

пайдаланып отыруы тіпті жөнсіз. Осы күні шаһрлерде қант аса мол. Мұның 

себебі оны бүкіл аймаққа деп алып, жалғыз шаһрліктерге ғана бөліп 

бергенінен мұсылмандар өз сыбағасына тиетін қантты Иран алып барып, оған 

әр бастан астық алмақшы болды. Сөйтіп азғана болса да, ашаршылықты 

жеңілдету мүмкін (Иран мемлекетінде бидай көп, қант жоқ екен. Онда 

қанттың қадағы 24 сом дейді. Соның үшін оларға қант беріп бидай алуға 

болады. Әйтпесе, олар біздің ақшаны керек қылмайды)». 

Түркістан сауда-саттық һәм шаруашылық жайы туралы жоғарғы 

орындарға һәм «Единство» газетінің басқармасына жиылыс мынадай телеграм 

жіберді: 

«Өзгеретін һәм халыққа өз тілегінше тіршілік етуіне еркіндік бергенін 

ескеріп түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы былай ойлайды; 

өзінің жер-суы бар халықтың анық еркін болуы үшін ол халықтың байлық һәм 

шаруа істері күшті болу керек. Сол себепті жиылыс халықтың тіршілігін 

оңдайтын бас себептердің біреуі деп, түркістан аймағының экономический 

автономия алуын мақұл табады. Өзі тілеп түркістан аймағына қосылмақшы 

болған облыстардыңда ол автономияға кіру жөн деп біледі». Мемлекетте 

хукімет жасау туралы мынадай қаулы қабыл қылды. 
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«Мұсылмандардың екінші жалпы жиылысы Хукімет тізгінін солдат, 

жұмыскерлер һәм крестьяндар советтеріне тапсыруға қарсы. Хукімет бір бет 

болмай, мемлекеттегі тәртіп халықтың оған қосылып, ұйымдасуы жөн. 

Жалғыз осындай хукімет қана мемлекеттің бұ күнгі һәр түрлі 

қысылшаңдылықтарынан құтқарып, өзгерістің беретін жемістерін ұқсатып 

баға алды. Түркістан секілді руссияның шеткері аймақтарында да Хукімет 

күші осы негізде құрылуы керек. Түркістан аймағыныңда Хукімет тізгінін 

билеуде мұсылмандар өздеріне тиісті сыбағалы орындарын алсын». 

Түркістан аймағының ілгеріде басқару тәртібі туралы жиылыстың 

қаулысы мынау: 

«Бұл туралы жиылыста оқылған Ислам Шаяхмедовтің проектімен түрік 

федералистері тобының проекті жиылыс атынан түркістандағы һәр облысқа 

таратылсын, бұлармен халық анық танысқаннан кейін түркістан 

мұсылмандарының мұнан соңғы жалпы жиылысында бір қарар қабыл 

қылынар». 

Жетісу қырғыны туралы жоғарыдағы орындарға жиылыс атынан 

мынадай телеграм жіберілді. 

«Түркістан мұсылмандарының екінші жалпы жиылысы Жетісуда 

жергілікті халық қырғыздарды қыру әлі күнге тоқтатылмағанға өте қапа 

болды. Жиылыс бұл туралы түркістан мұсылмандары кіндік шорасының 20-

ншы августа қабыл қылған қаулысын мақұл тауып, осы күнге шейін жуандық 

мінездерін қоймай халықты қырып жатқан қан ішерлерге қарсы қатты 

тәдбірлер қылуды талап етеді. Мұндай тәдбірлер жылдам қылынбай кешіге 

берсе мұсылмандардың ойына; онда шашылып жатқан қан мұсылмандардікі 

болған соң хукіметтің қабырғасына онша батпайды ғой деген ниет кіруі 

мүмкін. Хукіметтің жұмсақтығы себепті жойқын бұл қырғын тоқтамай 

түбінде мұсылмандарды өз бетімен қимыл көрсетуге зорлап жіберуі де 

ықтимал. Түркістан мұсылмандары кіндік советінің 20-ншы августа қабыл 

етілген қаулысы мынау еді: 

1. Жетісу облысындағы халықтардан барлық қару-жарақ жиылып 

алынсын; 

2. Жетісудан ондағы үйіне қайтқан бүкіл ақ билеттілер һәм қашқан 

солдаттар кетсін; 

3. Жетісуға кешіктірілмей әскер жіберілсін. Олардың ішінде 

Жетісулықтар болмасын. Һәм баратын әскердің, ең болмағанда жартысы 

мұсылман солдаттары мен офицерлері болсын; 

4. Жоғарғы пунктте айтқандай жылдам орындау үшін түркістан 

аймағындағы мұсылман солдаттарды майданға жіберу тоқталсын; 

5. Зорлық көрсеткен жетісулықтарға азық-түлік, киім-кешек һәм 

әдамгершілік жөндерінен кешіктірмей жәрдем етілсін; 

6. Қытайдан қайтқан һәм қайтып келе жатқан қырғыз-қазақтар басқа 

жерге жіберілмей өздерінің ескі орындарына қондырылсын; 

7. Қырғыз-қазақтан талап алынып сатылған мал-мүліктер иелеріне 

қайтарып берілсін; 
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8. Зорлық көрген жетісулықтардың істерін кешіктірмей сот тексерісін 

һәм айыптылар жазаға беріліп, тартып алынған жерлер, мүліктер иелеріне 

қайтарылсын; 

9. Жетісу істері туралы жасалатын комиссия члендерінің, ең 

болмағанда, жартысы мұсылмандардан болсын; 

10. Уақытша Хукіметтің Жетісуға белгілеген адамы Шендриков пен 

бірге мұсылмандардан сайланған бір өкіл барсын.Қырғыздарды қыру тіпті 

тоқталатын көрінбесе, бұзақыларды қорғап отырған сол арадағы тыныш 

халықтар басқа жаққа аударылсын». 

Түркістан мұсылмандарының Ташкенттегі кіндік шорасы туралы 

қаулысы: «Жиылыс кіндік шораны аймақтағы бүкіл мұсылмандардың шын 

органы деп танып, оған мына жұмыстарды тапсырады: 

1. Һәр жерде бүкіл мұсылмандар атынан іс жүргізуге. 

2. Түркістан аймағының бірдеген қожайыны екені есіне алынып, һәр 

уақыт пайдасын бақылап тұруға. Онан соң түркістандағы бөтен текті 

халықтардың да хұқықтарын баса-көктеп кетпеуге. Сөйтіп, жиылыс өзінің 

шорасына баян қылады». 

Бұлардан басқа да бірнеше мәселелер туралы жиылыс қаулылар 

шығарды. Жиылыс атынан Петроградтағы Бұқара кеңесіне Киевтегі 

федералистер съезіне һәм бүкіл руссия мұсылмандары Кіндік советінің 

басқарушы комитетіне телеграмдар жіберілді. 

1917. №10 

 

Қазақ, Түркістан, Башқорт уәкілдерінің жиылысы 

 

Сентябрь айының ішінде Орынборда Қазақ, Башқорт һәм Түркістан 

уәкілдерінің жиылысы болды. Онда қаралатын мәселелер мыналар: 

1. Автономия Башқортстан, Қазақстан һәм Түркістанның ілгеріде 

басқару тәртіптерінің негізгі ережелерін жоспарлап дайын қылу. 

2. Автономиялы Башқортстан, Қазақстан һәм Түркістанның шекаралары 

туралы. 

3. Жер мәселесі жайынан Қазақ, Башқорт һәм Түркістан үшін жалпы 

платформа жасау. 

4. Қазақстан, Башқортстан һәм Түркістандағы бөтен дінді бұратаналар 

туралы. 

5. Учредительный собранияда Қазақ, Башқорт һәм Түркістан 

халықтарының саяси хұқықтарын қорғау жолдарын қарастыру. 

6. Қазақ, Башқорт һәм Түркістан халықтары үшін жалпы программалы 

бір партия жасау. 

7. Учредительный собрания уақытында Қазақ, Башқортстан һәм 

Башқорттар үшін жалпы бір организация ұйым құру. 

Бұл жиылысқа Башқорттардың шорасының члендері, Ақмола, Торғай, 

Орал, Семей облыстарындағы қазақтың облысной комитеттері жіберген 

уәкілдер һәм Түркістан мәрказ шорасының члендері келеді. 
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1917. №10 

 

Федералистер съезі 

 

Мұсылмандардың «шора» сы мысалындағы кіші органдардың кіндік 

радасы руссияда федерация болуды қуаттайтын жұрттардың өкілдерін 

шақырып Киевте съез құрмақ болғаны оқушыларға мәлім шығар. Бұл туралы 

жалпы қазақ мәжлісінде сөз болып, оған уәкілдер жіберуге қаулы қылынған; 

һәм Әлихан Бөкейханов, Жаһанша Досмұхамедов , Уәлидхан Танашев үшеуі 

бұл съезге қазақтар баратын уәкілдер болып сайланған. 

Бұл съез баста август айында жиылмақ болса да, соңынан 8-нші 

сентябрьге қалдырылған еді. Енді ол 8-нші сентябрьде Киев шаһрінде 

ашылып, 16-ншы сентябрьде бітті. 

Телеграм хабарларына қарағанда бұл съезге татар, ақ орыс, грузин, 

латыш, бурят һәм басқа халықтардан уәкілдер барған. Әсіресе бұл адам 

жіберген татарлар мен литвалар болыпты. Татар уәкілдерінің арасында бір-екі 

ұрғашыдан бар екен. Съезде һәр халықтан келген өкілдерден бөтен атты 

казактар уәкілі һәм программаларына федерацияны қуаттаушы саяси 

партиялардыңда уәкілдері болыпты. Онаң соң Хукіметтен де бір уәкіл келіпті.  

Съезді профессор Грушевский деген ашып, сөзінің арасында Киев 

шаһрінің федерация пікірі тарбиаланған бесік екенін баяндаған. Онаң соң 

хукімет өкілі съезге хукімет атынан құтты болсын айтып, мемлекет билеу түрі 

һәр ұлтқа кең саяси хұқұқтар беретін автономно-федеративно болмақ деп 

сөйлеген. Бірақ, қылуда хукімет мүмкін таппайды деген. 

Съезде һәр жұрттан келген өкілдер шығып даярлап әкелген докладтарын 

оқыған. Атты казактар союзный советінен келген уәкіл Иванов 13-казачий 

войсканың атынан оқыған баяннамада руссия республикасы кең федерация 

негізінде құрылып, Америкадағы штаттар талабында болу керек деген. Және 

де баяннамада: Атты казак қолға түскен бостандықтан енді айырылмас; Ол 

руссияның федерациялы республика болуына ұмтылған жұрттарды ғана 

қуаттайды-деген сөздер бар. 

Киев округінің бас начальнигі де федерация пікірін өте қуаттаған. Татар 

ұрғашылары сөздерінің арасында руссия халықтарына бостандық теңдік алып 

берген өзгеріске алғыс айтып, өзгелерімен бірге қашаннан теңдікте тұрған 

татар ұрғашыларыныңда бостандыққа жеткенін сөйлеген.  

Съез руссияның федерациялы бұқарашыл республика болмағына бата 

қылып, төмендегі мәселелер туралы бірсыпыра қаулылар шығарды. Ол 

мәселелер: 

1. Ұлттық автономия. 

2. Белоруссияда (ақ орыстар) хақында. 

3. Атты казактар хақында. 

4. Латвия (ұлтшыл елі) хақында. 

5. Литва хақында. 

6. Жалпы федерациялық һәм аймақтық тілдер хақында. 
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Онан соң съез өз арасынан бір совет сайлап шығарған. Ол советті 

Руссиядағы бұратана жұрттар шорасы деп атап, съез қабыл еткен қаулыларды 

жарыққа шығарудың қамына кіріспекші. Бұл советке төбеағалыққа профессор 

Грушевский сайланған.  

 

1917. №11. 11-нші октябрь. Жылан жылы. 

 

Ташкент, 11-нші Октябрь 

Учредительный собрания сайлауы 

 

Емтихан күндері басталды: бүкіл руссиядағы жұрттардың алдыңғы 

тағдырларын белгілейтін ұлы жиын Учредительный собранияға уәкілдер 

сайлау уақыты тақалды.  

Учредительный собрания – бүкіл руссияға халықтардан түгел сайланған 

уәкілдердің жиылысы онда қаралып, бата қылынатын мәселелер мемлекеттің 

ең іргелі мәселелері. Бүкіл руссия мемлекетінің онан қала берсе руссиядағы 

неше түрлі уақ жұрттардың топ арасы сол жиылыста ғана бекиді. Қай 

жұрттың болса да мұнан былай не қалыпта тіршілік қылуы, қандай хұқұқтарға 

қожа болуы жалғыз сонда ғана-ақ ашылады. Қандай мәселе туралы болса да 

оның қалған батасы күшті, қаққан қазығы мықты болмақ. Оның батасын 

бұзып, қазығын суыратын басқа күш жоқ. Соның үшін оған лайықты өкілдер 

сайлау жұмысы үшін жеңіл-желпі қызмет емес. Бұл алдағы тіршілігін ойлаған 

әр жұрт үшін өте зор. Аса қиын жұмыстардың бірі. Учредительный 

собранияның осындай мағынасына түсінетін жұрттар әлде қашаннан-ақ, оның 

қамын жей бастады. Олардың үрім бұтағының тіршілігін қайғырған халықтар 

көптен бері-ақ оған жіберетін уәкілдерін салмақтап, өлшеп жатыр. 

Өйткені онда қаралатын мәселелердің қандай қалыпке соғылып шығуы 

һәр жұрттың оған жіберген уәкілдерінің біліміне, жігеріне сабақтас нәрсе. 

Учредительный собрания мен һәр жұрттың келешегі, хұқықы, жұрттығы бір-

біріне жалғаулы. Ал енді, учредительный собранияның не қалыпты болуы 

халықтан баратын уәкілдерге жалғаулы. Уәкілдердің қандай болуы халықтың 

өз қолындағы нәрсе сол себепті барлық тетік түбінде жұрттың өзіне келіп 

тиянақтайды. 

Руссиядағы қанша халықтармен қатар біздің қырғыз-қазақ халқыда бұл 

жиынға өкілдерін қосуға отыр. Соның үшін ол бұл мәселеге аса құлықтанып 

қарауға тиіс; Онда қаралатын мәселелер туралы өздерінің тілектерін, 

пайдаларын орындайтын уәкілдер жіберуге қам кылулары керек.  

Келешекте қырғыз-қазақ халқы руссиядағы басқа жұрттармен тең келіп, 

еркін тіршілікке жетіп, мәдениет жайлауына өз күшін өзі бастап жүруге 

болама, жоқ па? Бұған жауап беретін учредительный собрания бұ күнге шейін 

патшалық тәртіптің зардабын тартып, жер судан айырылып, хұқұқтан кеміп 

келген қырғыз-қазаққа мұнан соң анық бостандық, шын теңшіліктеме жоқ па? 

Бұғанда жауап беретін сол. Бұрынғы губернатор, начальник һәм басқа неше 
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түрлі төрелердің заманынан құтылып дін һәм дүние істерімізде ақ тілегімізше 

жасауға қолымыз босай ма, жоқ па? Мұның да жауабы сонда.  

Соның үшін бұған уәкілдер сайлау ісіне һәр қайсымыз қатынасуға 

міндеттейміз жақсы атқарып, тіршілігімізді жаңа негізге құра алмасақ, келесі 

үрім-бұтақтың обалы бәріміздің мойнымызда қалғаны. Мұндай ұлы жиын һәр 

уақыт бола бермейді. Бұл бір мемлекет тарихында неше әсірлерде бір-ақ 

алынатын нәрсе.  

Учредительный собранияға сайлау закондары жасалып бітті, Уақытша 

Хукіметтің қарауынан да өтіп шықты: сайлау күні болса жақындап қалды. Ол 

12-інші ноябрьде болмақ. Оған әліде болса, бір айдай қалғанымен сайлау 

жабдықтарына осы күннен даярлана бермей болмайды. Соның үшін сайлау 

законына мауфық сайлауға хақы барлардың спискілері (аттары жазылған 

қағаздар)  3-інші октябрьде жұртқа жария болуы тиіс. Жұрт оны көріп 

өздерінің һәм басқа жақындарының онда жазылып жазылмағанын анықтау 

керек. Егер бір себепті жазылмай қалғандар болса, он күн ішінде сайлау 

комиссиясының мәлім қылып атын тіркету керек. 

Енді ол 3-інші октябрь өтіпте кетті. Бірен-саран жерлерде болмаса, көп 

жерлерде ол көбіне спискі даяр болған жоқ. Сол себепті Хукімет спискі 

жариялау срогын 10-ншы октябрьге созды. Бірақ, онда да даяр болған жерлер 

аз сияқты.  

Оған қарамай Хукімет учредительный собранияны бұрынғы белгілеген 

уақыттан қалдырмай жиюға белді байлап отыр. Сондықтан бұл туралы жұрт 

тезірек қимыл қылмаса болмайды. Ал енді біздің қазақ арасында бұл 

жұмыстың не күйде болып жатқаны һәр жердің өз халқына белгілі.  

 Түркістан аймағында болса, әлі істің онан бері реттелгені жоқ. 

Сырдария округінде сайлау жұмыстарын басқаратын окружной комиссия 

октябрьдің 4-нен бастап қана іске кірісті. Сайлаушылар спискі жасаған жоқ. 

Оны жасайтын ұйымдарда әлі құрылмаған.  

Онан соң закон бойынша сайлаудан бір ай бұрын учредительный 

собранияға кандидаттардың айтары жұртқа жария қылуы керек. Мұнда әлі 

бұлда жоқ. 

Бұл кандидаттарды белгілеу халықтың бір үлкен жұмысы. Мәселенің ең 

үлкен түйіні осында. Егер ол оңай шешіліп кетсе, істің шын оңғаны сол, 

әйтпесе қиын.  

Мінекей, бұл мысал жұртты бір сынайтын жер. Әсіресе, біздің қырғыз-

қазақ осы мәселеде сүрінбей, адаспай шықса, ерлеген. Әйтпесе 

қолындағысынан айырылып санына лайық өкілдерін жібере алмай қалуы 

ықтимал. Түнеу күнгі Орынборда болған жалпы қазақ съезінде, онан соң 

Ташкентте болған Түркістан аймағының қырғыз-қазақ съезінде кандидаттар 

белгілеу болған екен. Бірақ, халық оны қолдап ынтымақ қылатын сияқты 

көрінбейді. Бірақ, олардан басқа бұ күнге шейін бөтен спискі көрсетуші 

болған жоқ. 

Октябрьдің 8-нен бері Түркістан шаһрінде Сырдария облысной съез 

болып жатыр. Съездің бас мақсаты – сол кандидаттар көрсету мәселесі 
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көрінеді. Оның қай түрлі болып шығатынын әзір білмейміз. Бірақ, онда қабыл 

етілген спискінің бастапқы екеуінен көп өзгере тұрғанын болжауға онша 

сәуегейлік керек емес. Өйткені бұл съездің бастауыш адамдары түнеугі жалпы 

қазақ съезін жамандап қайтқан Сыдық ешан мен белгілі Сералы Лапин екен. 

Сөйтсе де бұл туралы әзірге һеш нәрсе айтпай тұра тұрғанды мақұл 

көреміз. Біздің тілегіміз бірінші, қазақтың партия шығармай,бір аңдамалықта 

болуы; Екінші, көрсетілген кандидаттардың шын халық қамын жеген білімді, 

саяси ісінен хабардар адамдар болуы. 

Не қылғанымен бұл халықтың санайтұғын бір түлеген мәселе: жұрттың 

бостандық, теңдік істеріне жарамды болып, болмағанын көрсететін таразы. 

 

1917. №11 

Қорқамын 

 

1820-ншы жылдарда біздің қазақ даласында бассыздық болған. Себебі 

Жантөре ханды дұшпандары өлтірген соң Орынборға қараған қазақ арасында 

хан жұртына қай ақсүйекті қалдырамыз деген пікір таласқа тартысқа түскен. 

Осы аңқылдаған аңқау қазақ; Әбілхайырдың немересі еді ғой, асылдың 

жұрнағы еді ғой деп, алдиярлап ат қойып ақ киізге көтеріп, Шерғазыны 

Жантөренің жұртына қондырған. Қояндай қорқақ, қойдай жуас Шерғазы 

Қаратай төреден жасқанып, ас ішіп, аяқ босатып белдеуден ұстап, тек атаққа 

мәз болып үйде отырған. Қатын туған Қаратай төре: Жан болатын жолда, 

жорада менікі еді деп, қазақ арасын партиямен алалап қылған. Сол кезде Сібір 

даласында бір аяғы жерде, бір аяғы көрде құр сүлдесі жан болып ұлы төре 

отырған. Жұртта жүген болмаған, жауыздар тиюсіз болған. 

Үйсітіп қазақ даласы жиылды күнгі дарба бетіндегі қайықтай қалтырап 

тұрған жайсыз заманда; мен әулие, мен ешан деп аспаннан түскендей 

Бұхарада мәлімет алған Марал Құрман баласы Сырдың бойынан Торғай 

келген. Аңқау қазақ киіске кедей қойдың артынан аңдыған қара шыбындай 

Марал ешан артынан «Иә, пірім!» деп дәйек қаққан. Маралдың көктен 

сұрағанын құдай жерден берген соң; Мұсылман қазақ маған көшіп келсін деп 

жан-жаққа жарлық шашқан. 

Жаңа шаққан әулиенің даңқы жер жарған ешан тілсіз келген. Көзсізге 

көзіредегі жатқанды тұрғызып тұрғанда жүргізеді деген лақап бүкіл қазақ 

даласына жайылған. Шеттегі қазақ осы лақапқа сеніп Марал ешаннан шөлден 

көлге жылқыдай тасырлаған тасырды есітіп дүрмекке ермегендерге 

бауырларымыз «Кафр» деп ат қойған, сөйтіп маралдың төрт жағы бірдей 

қыбыла болған; оған жұрт (мерт) болмаған қазақ аз қалған. 

Әсіре қызыл тез оңбақ, көп ұзамай Марал ешанның бағы бәсең тартқан, 

оның себептері ап-ашық: жоғарыда айтылған, Әжибтер Марал ешанда молда 

жоқ болған; Ол орыс пен қазақ араласпаңдар, қазақ болып жеке бас қосыңдар, 

елін салыңдар деген жай үгіт насихатқа айналған соң нанғыш қазақ нанбасқа 

айналған, көшпелі қазақ ол кездегі еркін күшін, ұзақ өрісін кең қоныс 

арасындағы таршылыққа әр баста қайсы келген қалыңдыққа таласып қан 



71 

төгіскен төрелерді көріп оларға жандайшап болып, ел арасына жік салушы 

сұрқия, залым жасауылдарды көріп тұрып, орыстан аулақ болғанды жалпақ 

жұрт тағы лайық көрмеген, хатты зиян деп білмеген. 

Аулие деген Маралы жайша кісі болып шыққан соң қазақтың көңілі 

суып, шеттен келгендері жер-жеріне құмырсқадай шұбырып қайта көшкен. 

Жұртта қалған Маралдың не болғаны бізге белгісіз. Әуелі хандар 

соққан, артынан Маралдар соққан аңқау, сорлы қазақтың сондағы қалпы әлі 

осы жүрген. Бұл күнде Николай тірідей жоқ болып, сондағыдай бір заман біз 

түгілі бізден өзгелергеде туып тұр. Мұхит теңізіндегі қара дауыл шайқап 

тұрған кеме жеңіл желпі кеме емес, зор кеме. Бұл кемеде кімдер жоқ! Жантөре 

ханда осында, Шерғазы ханда осында, Қаратай төреде осында, Ұлы ханда 

осында, Марал ешанда осында, алаң ауыз алаңғасар қазақта осында, жәдүгей, 

залым жағдай жан ағайынға салған төлеңгіт жасауылдарда осында. 

Апырмай! Кеме қайтер екен деп қам жегеннен осылардың бәрі де аман; 

тек қуғандары қорқулық, баққандары баяғы қиқызыл сұмдық партия. 

Кендері кесілген қолдарын кесел басып, кемені аудармағай деп 

қорқамын. 

Н. Құлжанов. 

1917. №11. 11-нші октябрь 

 

Жетісу қырғыны туралы 

 

Жетісу облысының ауасы жағымды. Топырағы бай. Сондықтан 

диқаншылық жөнінде ол түркістандағы облыстардың ең алдыңғы қатарында 

саналады. Атақты мақтауға сиятын жер болған соң оған руссиядан бірден, 

Камчаткадағы көп переселендер көшіп келіп, соңғы он жыл ішінде бұл 

облыстағы ең жақсы жерлер солардың қолына өтті.  

Бұл жақсы жерлер сол араның иесі қырғыз-қазақ халқынан артылып 

қалғандықтан яки олардың надандық жалқаулықтығы себепті: босқа пайдасыз 

жатқандықтан переселендерге өткен емес. Қайта, ол жерлер Жетісудағы 

қырғыз-қазақ халқының қашаннан егін егіп, бау шарбақ құрып пайдаланып 

келе жатқан абад жерлерінің ішіндегі ең абадтар еді. Жоғарғы жер 

мекемесінің көшпелі елдердің артық жерлерін алуға болады деген тәртібін 

переселен чиновниктері тілегендерінше түсінгендіктен бұл жерлер түп 

иелерінен тартып алынды. 

Жетісу обысындағы орыс қысшлақтарының ішінде біздің қырғыз-

қазақтың тамдары, дуалдары жоқ қысшлақ тіпті кем. Олардың үстінен өтіп 

бара жатқан жолуашы: Ау, бұл орыс қысшлағында аралас отырған қырғыз-

қазақтарда бар бола ма? деп, аң-таң қалады. Сұрастыра келгенде анығы мынау 

болып ашылады: ол қысшлақ отырған жер мұнан 4-5 жыл бұрын 

қырғыздардікі болған. Оның маңындағы егін жайлар, шұңыр-шұқанақтар, бау-

шарбақтар бәрі де сол бұрынғы иелерінің қанша еңбек қылып, қанша мал 

ораф қылып тәрбиелеген жерлері екен. Соңынан переселен чиновниктердің 

оларды таудағы тостақпен ойдағы қайраққа қуып тастап Ұжмақ мысалды бұл 
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жерлерді қазіргі келмісек Хахолдарға алып берген қырғыз бен қазақтың ата-

бабаларынан бері қоныс қылып таудан арық қазып су әкеліп абад қылған бұл 

жерлері әлігі чиновниктердің пікірінше «артық» болып табылған. 

Мінеки, үйсітіп (осылайша Р.А) қырғыз-қазақ халқы өзінің атамекен 

туған жерлерінен айырылып, таудағы тастақ пен ойдағы қайраққа қуылған соң 

тіршіліктерінің бұрынғы саны жоғалды. Бүгін су әкеліп бау-шарбақ өсіріп 

абад қылған жерін ертең тағы переселен чиновниктерінің  «артық» деп тартып 

алып қоймауына сенбегендіктен енді ілгергідей кәсіп қылудыда тастады. 

Оның орнына Хахолдардың орағын орып, малын бағып малайшылық пен 

тамақ асырау қамына кірісті, сүйтіп, Жетісудің барлық байлығы сол 

келмісектердің қолдарына ауды. Байлықтың бәрі солардың қолына өткен соң 

олар қырғыз-қазақтың құдайдан соңғы қожасы болды. 

Жер суды тартып алып көкіген соң переселендер онымен қазақ-

қырғызға жақсы көрші болып отырған жоқ. Жеңілгенін құлым дейді дегендей 

оларға һәр түрлі қысымшылық көрсету жолына түсті. Сол нәрсені сылтау 

қылып, олардың ауылдарын шауып малдарын талау переселендерге ойыншық 

есебінде болатын болды. Бір мұжықтың аты яки сиыры жоғалсада іргелес 

отырған қырғыз бен қазақтан төлетіп алып жүрді. Тіпті қырғыздардан 

жоғалған шошқаны төлетіп алған мысалда болды. Қырғыз бен қазақтың 

шошқаның өзі түгілі бір қылшығынан жиіркенетіні мәлім болса да, бұл әбден 

басынғандықтың белгісі. 

Қырғыздардың осындай Хахолдардан көрген қорлық, зорлығы тіпті 

шектен шығып кетіп, олардың көрген күндері қараң болып тұрғанда былтыр 

майданға жұмыскерлер алу мәселесі келіп шықты. Бұл бұрынғы ішке сыймай 

жүрген қафаны, кекті шығаруға себеп болып, қырғыздар арасында бүлік 

басталды. Қырғыздар таулы жерде өсіп өнген, мінездері мұрт халық 

болғандықтан: бүйтіп тірі болғанша бір жола-ақ жоқ болайық деп, алды 

артына қарамай осындай істі бастап жіберді.  

Міне, былтырғы қырғыз бүліншілігі дегеннің түпкі себебі осы. Орыстар 

арасындағы қырғыздарды түрік шпиондары азғырып қорғап жіберіпті деген 

өсектің һеш бір дәлелі жоқ. Мұны шығарушылар әшейін қырғыздарды 

қаралау ниетімен айтып жүр. Енді қырғыздардың осы күнгі жайын құдай адам 

баласына бермесін. Былтырғы бүліктен өлмей аман қалып, бұ күнді көріп 

отырған қырғыздар переселендерді қарғап отыр.  

Айс Тоқтибаев 

 

1917. №11  

Жетісу қырғыздары 

 

4-інші Октябрьде Алматы шаһріндегі қырғыз-қазақ һәм 

мұсылмандардың облысной комитеттеріменен генеральный комиссарға 

төмендегі телеграм келді: 

Уақытша Хукіметтің түркістанға дайын еткен өкілдері Ташкентке келді 

деген хабарды естіп Жетісу мұсылмандары өте қуанып тұр. Толық хукімет 
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иесі ол адамдардың енді Жетісуға келуін төрт көзбен күтіп отыр. Құр қағаз 

жүзінде ғана ерікті гражданин аталып, тіршілік жүзінде бұрынғысынан да 

жаман қорлық пен зорлық көріп жатқан мұсылмандар олардан көп жақсылық 

үміт етеді. Күні бүгінге шейін қырғыздарды қырып-шауып, талап жатқан қара 

шекпенділерді жуасытуға енді солар бір тәдбір қылар деп үлкен дәмелі. Һәм 

оның үстіне ашаршылықтан қырылуға бет алған неше миллиондай қырғыз-

қазақтарды құтқаруға да кешіктірмей жәрдем етер деп сенеді.  

Қырғыз-қазақтарға ғана емес облыстағы бүкіл мұсылмандарға орыс 

халқы астықтарын сатудан тоқталып тұр. Бұл әсіресе Пржеваль, Піспек, 

Жаркент һәм Алматы уездерінде. Ал, азық-түлік комитеттері оларға, 

санамалап болмаса, астық бермейді. Көп жерлерде тіпті көктемнен бері қарай 

аштан қырылулар болып жатыр. Бұ күнгі жиын көптеп һәр бірен-сараңдап 

аштан өлулер Пржеваль, Қарқара аудандарында болған еді; Өзге жерлерде де 

мұндай уақималер басталды.  

Былтырғы уақиғаның кезінде таланған босқын һәм онан соң қырғынға 

ұшыраған қырғыз-қазақтардың көбінде осы күні паналайтын үйлері, киетін 

киім-кешектері де жоқ. Сондықтан бұларға ашаршылық бен жалаңаштық 

қабат келіп тұр. Оларды қара шекпенділер бұрынғы орындарына жібермей 

қуды. Егер олар ескі қоныстарына барса биыл жақсы шыққан астықты, шөпті 

жиып алып, бұрынғы қыстауларын паналап күн көретін еді. Ол жерлерді азық- 

түлік комитеттері һәм жер комитеттері арендаға (жалға) беріп қойды. 

Қалғанын әлі беріп жатыр. 

Қырғыз-қазақ һәм мұсылмандардың облысной комитеттері бұл туралы 

мынадай тәдбірлер ойлайды: 

1. Жетісуға бөтен округтерден яки бөтен облыстардан сондағы 

уақиғаларға қатысы жоқ тарафқа әскерлер жіберілсін. 

2. Мұнда күшті һәм екі жақтың біреуінде тартпайтын Хукімет 

жасалсын. 

3. Облыстарға орыс халқының астықтары көптің пайдасына алынсын 

(реквизиция) қылынсын. 

4. Мұсылмандарда олардағыдай астық жоқ бірен-саран астығы бар 

мұсылмандардан әлдеқашан ол астықтар алынып қойылған; Бұл астықтарды 

халыққа жетпейтін болған себепті оның үстіне Ақмола һәм Семей 

облыстарынанда астық сатып әкелуге қам қылынсын. 

5. Сонан соң ол астықтар жылдамырақ ашаршылық басталған жерлерге 

жеткізілсін. 

6. Тездете һәм халыққа бірінші зәру басқа заттар бүкіл облыста жоқ 

болған себепті таланған қырғыз-қазақтар болсын, қара шекпенділер болсын, 

казынаның беретін жәрдем ақшасына һеш нәрсе тауып ала алмайды. Соның 

үшін казынаның бермекші болған он бір мың сом ақшасына әлгідей зәру 

заттар басқа жерлерден сатып алынып, халыққа ақша орнына сол нәрселер 

үлестірілсін. 

7. Былтырғы уақиғалардың салдарынан зиян шеккен жұрттарға 

қазынаның беретін жәрдемін үлестіретін азық-түлік комитеттері ылғи 
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орыстардан жасалған. Олар өздерінің тәртіпсіздіктері себепті тиісті жәрдемді 

халыққа лайықтап үлестіре алмайды. Соның үшін қырғыз-қазақ халқына 

тиетін сыбаға солардың өз ұйымдарына тапсырылсын яки орыс, қазақ аралас 

органдар жасалып, жәрдемді тиісті орнына табыс қылу сол органдардың 

міндеттеріне артылсын. 

8. Қазақ-қырғыздың жерлерін арендаға беру осы күннен-ақ 

тоқтатылсын. Ал енді, бұрын арендаға беріліп қойған жерлердің аренда 

ақшалары ашыққан қазақ-қырғыздардың өздеріне берілсін. 

Қазақ-қырғыз һәм мұсылмандардың облысной комитеттеріне, төбе 

ағасы Жайнақов. 

Басқарма бұл телеграмда ескеретін бір жер бар. Ол «мұнда күшті һәм екі 

жақтың біреуін де тартпайтын Хукімет жасалсын» деген сөз. Жетісудағы екі 

комиссия Шкапский мен Тынышбаев екеуі де бұрыннан халық қызметінде деп 

жүрген адамдар. Оларды әділдіктен тайып екі жақтың біріне тартады деп 

ойлауға бұрын көңіл бармаушы еді. Бірақ, мына сөз һәм мұнан бұрын Жетісу 

барып қайтқан түркістан мұсылмандары кіндік шорасының өкілдері жиып 

қайтқан мағлұматтар олар туралы ойлағандай шықпай тұр.  

1917. №11 

Ашаршылық 

 

Түркістан комитетіне обласной (облыстық Р.А) комиссарға һәм 

облысной азық-түлік комитетіне Аулие-Атадан мынадай телеграм алынды: 

«нанның кемтарлығы себепті шығар деп біз бұрыннан-ақ ескертіп едік. 

Шаһрдегі орыс халқы жан басына жарты қадақтан нан алып тұрады. 

Жергілікті халықтар (мұсылмандар) тіпті құр алақан. Оларға һешдемеде 

берілмейді. Сөйтіп отырсада бұ күн шаһрдегі орыс халқы топталып келіп 

шаһр управасын қамап алып шаһр бастығынан қайдан тапсаңда нан тауып бер 

деп әлек салады.  

Жиналған топтың зорлауымен солдат һәм жұмыскерлер Советі шаһрді 

тінттіріп жатыр. Амал жоқ көптің айтқанын қылмай болмайды. Осы күні 

шаһрді тінту болып жатыр. Бірақ мұнымен іс түзелмейді. Жылдамырақ нан 

керек; Әйтпесе, үлкен бүлік басталып, талай кінәсіз жандардың қор болып 

қалуы мүмкін. Өте қатты өтініш қыламыз: тоқтаусыз нан-астық жіберілсе 

екен. Онан соң қашан жіберетіндеріңізді телеграфпен білдіре көріңіздер! Ең 

болмаса, нан келе жатыр деп халықтың көңілін орнықтырып қояйық. 

Жергілікті халықтар шыдамдылық қылып, әзір дыбыстарын шығармай 

отыр. Бірақ, оларда түбінде шыдап отыра алмас деп қорқамын.  

 

Шаһр бастығы Мушижков 

1917. №11 

Түркістан үшін тұқым астық 

Түркістан аймағының азық-түлік Управасына азық-түлік министрінен; 

түркістанға екі миллион пут тұқым бидай жібер деп Кавказға бұйрық 

жіберілді деген хабар келген. 
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1917. №11 

Мұсылман әскері 

 

Руссиядағы мұсылман әскерлерге өз алдарына жеке бөлімдер жасауға 

Уақытша Хукімет рұқсат еткен. Соның үшін бұл күнде һәр жерде мұсылман 

солдаттары орыстардан айырылып, бөлектене бастады. 

 

1917. №11 

Қырым мұсылмандары 

 

Октябрь басында Симферопольда (Ақмешіт) шаһрінде Қырым 

мұсылмандарының съезі болыпты. Онда учредительный собранияға қарамай-

ақ Қырым мұсылмандарының «Сьейм»-н ашуға қаулы қылыныпты. «Сьейм» 

Бақшасарай шаһріндегі хан сарайында ашылмақ. Бұл хан сарайын өзгерістен 

кейін Қырым мұсылмандарының кіндік комитеті өз қолдарына алған екен. 

 

1917. №11 

Жаңа Уақытша Хукімет 

 

Көптен тартысқа түсіп келе жатқан Хукімет жасау мәселесі әзір бір 

жайлы болғандай көрініп тұр. Ұйымшыл Хукімет болсын дегендердің 

айтқаны болып сентябрьдің 25-інде төмендегі адамдардан жаңа Уақытша 

Хукімет жасалды. 

Бас министр А.Ф. Керенский: оның орынбасары, сауда һәм іскершілік 

министрі А.И. Коновалов; соғыс министрі А.И. Юрховский; сыртқы істер 

министрі А.М. Терещенко: теңіз министрі адмирал Юрдеровский; ішкі істер 

һәм почта телеграф министрі А.М. Никитин; азық-түлік министрі С.Н. 

Прокопович; қазына министрі М.Ф. Бернатский; оқу министрі С.С. Саласкин; 

сот министрі П.Н.Малентович: жолдар министрі Ливеровский; қызмет 

министрі Гвоздов; патшалық тексерушісі С.А. Смирнов; діндер министрі 

Карташев; государственный призрение министрі Н.М. Кишкин; жоғарғы 

экономический комитет бастығы С.Н. Третьяков. 

Соңғы хабарларға қарағанда бұлардан кейбіреулері әлден-ақ Хукіметтен 

шығуды ойлай бастапты. 

1917. №11 

Қоқанда 

 

Қоқан шаһрында думаға гласнилер сайлау туралы мұсылмандар 

арасында жанжал шығып 5 адам өліп қалыпты. Сайлау алдында һәр 

партияның өз жағына адам тартуы өте күшті болыпты. Сайлауға 14 мың 219 

мұсылман әйелдері қатынаспайды.  

Т.У. 

 

 



76 

1917. №11 

 

Түркістанда учредительный собрания сайлауы 

 

Сырдария облысында учредительный собранияға сайлау жұмыстарын 

басқаратын окружный комиссия октябрьдің екісінде жасалып төртінде ғана 

қызметке кірісті. Ол комиссияның төбе ағасы Ташкент окружный советі төбе 

ағасының серігі Ульянов; онан басқа 5 члендері бар. Комиссияның кеңесі 

Сырдария облысной правлениесінде. 

Окружный комиссия Петроградтағы бүкіл руссияда учредительный 

собрания сайлауларын бақылайтын комиссияға мынадай телеграм жіберген:  

«23-нші августа жіберген телеграмыңыз окружный сот төбе ағасына 2-

нші октябрьде ғана тапсырылып, сол күні окружный комиссия жасалды. Әлі 

сайлау туралы һеш бір жұмыс қылынбаған жоқ. Сайлау участоктерінде білу 

болған жоқ. Сайлау списктері әлі жасалған жоқ. Ал списктерді орысша һәм 

мұсылманша екі тілде жасау керек. Земство туралы да әлі списк даяр 

болмаған. Керекті қағзадар кеңсе, списк жасайтын жергілікті ұйымдар әлі 

құрылған жоқ. Ондай ұйымдарды түркістан комитеті көрсету керек еді. Енді 

сроктардың бәрі өтіп кетті. Сол себепті комиссия Сырдария округінде 

сайысуды екі айға кешіктіруді өтінеді. Онан бері де тіпті мүмкін емес. 

Жергілікті себептер солай». 

 

1917. №11 

Ташкентте жиылыстар 

 

Жақын арада Ташкентте түркістан мұсылмандарының тағы екі 

жиылыстары болып өтті. Біреуі Ташкенттегі «Ғұлама» жамияты мен 

«Халайық» жамияты шақырған «Түркістан һәм Қазақстан съезі». Екінші 

түркістан мұсылмандарының асығыс жиылысы. Бастапқысы сентябрьдің 17-

сінен 20-сына шейін болып, оған Түркістанның барлық облыстарына һәм 

Орал мен Торғайданда өкілдер келді. Бұл жиылыстың бастықтары түнеу күні 

жалпы қазақ жиылысына риза болмай қайтқан. Садық ешан мен белгілі 

Сералы Лапин. Оның қабыл етілген қаулылары туралы соңынан жазамыз. 

«Екінші түркістан мұсылмандарының асығыс жиылысы» октябрь 

басында болды. Ол түркістанның қазіргі билеу қалпы туралы кеңеспек үшін 

шақырылған еді. Мұның да қаулыларын екінші нөмірде жазбақпыз. 

Енді 8-нші октябрьден бері түркістан шаһрінде Сырдария облысной съез 

болып жатыр. Мұның да бастаушылары сол Сералы мен Садық Ешан, бұл 

жиылыстың бірінші мақсаты учредительный собранияға өкілдер белгілеу 

болса керек. 

1917. №11 

Басқарма хат 

Ардақты «Бірлік туы» басқармасынан төмендегі хатыма орын беруін 

өтінемін. Төреқұл мырза! 
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7-інші номір «Бірлік туы»-ндағы жазған сөздеріңізге қарағанда ақ 

қалпақты қырғызды қазақ бауырларымыздан ажыратып алмақ ойыңыз бар 

көрінеді. Соның үшін 15-нші сентябрьге қырғыз съезін ашуды жұртқа 

ұсынасыз. Ол съезді жиюда бірінші мақсатыңыз қырғыз тілінде газет 

шығармақ екен. Мырза, ала қойды бөле қырыққан жүнге жарымайды дегенді 

ойламайсыз. Қара қалпақты қазақ, ақ қалпақты қырғыз деп, қырғыз бен 

қазақтың һеш қашан бөле кеткен жері жоқ. Әсіресе қазақ бауырларымызда 

мұндай ниеттің жоқтығы анық. Мұның бір дәлелі «Бірлік туы» газеті ол 

шыққанан-ақ өзін қырғыз-қазақ газеті деп атап Бірлік туын көтере шықты. 

Оның бер жағында қырғыз-қазақтың қай ретпен болсада ажырайтын орны 

жоқ. Бұлардың тұрмысы салты, рәсімі, әдеті бір. Біз жыласақ та бірге 

жылаймыз, жырғасақ да бірге жырғаймыз. Соның үшін, сіздің бұл пікіріңізді 

адасқандық деп ойлаймыз.  

Онан соң, мақалаңызда мұнан жұрттың қанын сорып, сөлін жеген бір екі 

шалды көтеріп жазыпсыз. Оларды батырлар деп мақтап, нағыз жұрттың қамы 

үшін құрбан болған адамдар сияқты өнеге қылыпсыз. Мырза-ау, олардың кім 

екені жұртқа белгілі ғой. Біз оларды қанша көтергенмен жұрт көтереді деп 

ойлаймыз. 

«Ел шауып, кісі өлтірсе, батыр деген; 

Батырлар пақырлардың хақын жеген. 

Біз мұндай бұл уақытта боларме едік,  

Естісе жұрт пайдасын ақылменен 

деген ақыннын сөзіне дөп келетін «баталар» емес пе олар?» 

 

Міржақып Дулатов 

 

Мырза, Сырдария бойындағы көп қазақ ішінде отырған аз қырғыздың 

жайын білетін көрінесіз. Бірақ, мына біздің жақтағы көп ағайындарыңызға 

онша қанық емес шығарсыз. Биылғы көпке бірдей болған бостандық Піспек 

уезіндегі қырғыздарға жете алмай жатыр. Өзгерістен бері залым Николайдан 

азат  болсада, олар өздерінің манаптарына азат бола алатын емес. Бұрын мына 

манаптардың алдында астындағы атын, қойнындағы қатынын өзімдікі дей 

алмайтын бұқаралар бостандық болып, һәркімге теңдік тигеннен кейінде 

олардан құтыла алған жоқ. Осы бостандықты арқаланып, жексұрын 

манаптарынан ажырап бөлек ұлыс болғысы кеген сорлы бұқараларды «сендер 

біздің пісіп тұрған жемісіміз едіңдер, қайда барасыңдар» деп әлгі манаптар 

жібермей жатыр. Олар көздерін ақитып, азуларын қайрап қойса қашаннан 

сужүрек болып қалған сорлылар әлі де болса, жерге кіріп кете жаздайды. 

Қырғыз бен қазақты ажыратуға еңбек қылғанша, мырза, осы ағайындарыңызға 

қылатын жәрдеміңіз болса, қылыңыз. Қазақ-қырғыз бірлігінен онша зиян 

емес, құдай біледі, болмас. Бірақ, мына манаптардың азуларынан сорлы 

бұқараларды ажыратып алғаныңыз халыққа үлкен пайдалы болар.  

 

Қалдыбай Әбдалин (Пішпек) 
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Басқарма қырғыз-қазақты ажырату қате деген сөз мақұл-ақ. Сөйтсе де, 

қырғыз бауырларымыздың өз алдына бас қосып, мұң-мұқтаждарын кеңескенін 

бізде теріс демейміз. Ол жырауға дәлел емес. Бірақ Төреқұл мырзаның 

мақаласы аяқсыз қалып, Ташкентте бүгінге шейін ол съез бола алған жоқ.  

 

1917. №11 

Қожамқұл мектебі 

 

Ташкентке жақын «Қауыншы» деген жерде Қожамқұл ақсақалдың 

салдырған мектебі бар. Онда биыл сабақтар 28-нші сентябрьде басталады. 

Мектепте 4 бөлім: бірі мұсылманша, бірі орысша екі бөліп оқытады. 

Мұсылманша оқытатын мұғалім медресе Ғалияда тахсил алған Ұлыхан мырза 

Әміров. Орысша оқытатын мұғалім Қазандағы татар учительский 

семинариясында тахсил алған Фезаллах мырза Махсанов. «Қауыншы»да 

қазақ, сарт көп болса да жазылып оқуға кірген балалар, әзір 23-ақ. Сырттанда 

балалар қабыл етіледі. Балаларын бермеймін дегендер болса, 15-нші октябрьге 

шейін мектеп үшін сиғанша қабыл етіле береді.  

Сонда да ескертіп өтейін: мектепке кірген балалардың кітап, сия, 

қарындаш, дәптер сияқты керекті заттарын жамият хайрия береді. Олар үшін 

балалардан бір тиын алынбайды. Һәм бұл туралы бай, кедей деп те талғау 

жоқ. 

Енді замана жайына түсініп алаңындағы қандас, діндес бауырларына, 

әсіресе қазақ халқына керекті мезгілінде ашылған ақсақал мектебінің жемісті 

болуына тілектеспіз.  

Тілші 

 

1917. №11 

Шымкенттен 

 

Өткен сентябрьдің 26-сында Шымкентте шаһр думасына гласнилер 

сайлау болды. Бастапқыда августың 27-сіне белгіленіп соңынан солдаттардың 

наразылық көрсетуі себепті 26-ншы сентябрьге кешіктірілген еді. 

Сайлауда барлығы сегіз списк таласты. Олар мыналар; 1-нші списк 

еңбекқор зиялылардікі; бұлар бір орын алды; 2-нші списк Шорай-Исламия ол 

31орын алды. Бұл 31 орынның 27-сі сарттарға, 3-еуі орыстарға, біреуі 

ноғайларға тиді. 3-нші списк шаһр орыстарынікі. Бұлар бір орын алды; 4-нші 

списк «Тұран» жамияты, бұлар құралақан қалды; 5-нші списк социал-

демократтардікі; бұлар бір орын алды; 6-ншы списк қазақтікі. Бұларға түк 

жоқ. 7-нші списк баптистердікі. Бұлар да құр қол; 8-нші списк – солдат, қазақ 

жұмыскерлері. Һәм учитель союзынікі. Бұлар 3 орын алды. Бұл үш орынның 

біреуіне қазақтан Еспол Қолдасбеков кірді; қалған екеуіне орыстар ие болды. 

Сөйтіп қазақтан шаһр думасына бір кісі әрең дегенде кіріп қалды. Бұрын көп 

орын дәме етіп ақырында бұлай болған соң жұрт арасында мұның себептері 

туралы һәр қилы сөздер шықты. Көпшілік бұл хақта Еспол мырзаны айыпты 
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санайды. Оның жөні де бар. Өйткені біздің қазақтың мұсылмандардан болып 

партия шығарған сол мырза болды. Әйтпегенде қазақ өзі бір өзі болып тұрар 

еді, яки ана «тұран» жамиятының спискіне қосылар еді. Қазақ өзі 

бөлінбегенде яки «тұран»ға қосылып дауыс бергенде көбірек орын алып 

қалуына шек жоқ-ақ еді. Бірақ, болар іс болды. Еспол мырза өзінің мақсатына 

жетіп гласный орнына мініп алды. Енді оның қызметін көріп тұрамыз.  

Мұнда сайлауға мұсылмандар еркек-ұрғашы демей тегіс қатынасады. 

Бұған «Ғұламалар» қарсы тұрған жоқ. Қайта елдердің сайлауға қатынасып, 

қатынаспауы кеңес болалғанда жиылған көпке «Ғұламалар» ең алдыменен 

«өзіміз қатындарымызды алып келеміз» деп мәлім қылды. Сол себепті бұрын 

санақ алғанда қатындарының аттарын айтудан тартынатын қара халық бұл 

сайлауды жүдә өптеп кетті.  

Кейбір шаһрлерде елдердің сайлауға қатынасуын жарамайды деп, 

халықтың нақ жартысын хұқұқынан махрұм етпекеші болғандар көрінеді, 

Шымкентте, құдайға шүкір, ол жоқ, бұған өте қуанамыз. 

 

Елемес Жарменов 

 

1917. №11 

Қазалы уезінен 

 

Әскерге тамақ үшін бір жүз мың қой алуға Қазалы уезіне комиссия 

барған екен. Оған жұрт өте қырын қарап жүрген сияқты көрінеді. Бірақ, бұл 

жөнінен жұртқа күнә қоюғада жарамайды. Өйткені жұрт жалғыз жан сақтап 

отырған малынан айырылып, өзі қалай күн көрсін. Ол өз қамын өзі жемесе, 

осы күні мына бишаралар аштан қырылып бара жатыр екен деп жәрдем 

қылатын адам болмаса өзге уақытта Хукімет басында тұрғандар да оларды 

ескермейді. Шаһрдегілер болса азық-түлік жөнінен жалғыз өз бастарының 

қамын жеп қазақты керек де қылмай жатыр. 

Оның бір жағында әскерге деп мал беруге қазақтың онша құлқы 

болмайтын бір себебі тағы бар, қазақ майданда мемлекет үшін қан төгіп 

жатқандарды қанша қуаттайын дегенмен мына өзі көріп жүрген солдаттарға 

қарап түңіледі. Осы күні қазақ олардан һеш жерде зорлық бен зомбылықтан 

басқа көріп отырған жоқ.  

Бұл туралы облысной советке һәм түркістан комитетіне Қазалы уезі 

советінен 5-нші октябрьде мынадай телеграм келіпті. 

Даладағы қазақ халқының осы күнгі халі тіпті қиын оларды ашаршылық 

жұтып тұр, азық-түлік комитеті бір айға жан басына жарты-ақ қадақтан ұн 

береді. Ол да нағыз уақытымен тиіп тұрмайды. Оның үстіне жердеот, қолда 

пішен жоқтықтан қазақтың жалғыз сүйенген малы өле бастады. Енді, осындай 

күйде тұрғанда әскерге бір жүз мың қой беруді қазақ советі мүмкін таппайды.  

Қазақ халқының тілегіне Мауфық уезный совет төмендегіні мағлұм 

қылады: Хукімет қазаққа жеткілікті астық беруге міндетіне алса, мал беруге 

жұрт даяр. Егер астық бермей қазақтың әзер жан сақтап отырған малын 
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аламын десе, онда мұның аяғы насырға шауып жұрттың қырылуына шек жоқ. 

Не қылсада бұл туралы тиісті бір тәртіп қылуыңызды өтінемін. 

Қазақ советінің төбе ағасы Жатғарин. 

Бұл телеграмды алған соң Түркістан комитеті «Хлеб ареби» деген 

әскерге азық даярлайтын мехкемеге; қазаққа астық жеткізіп бере алсаң, «қой 

аласың» деп телеграм берді. 

 

1918.  №12.  20-октябрь (қазан) 

 

Еланнама 

 

Ташкент уезінің Земство кіргізу комитеті Уездегі һәм сельский 

(ауылной) исполнительный комитеттерден өтінеді. 

Уезный Земствоға өкілдер сайлау үшін ауыл сайын һәм ұлыс сайын 

граждандардың дұрыс списктерін жасауға жылдамырақ қам қылып, бұл 

туралы қолдарынан келетін тәдбірлерін істей бастаса екен. 

Списк жасағанда комитеттер мынау айтылғандарды ескерсін; спискіге 

еркек-ұрғашы деп талғамай, жасы 20-ға толғандардың бәрін кіргізу керек. 

Бірақ, «губерния һәм уез өкілдерін сайлау туралы уақытша праволар 

(ережелер) дің 4-нші һәм 5-нші статияларында көрсетілген адамдар оған 

кірмейді. Олар мыналар:  1) Дүниеден безіп монах болғандар; 2) Жарамдықтар 

хақихат болған нақ орыстар;  жындылар һәм тіл, құлағы жоқ мылқаулар; 3) 

Сот арқылы жазаға тартылып, хұқұқтарынан, мүліктерінен түгел 

айырылғандар, яки хұқұқтары кемігендер; Ұрлық, кісі алдау, қолындағы 

аманат мүлікке қиянат, ұрлықы малды жасыру, ұрлықы малды яки қиянатпен 

түскен малды біле тұра сатып алу, яки сондай малдарды закладқа алып кәсіп 

қылу, өсім алып кәсіп қылу, пара алу һәм пара беру туралы сотқа ілінгендер. 

Онан соң, сайлау хұқұқына (24-нші статия) қарсы бұзақылық қылғаны үшін 

сот арқылы қараланғандар жазаларын тартқаннан кейін үш жыл өткенше 

списк өкілдер сайлауларына кірісу хұқұқынан махрұм болады». 

 

Комитет президиумы 

 

1917. № 12 

Іліге берсін 

 

Өзгеріс болғаннан бері бүкіл руссия қадамының төрт көзін күткен 

күндерді ақтады. Руссиядағы барлық жұрттардың арасында ортаға салып 

талқыға түсетін учредительный собранияға өкілдер сайлау күніне дейін көп 

уақыт қалған жоқ. 

Ол сайлау ісіне руссиядағы жасы 20-ға толған жанның бәрі тегіс 

кіріспек. Бұл олардың һәм хақтары һәм міндеттері. Руссия халқының жасы 20-

ға толған һеш бір адамды, еркек болсын – әйел болсын, сайлау хақында һеш 

кім махрұм ете алмайды. Онан соң, барлық адамдардың өздері де бұл сайлауға 
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кіріспей босқа қарап қалмасқа міндетті. Бұл міндет һәркімнің халқына, дініне 

һәм үрім бұтағына өтетін міндеті. 

Мұндай зор міндетті қызметті атқаруға кіріскенде һәр кім, әрине, қалай 

болса бұлай кез келгенше киіп кетуге болмайды. Әуелі оны ақылмен өлшеп ол 

жағын бұл жағын тексеріп барып кірісуі тиіс. Сол себепті осы күні һәр кімнің 

ойына мынадай екі үлкен сауал келуге мүмкін: бірінші, бұл Ұлы жиынға 

өкілдерімізді қай рет, қай жөнмен сайлаймыз? Екінші, һәр жұрттың өңшең 

қасқа мойын жайсаңдары жиналып, һәр қайсысы өз халықтарының 

пайдаларын қорғайтын ұлы бәйгеге біз кімдерімізді сайлаймыз. 

Бұл екі сауалдың халыққа ең қиыны мынау соңғысы. Ана біріншісі – 

әшейін жұмыстың сыртқы әдісі ғана. Бірақ, біздің қырғыз-қазақ үшін 

бұлардың екеуі де оңай сауалдар емес. Тек құдай бақ берсін, дос-дұшпанға 

таба қылдыра көрмесін! 

Сондада түбінде халықты өте сынайтын сауал сол кімдерімізді 

сайлаймыз? деген болар. Жұрт бұл жөнінде адаспай іс қылып учредительный 

собранияға көңілдегідей адамдарын жіберіп алса бір сыннан өтеді. 

Бұл сауалға дұрыс жауап беру үшін жұрт бастап учредительный 

собранияның не екенін білу керек. Һәм өзінің одан күтетін тілектерін ойлау 

керек. Сонан соң оған жауап табу бірақ, ойланып қалуы мүмкін. 

Учредительный собранияның не екендігі туралы мұнан бұрын әлде неше 

жазылды. Сол себепті енді біздің одан күтетін тілектеріміз туралы сөйлеу 

керек болатын шығар. Өзгеріс болғаннан бері һәр жерлерде болып өткен 

облысной һәм жалпы қазақ съездерінде жұрттың тілектері не екені 

анықталды. Дін, дүние туралы қырғыз-қазақ халқының аңсаған мақсаттары 

сол съездерде әлде неше қабат сөз болып, һәр қайсысына лайық қаулылар 

шығарды. Олар орысша, мұсылманша басылып ел арасында таратылды. Сол 

себепті бұл туралы да мұнда көп сөйлеудің қажеті жоқ. 

Ендігі жұмыс халықтың сол тілектерін учредительный собранияда 

орындай алатын адамдарды тауып сайлау. Елде Орынборда болған жалпы 

адамдарын көрсетіп, бір облыстан сол адамдарды сайлауға иждаһад қылуға 

қаулы шығарған. Бұл һәр кімге мәлім, онан соң Ташкентте аймақтағы бүкіл 

қырғыз-қазақ съезі болып олда сол жалпы қазақ съезінде көрсетілген 

адамдарды көрсеткен еді. Енді түркістан аймағындағы сайланған адамдардың 

ынтымақтарын бұзуға тырысып жүр. 

Газетіміздің өткен нөмірінде түркістан шаһрінде Сырдария 

облысындағы мұсылмандардың съезі болып жатыр деп жазған едік. Һәм ол 

съездің бастаушылары Сералы Лапин мен Сыдық Қожа ешан деп те айтып 

едік. Енді осы күні мәлім болды; ол съез шын облысной съез болмаған. 

Өйткені оған Қазалы һәм Аулие-Ата уездерінен тіпті һеш кім де келмеген. 

Барғандардың көбі Ташкенттен ертіп апарған Сералы мен Сыдық Қожа 

ешанның өз адамдары болған. 

Міне Сералы мен Сыдық Қожаның осы съезі октябрьдің 8-нен 11-нші 

дейін болып, Сырдария облысынан учредительный собранияға баратын 

өкілдерді өздерінше жасап шығарыпты. Ол спискдегі адамдар мыналар: 
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1) Әли-Марданбек Топшыбашев; 

2) Сералы Лапин (Ташкенттен); 

3) Сейт Махмудхан (Ташкент); 

4)  Хасен Ибраһимов (Ақмешіт); 

5) Садық Қожа ешан (Шымкент); 

6) Тұрсын Махамад Әлім (Түркістан); 

7) Оспан Мерейов (Қазалыдан ); 

8) Ғалым Махдум (Зеңгі-Атадан); 

9) Кәрім Бұралқиев (Аулие-Ата); 

10) Сабырхан Юсупов; 

11) Сарбай Наркелов; 

12) Сейіт Нармухамедов; 

13) Серікпай Аллабергенов; 

14) Молла Бшрхан. 

 

Әли Марданбек Топшыбашев бұл спискіде тұруға риза емеспін деп 

телеграм берген. Ол бүкіл Сырдария облысындағы мұсылмандардың 

ынтымақпен жасаған спискілеріне кіруге ғана риза екен. Онан соң 

түркістандық Тұрсынмахмұд Ғалым да спискіден шыққан. Оның орнына 

Орынбордағы «дін ва мәишт» журналын бастырушы Ұлы молла Хасанов 

кіргізілмек болған. 

Сөйтіп Сералы мен Сыдық ешанның съезі ел арасына партияшылық 

тұқымын шашып отыр. Енді бұған қалың елдің қалай қарарын білмейміз. 

Біздің бұл туралы өз пікіріміз мынау: 

Учредительный собранияға баратын адамдар бірінші білімді, саяси 

ісінен хабардар, жүрек адамдары болу керек. Бұл спискіде ондай адам жоқ. 

Әли Марданбек болса, шығып отыр. Қалғандарының көбі молда мен ешандар. 

Олар Петроградтағы Николайдың жаназасын шығаруға бармаса 

Учредительный собрания секілді топқа түсуге жарайтын адамдар емес. 

Сералы Лапин оның жайы бәрімізге белгілі ғой. Учредительный 

собранияға баратын адамның жалғыз білімді, жүйрік болуы ғана жетпейді. 

Оның үстіне ақ жүрек халық қызметкері болу керек. Тіпті болмағанда 

халықты алдап соғып жүрген қулар болмауға тиіс. Сералы Лапинда бұл 

сафатты таба алмаймыз. Оның бұрынғы істері жұрттың өзіне белгілі. 

Сол себепті біз бұл спискті қара бастарының қадірін ойлап жүрген 

адамдардың спискісі деп білеміз. Ал енді жұрттың не қыларын өзі біледі. Ол 

осындай бұзық ниеттердің қарамағына түсіп; алданар ма екен? Жоқ, тізгінді 

ақылға беріп, халық пайдасының қай жерде екенін табар ма екен? 
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1917. № 12 

Сібір съезі 

Түркістан атты казактары 

 

Түркістан казачий округының атты казактары Октябрьдің 4-інде 

Ташкентте жиылыс қылып, учредительный собранияға өкілдер 

сайлаумәселесін кеңескен екен. Сонда төмендегі қаулыларды шығарды: 

Сырдария, Самарканд, Ферғана, Закаспий облыстарында, Амудария 

бөлімінде һәм Бұхара мен Хиуа жерлерінде отырған орыс халықтары һәм 

бытыранды болған себепті һәм жергілікті халықтардан сандары да аз 

болғандықтан сайлау закондері бойынша учредительный собранияға өз 

өкілдерін өткізе алатын емес. Орыстар түркістан аймағында ең мәдени халық. 

Бүкіл Түркістанның һәр түрлі саяси, мәдени істерін басқаратын орыстар. 

Түркістанның осы күнгі тыныштығы, мәденилігі біздің һәм бұрынғы 

бабаларымыздың шашылған қандары арқасында болды. Түркістанды көгертіп, 

жергілікті жұрттардың өз араларындағы қиян-кескі қырылыстарын 

тоқтатқанда біз - орыстармыз. 

Енді мына Ұлы жиын учредительный собранияға бізден өкілдер 

жіберілмеуі үлкен әділсіздік һәм бүкіл мемлекет пайдасын ойлағанда да үлкен 

зиян. Сол себепті біз кругімізбен тегіс мынадай қаулы қыламыз: 

1) Сырадария, Самарканд, Ферғана, Закаспий облыстарында, Амудария 

бөлімінде һәм Бұхара мен Хива жерлерінде отырған орыстардың өз алдына 

жеке сайлау округін жасатып Уақытша Хукіметтен сұрау керек. 

2) Біздің бұл тілегімізді қуаттауды генеральный комиссардан, Түркістан 

Комитетінен һәм кіндік әскерлердің союзынан өтіну керек. 

 

1917. № 12 

 

«Шорай – Ислам» Мәскеуге көшеді-міс 

 

Уақытша Хукімет жақында Петроградтан Мәскеуге көшеді екен деген 

хабар шынға айналып барады. Бұл туралы әліде болса ресми хабар 

болмағанымен тегінде Хукіметтің Мәскеуге көшуге жиналып тіреліп жатқаны 

хақиқат.  

Егер Уақытша Хукімет Мәскеуге көше қалса, Петроградтағы бүкіл 

мұсылмандардың кіндік шорасы да сонда көшіп келмек болыпты. Ол 

Мәскеудегі миллионер Сталиеовтің үйіне орнамақ екен. 

Руссия жумхуриятының (мемлекет Р.А) Уақытша шорасы 

учредительный собранияға дайын. Уақытша Хукіметке сүйеу болып, оның 

істеріне жәрдем етіп тұру үшін Петроградта Руссия жумхуриятының Уақытша 

Шорасы деген жасалды. Бұл шора туралы Уақытша Хукіметтің шығарған 

ережелеріне мауфиқ оның азалары 555 адам болмақ. Олар һәр түрлі 

партиялардан, ұйымдардан һәм әскер бөлімдерінен сайланған өкілдер.  
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Уақытша Шора октябрьдің 7-сінде ашылып іске кірісті, бірақ сол 

бірінші мәжілісте-ақ көңілсіз уақима болып, сол социалистер шораны тастап 

шығып кетті. Олар 50-ден артық адамдар еді. Олардың шораны керек қылмай, 

кетіп қалуға дәлелдері бар. Өйткені қазіргі Уақытша Хукіметтің жасалуына 

олар разы емес. Солай болған соң енді сол Хукіметті сүйейтін шорада отыруда 

да лайық көрмейді.  

Бұл шора туралы Уақытша Хукіметтің шығарған ережелерінде ол 

учредительный собрания жиылуынан бір жұма бұрын жұмысын тоқтатты деп 

айтылған.  

1917. №12 

 

Мұсылмандар полктерінің жасалуы 

 

Жақында Петроград округіндегі мұсылман әскерлердің съезі ашылып, 

онда 15 гарнизонның (шора әскерінің) өкілдері бас қосқан. Сол съезде 

Уақытша Хукіметтің Қазан, Уфа һәм Симферополь шаһрінде үш мұсылман 

полкін жасауға рұқсат еткені мәлім қылынбады. 

 

Солдаттарды азат қылу 

 

Уақытша Хукімет 1898-нші һәм 1897-нші жылдарда солдатқа 

алынғандарды қызметтен босатуға бұйрық қылды. 

 

1917. № 12 

Ақмола облысынан астық 

 

Сырдария облысының азық-түлік управасы (басқарма Р.А) осы уақытта 

Ақмола облысының Оңтүстік уездеріне (Атбасар һәм Қараөткел уездері) 

астық тарату мәселесін қарастырып жатыр. Осы тақырыпты управо азық-түлік 

министріне хабар жіберіп, Ақмола облысынан Сырдарияға бір жүз мың пұт 

астық әкелуге рұқсат сұраған екен. Азық-түлік министрі бұған рұқсат етпеді. 

Егер бұл план іске асып, жарыққа шығатын болса, Ақмола облысынан 

бір жүз мың ғана астық тасылып қоймас, онан әлде неше қабат артық астық 

тасылуы шексіз. Бірақ, ол астықты қалай тасып жеткізу мәселесі үлкен қиын 

мәселе. Темір жолмен тасу мүмкін болмау себепті ескі Крегеш жолдарын 

түзету қажеттігі көрініп тұр. Облысной азық-түлік комитеті генеральный 

комиссардан: Ташкент теміржолынан Атбасар уезіне баратын ескі Крегеш 

жолдарын тексертсеңіз екен деп, өтініш қылған екен. Генеральный комиссар 

бұл туралы тиісті тәдбірлерді қыла бастапты. Бұл ескі жолдарды түзетіп, оның 

үстіне һәр жерден үйлер салдырып құдықтар қаздыру үшін 10-15 мың сом 

қаражат шығатын сияқты көрінеді. 

Азық-түлік управосы бұл астықты азық-түлік тапшылығы әбден 

күшейген уақыттарда Январь, Февраль айларында тасытпақ болды мыс. 
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1917.№12 

Жауапқа жауап 

 

«Қазақ» газетінің 237-інші нөміріндегі менің ашық хатым туралы 

Семейдегі облысной Қазақ комитеті «Құлжановқа жауап» деп «Сарыарқа» 

газетінің 8-інші нөмірінде айтарын айтып болып, артынан: «мұнан бұлай көп 

жасаған ұйымнан шыққан бір кісіге бола газетке жазып орын алмаймыз һәм 

орын беруді лайық көрмейміз»,- деп қаулы жасаған еді. 

Аузы қисық болса да байдың ұлы сөйлесін: алпыс күн атан болғанша, 

алты күн бура болып, бұрқылдап қалғысы келген екен-ғой; ендеше жабулы 

қазан жабулымен қала-ақ қойсын деп, қойып едім. Енді бүгін: қап онда әдеп 

сақтап арманда қалған екенсіз деп, комитет өз қаулысын өзі бұзып, 

«Сарыарқа»ның 11-нші нөмірінде сол туралы тағы жазып отыр. Сөйтіп, 

комитет уәдесін бұзып отыр – бір; өтірік айтып уәдесін аяқ асты қылып отыр 

екен. Комитет уәдесін ұстап әдеп сақтап бастапқымен қойса, сөз қысқа еді. Ол 

мұны қылмай құшақтап, отқа майды өзі салып, сөзді насырға шаптырып. 

Ашпайын деген сандықты енді ашпасқа болмайды. 

1-нші комитет маған екінші жауабын «Күншілдің күні қаран, 

еңбексіздің дәмі арам» деп, Абай сөзімен бастаған. Абайдың бұ сөзін Комитет 

білмей қостаған. Өйткені бұл сөз бұ заманға келмей отыр; Партияшылдық пен 

Абай күншілдің күні қараң да болған жоқ, дәмі арамда болған жоқ. 

Тобықтының баласы әлі Оразбайдан ат мініп, ас ішіп отыр. Әлгі Абайдың өз 

балалары да солардың ішінде. 

Қазақ комитетінің маған жапқан жаласына сеніп, мені жұртым 

күншілдік қылды дей қоймас. Ал, сенген күнде де менің кінәм Оразбайдың 

кінәсіндей болған жоқ. Қыдыртсыз кінәм қарам болмас, дәмім арам болмас 

деп ойлаймын. 

2-нші комитет: «Құлжанов жалғыз ашық хатымен тұрмай жан-жаққа 

қазақ комитетін жамандап жабық хаттарды жазыпты» деген. Бұл пішпегі 

өтірік. Рас орыс комитетіне қалайша қосылдыңдар?» деп сұраған екі делегатқа 

хат жазып жауап қайырдым. онда не айтқаным сол екі делегаттарға белігілі. 

Онан соң, бұл туралы сұраушыларға хат жазған жалғыз мен емес, һәр кімдер-

ақ жазған. Бірақ кімніңде болса не жазғанын халық сынап отырған жоқ. 

3-нші президиум сайлағанда Құлжанов 43 тастан 8-ақ тас алып қалып 

комитет азаларына бір өкпелеген еді; 8-нші июньде «Сарыарқа»-ға редактор 

сайларда Құлжанов ауызға алынбай қалып, тас-талқан болып комитеттің 

азалығынан да матбуат басқармасынан да шықтым деп комитетке арыз беріп, 

екінші өкпелеген еді» деген комитет.  

Мені «8-ақ таспен қалып еді» деген сөз я сандырақ, я болғанды 

болжамағандық. Әйтпесе менің Семейде бұрын соңды тасқа түскен... 

сайланудан көп болып береке қылыстық: қазақтан алты кісі президиумға 

кіреді. Соның бірі сіз, қазір тас саламыз» деп шақырғанда екінші қабат отказ 

бергенім облысной комиссар Лашковичке мәлім. 
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«Сарыарқа» газетіне редактор лайықтау 8-нші июньде емес, 29-ншы 

майда болған еді. Сонда комитет, алдамаса редакторлықты маған ұсынған. 

Мен: «Жарамаймын! Үлкен оқулы біреуің болыңдар» дегенімде: «Үлкен оқу 

шарт емес. Ана Байтұрсыновта болып жүр ғой» деген Халел Ғаббасов еді. 

Оның артынан бұл мәселе қайта қаралып, ақырында 4 кісілік редакционный 

бұйыру жасалған. Оған Халел Ғаббасов, мен, Метқим Малдыбаев һәм 

Жүсіпбек Аймауытов кірген, 1-нші июньде алты Алашқа таратқан 

«Сарыарқа»ның еланын қараңыздар. Сонан кейін мен жоқта жолаушы кеткен 

Марсеков келіп, әлгі қаулыны бұздырып, Ғаббасовты редактор сайлатып, өзі 

оған орынбасар болыпты. Артынан мен келіп: «қысқа күнде қырық құбылсақ, 

іс жөнге баспайды ғой, бұл қалай?» дегенім рас. Бірақ онда редакторлыққа 

таласып, тас-талқан болған һеш кім жоқты.  

4-нші комитет жазған: «Құлжанов һәр жерде аталмай қалған соң өкпе 

шығарды» деп. Құдайға шүкір! Бұл жақтағы арғын, найман ағайындардың 

мені атаусыз қалдырған жері жоқ. Атамай қалды деп, өкпе айтарлық жұртым 

жоқ. Аталғаннан әруақ қонып нұр жауса, мен де махрұм қалмаспын деген 

үмітім аз емес. 

5-нші «17-нші майда екі комитет бас болсын» дей қазақ өлгенге де, 

туғанға да айтатын емес пе еді?! 

Комитеттің жарасы жалғыз қосылғандық болса, жауырды жаба тоқып, 

учредительный собранияға шейін шыдар едік қой. Бірақ, онан да сорақы бір 

үлкен ұят болды. Оны әзір ашып айтпай-ақ, тек комитеттің есіне салып 

өтемін, комитеттегі бір-екі мырзаның кесірінен оған үлкен ұят келтірген «2150 

сом мәселесі» осы күні бүкіл Семейге жария болып барады. Менің комитеттен 

шығуыма себепте осы масқарашылықтан қашу еді. 

Мен бұл ұятты жою үшін жоғарыда айтылған жолы суық екі жігітті 

комитеттен шығаруды талап қылғанмын. Бірақ, «һәр кімнің ойы һәр түрлі: 

біреудің ойы біреуге ұнай бермейді» деп комитеттің өзі айтқандай-ақ, 

жоғарыда әшкере қылынған масқараны жаңа заманғы жоғалтпалық, 

тамырымен жоғалттық деген адал пікірім қара тасқа кез болды. Менің 

комитеттен шықпай бір ай жүргенімнің мәнісі осы масқараны жоғалтуға 

комитет председателі Мәрсеков бір амал қылар деп күтіп жүрген едім. Ақыр 

айтқаным болмаған соң бір жолата кеттім. Жұртына қызмет қылудан қашқан 

жерім жоқ. Бірақ, арамдық араласқан жерден қашатыным қашанғы мінезімді. 

Осы айтқан хикаяның қаһармандары екі жігіт болашақ учредительный 

собранияның спискісіне кіріп отыр. Қайран матау жоқ қызыл жіп! Қайран, 

күдері-ақ қағаз! Қайран, жауапсыз сақау қарасия, қалам-ай! 

6-ншы комитет: Құлжанов қазақ ауылын жеке қондыратын көшбасшы 

болса, майдағы облыс съезінің қазаққа автономия сұрау туралы өзара жай 

кеңесімізде: «Қазаққа автономия керек емес, қолынан келмейді; мен 

қарсымын» деп неге айтты?! Бұл қалай?» деген бұған жауабын жоғарғы 

сөздерменен шығады; әуелде испольнительный комитетке қарсы болғанмен 

деп, айттым-ғой. Сол пікірім әлі мықты, автономияны алып жүруге қазақта 

күш, қуат жоқ, әзір ерте дегенмін. 
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7-нші Құлжанов ұлтшыл болса, 1915-нші 1909-ншы жылдарда қайда 

еді? Сонда осы Семейде-ақ емес пе еді?» деген комитет. Рас, мен Семейде 

едім. Ұлтшылдығым сонда-ақ барды. Бірақ, біреу батаны жариялап қалады, 

біреу жасырып қалады. Бұл табиғи жұмыс. Құдайға Сібір де бір, Дүбір де бір. 

Жұртым үшін батасыз, тілексіз, еңбексіз жүрген жағым жоқ 

«Әлихан Бөкейхановтың Виборгский воззванияға (виборг процессі Р.А) 

қол қойғандығынан көп қазаққа зиян болды деп жүрген Құлжанов емес  пе 

еді?!» деп жазған біздің комитет. Соны айтқан мен Құлжанов; айтқызған 

менің ұлтшылдығым болатын. Бұл менің ол уақыттағы саяси пікірімді. Ат 

төбеліндей оқығандардың арасындағы бір бетке ұстайтын дұшпан көзі Әлихан 

сен едің. Дума қарасын көрмей жатып, телеграм арқылы... Виборгский 

воззвания Семейден мағлұматсыз адам барып, мазаққа олжа болдық екі һәм 

соның зардабынан оқудағы бар қазақтың балалары стипендиядан айырылып 

отыр. Үш. Қазаққа шын жандарың ашитын болса, аяқтарыңды аңдап басып, 

жұрт үшін өздеріңді сақтау керек дегенмін. Мұнан қанша айыпты болады 

екенмін?!  

8-нші «Былтыр 25-нші июнь жарлығы тақырыпты қазақтың көзінің 

жасы қан болып, сасып жүргенде шақырсада келмей, үйде тыныш ұйқтап 

жатқан Құлжанов емес пе еді?» деген комитет 25-нші июнь жарлығы  жұртқа 

жария болмай тұрғанда астыртын крестьянский начальник съезінің 

мехкемесінен жарлықтың копиясын жасырын көшіртіп алып, 5 кісі түнде 

менің ойымда құпия жиылыс құрған бізді, ішінде Мәрсеков, Ғаббасов, 

Молдабаев һәм Даниал Кактай баласы Болғанбай. «Патшамызға қызмет 

қылудан бас тартпаймыз» бірақ, кетпен, күрек ұстап баруды ар көреміз. 

Мылтық, найза ұстап жұрт қатарлы жауға қайрат қылып өлсек, арманымыз 

аз» деп, қарсылық қылмай, қатты сөзде айтпай тұрсақ, біразға созармыз оған 

дейін соғыста бір жайлы болмас па екен, деген пікірді айтқан мен едім. Менің 

бұл пікірімді жұрт әуелі шап етіп ұстап, артынан қайталап, бірі қазақ - орыс 

болсақ, жанымыз қалады деп: біреулер беріп құтылғаннан басқаны білмейміз 

деп, қырық ру бола бастаған соң һәм арамыздан біреулер губернатор 

Чернтсовқа сөз тасып жеңгелік құра бастаған соң атым басын тарта шапқаным 

рас, Жарленнің жалғызын екі ортада жақсы шапан, жарқырауық етік алып, 

киіп, тамыр тартысты аралағанға мәз болып бір нәрсе бітіргенсіп, жалтырап, 

сақал мұртты бір күнде болса сыламағаным болмаса, жылы былтыр қазақ 

үшін тек жатқаным жоқ екені жұртқа аян. 

Менде ұмытшақ емеспін: Губернатор Чернтсовқа былтыр арқа сүйеп, 

жеңге болған бір мырза Қаражан байдың үйінде, жаршы топтың ортасында; 

«мен сізбен есеп алысармын!...» деп, маған қарап кіжініп еді. Ол мырза маған 

мал сатып, менің оған үйкесіп берген орным жоқ еді. Сондағы менен алатын 

есебі 25-нші июнь жарлығы тақырыпты менің қазаққа таратап айтқан 

жақындық ақылдарым еді. Губернатор Чернтсов түрмеде жатыр; жеңгесі 

біздің комитетте ұлтшылдық қылып отыр... 

 «Орысқа қонысы қонды деп сөз тарату орыс пен қазақ ортасына шоқ 

тастаған емес пе?...» деген комитет. Комитеттің ақырғы той тарқар сөзінің 
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тамыры кешегі қамалдағы «Түркия пайдасына ақша жиып жатыр» дейтұғын 

бауырларымызың әні сықылды... 

Мұны тапқан ақылдыларыңнан, айтқан ауыздарыңнан айналсақ 

болмаспа! 

Он екі Атабай ұлының бір баласы Жаббас. Жаббастан шыққан 

Жаңғабыл батыр Кеңесары хан мен қас болып, ханның жасауылдарын қырған. 

Артынан бітімге барған Жаңғабылға Кенесары ат үстінен сол қолын бергенде 

Жаңғабыл айтқан екен: «Тақсыр-ау! Сол қолыңа лайық қарашаңба едім?» деп. 

Комитет Кенесары емес: мен Жаңғабыл емеспін. Сонда да Комитет «Тақсыр-

ау! Айтсайшы мен қарғысыңа лайық ба едім!» 

 

Н.Құлжанов 

 

1917. №12 

Шымкенттен азық-түлік 

 

Ел арасындағы азық-түлік комитеттерінде арамдық көп. Комитетке 

сайланған елдің атқамінер мырзалары ұят, иманнан безіп жатыр. Бұлардың 

аштан қырылайын деп отырған жұрт жақында қайғылары жоқ; уайымдары 

қарабастары; қуғандары жалғыз өз пайдалары. 

Бұлар жұрт үшін отқа түсіп, шет жерден азық-түлік жеткізудің орнына 

сол сорлы жұрттың тиісті сыбағаларын жұлып жеп жүр. Бишара жарлы 

жақыбайлар бір тілім нанға зар болып, бір шақпақ қантқа қолы жетпей 

жүргенде комитеттегі атқамінерлер ол сорлыларға тиісті азықпен қантты 

сатып, пайда табады. Сорлы момынның балалары нан сұрап жылап, 

ашаршылықтан өлімге бет алып жатқанда, комитетші азаматтар халықтың 

астығын, қантын ұрлап сатып, капитал жинайды. 

28-нші Сентябрьде осындай арамдығы тақырыпты қоңырат ішінде 

бабалары Датқа болған Мейрамбек азаматтың бір баласы төрт жолдасымен 

бірге абақтыға жабылды. Нағыз сондай арамдық қылған жұртқа мәлім бір 

жігіт әзір аман жүр. Ол осы кәсіптің арқасында бас-аяғы 4-5ай ішінде 20-30 

мың сом капитал жиыпты. Шымкентте істерінің алды анадай абақтыға түскен 

соң бұл мырза осы күні ініне су құйылған тышқандай қайда барарын білмей 

сасуда. Онан соң 2-нші Октябрьде бір екі «болыс» ұсталып қамалды. Олардың 

айыптары да сол арамдық. 

Бұлардан басқа да осындай іске араласқан қуларың көбінің сасық істері 

жағып тұр. Құдай қалап сәті түскен күні оларда абақтыда төрін зират қылмай 

кетпес. 

Мінекей, біздің «біздің жұртқа қызмет» қылу үшін комитетке сайланған 

азаматтарымыздың жайлары. Бұрынғы заман болса, мұндай сасықтар бықсып 

жата берер еді. Енді жақсы жаманды ашып тұрған жаңа заманға тәңір 

жарылқасын ау!... 

 

А.Ж. 
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1917. №12 

Әулие-Ата 

 

«Туркестанские ведмости» газетінде Әулие-Ата уезінің қазақтары 

туралы мынадай хабар басылып шықты: 

«Әулие-Ата» уезінен келген хабарға қарағанда онда онша тыныштық 

көрінбейді. Октябрьдің 5-інде уезный комиссариатта махсус (шұғыл) мәжіліс 

болып онда қазақтардың екінші мәртебе тәртіпсіздік бастау ықтималына 

қарсы тәдбірлер қылу һәм қазақтардан өздерін қорғау үшін орыс халқына 

қару-жарақ тарату мәселесі сөз болды. Бұл мәселені кеңеске салып, сөз 

бастаған комиссардың өзі. 

Участковый комиссарлардың байқауларынша қазақтардың арасында 

орыстарға қарсы  дұшпандық өсіп келе жатқан көрінеді. Сол себепті, олардың 

айтуынша, бүгін болмаса, ертең қазақтардың орыстарға бас салулары ықтимал 

екен. Тәртіпсіздік шығаруға ең бас себеп ашаршылық болуы мүмкін. Оның 

үстіне қазіргі саяси оқиғалар да сылтау болатын сияқты. Бірсыпыра бұзық 

ойлы адамдар қазақтарды орыстарға ушықтыруға қызмет қылып жүр. Онан 

соң, қазақтардан қауіп қылуға көзге көрініп тұрған себептер бар; Олар осы 

күні найза, балта сықылды қарулар даярлап жатыр. Бұрын ондай қару-жараққа 

онша құмар емес халықтың бұл істері орыстарды шошытып тұр. Жақында 

горный участкедегі қазақтардан 40 найза табылып, жинап алынды. 

Қазақтардың тәртіпсіздік бастауға әзірленіп жүргенін маңындағы орыс 

халықтары әлденеше мәлім қылды. 

Бұл мәселені кеңескен соң мәжіліс мынадай қаулылар шығарды:  

1) Қазақтардан қару-жарақтарын тартып алуға жылдам тәдбірлер 

қылынсын. 

2) Қазақ пен орыс арасында тәртіпсіздік шығуға себеп болатын 

сылтауларды жоқ қылуға жергілікті хакімдер иждаһад қылсын. 

3) Облысной комиссардан өтіну керек; ол округке әскер бастығынан 

сұрап, Әулие-Атадағы войнский начальниктен уезный комиссариатқа 

винтовка (мылтық) һәм патрондар алып бергізсін. Уезный комиссариат 

оларды волосной һәм сельский комитеттерге тапсырып қояр. Егер қазақтар 

жағынан тәртіпсіздік шыға қалса, комитеттер ол мылтықтарды орыс халқына 

таратып берер». 

Біз мұның бәрін арам ниетті бұзықтардың әдейі істеп жүрген істері деп 

түсінеміз. Әйтпесе қарап отырған жұртқа бас жоқ, көз жоқ қазақ бас салады 

деген сөзге кім нанар?! Рас, ашаршылық жөнінде көңілсіз уақималар шығып 

кетуі мүмкін. Бірақ, ол уақытта әуелі қазақ емес орыстардың өзі бастауы 

шексіз. Газетіміздің өткен нөмірінде басылған Әулие-Ата хабары бұған дәлел. 

Қазақтың қашаннан келе жатқан ата әдеті бойынша кесесіне тағып жүретін 

кездігін орыстар бүгін көріп отыр ма?! 

Тәртіпсіздік болмасын десе, жергілікті хакімдер көрші отырған екі 

жұртты татулыққа үйрету керек. Әйтпесе, олардың біреуіне қару-жарақ беріп: 

«анау саған дұшпан; байқа!» деп отырғаннан тәртіпсіздік өспесе, өшпейді. 
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Онан соң, азық-түлік жөнінен де біреуінөкпелету жөн емес. Тәртіпсіздік 

шыққан күнде де осы теңсіздіктен шығады. 

1917. №12 

 

Шиеліден 

 

Ел арасына ашаршылық кірді. Бірақ, бұл сөз көп сөйленіп, көп жазылып 

кеткен соң өзі көрмеген адамдарға жай әншейін байбалам секілді болып 

барады. Ал енді халықтың арасына келіп, жұрттың жайын өз көзімен 

көргендер тіршіліктен түңіліп, зәресі ұшарлық уақиғаларға кездесуі шексіз. 

Өзге жерлерді білмеймін, біздің Ақмешіт уезі, Жөлек учаскісінде 

ашаршылық хукімін жүргізе бастады. Комитеттердің жұртқаөлшеп беріп 

жатқан азықтары халықты бұл бәледен құтқара алатын емес, оның үстіне осы 

өлшеулі азықтарды халыққа бөліп беруден қиянат, арамдықтар жүріп тұр. 

Жұрт ашаршылықтан әбден жүдеген соң үйде қарап отыра алмай азық-

түлік мол жаққа шұбырып барып, астық алып қайта бастаған еді. Пойызда һар 

кім өзі көтеретін жүк алып жүруге рұхсат. Осы кеңшілікті пайдаланып, 

жұрттың көбі Шиеліден һәм басқа жерлерден Ақтөбе барып бір пуд жарма 

пудтап астық алып келіп жүрген еді. Соңғы уақыттарда осындай астық үшін 

«сапар қылушылар» өте көбейіп кетті. 

Ашаршылық зардабы шыдатпай жұрттың бәрі Ақтөбе, Орынбор жаққа 

құмырсқадай ағыла бастады. Біздің жақтан қара құрттай аңдап барған аш 

халықтарды көріп, ол жақтардың халқына қауіп көрген көрінеді. Өйткені 

жақын арада сол жерлердегі комитеттер милиция әскер шығарып, біздің жаққа 

астық алып, бара жатқандардың астықтарын тартып ала бастаған. 

Комитеттердің шығарған солдаттары бұл туралы артықша қаталдық көрсетіп, 

жұртқа өте зәбір беріп жатқан сияқты. Олардың алып бара жатқанастықтарын 

тартып алып қана қоймай, қорқытып ақшаларын да алады екен. Егер ақша 

бермей қарсы келгендер болса, ол бейшараларды бас салып сабап, аузы басын 

қызыл-ала қан қылып жібереді дейді. Тіпті азығын арқалап вагонға келе 

жатқандарды поез жүріп бара жатқанда итеріп жіберіп неше рет поезға 

бастырып өлтіреді. Мұндай уақиғаларды мен өз көзіммен көрмесем де көзі 

көрген Сейітмет кісіден естіп жазып отырмын. Онан соң мұны жалғыз бір 

адам айтпайды: сол жаққа барып қайтқандардың бәрі айтады. 

Сөйтіп, бұл жерде ашаршылық зардабынан шыдамай, астық іздеп 

Ақтөбе жаққа кеткендер осы күні астық алып келмек түгілі, өздері таяқ жеп, 

бас амандап қашып келіп жатыр. Бұл сорлылардың осындай халдерін көрген 

адамның көкірегі қақ айырылады... 

Бұл бейшараларға жол-жоба солдаттардың көрсеткен қорлықтары адам 

басы түгілі хайуан малға жарасатын қорлықтар емес. Бірақ, қазақ сорлының 

амалы бар ма, не көрседе тағдырдан көріп көне береді. Қазақтармен бірге 

Ақтөбе жақтан астық алуға барған бір орыс қатынының алып келе жатқан 

астығын жолда солдаттар тартып алған екен. Қатын арға шыдамай бәрібір 

аштан өлемін, онан да қазір өлейін деп поездің астына түсіп өліп қалыпты.  
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Азда болса шеттен астық келіп тұрғанның халыққа көп себебі бар екен. 

Біздің Шиеліде күзден бері астық бағасы бір қалыпты еді. Енді Ақтөбе жақтан 

жаяу тасмал тоқтаған соң соңғы екі базарда баға шамадан тысқары шығып 

кетті: Ұнның пуды 70 сом, тарының пуды 40 сом болды. Енді жұрттың 

қайтетұғынын қайдам... 

Бір таздың салдары дегендей сол ашаршылықтың салдарынан осы күні 

ел арасында ұрлықта күшейіп кетті. Ұрлық-ұрлық бойынша тұрса да бір сәрі 

болар еді. Енді оның аяқ жағы зорлық болып кетеме деп, қорқамын. Һәм 

зорлықтың шет жағасы көрінеде бастады. Әне күні біздің елдің бір екі 

жігіттері тал түсте кетіп бара жатқан бір жолаушының жетегінен түйесін 

тартып ала жөнелді. Жолаушы жақын жердегі ауылға хабар берген соң, біз 

барып түйесін қайтып алып бердік. Анау жігіттерге ұрысып: «ұят емес пе, 

бұларың қалай?» десек, олардың айтқан дәлелдері: «қайтейік, аштан өлейік 

пе?» дейді. Бұл уақиға әшейін әлде қалай болған бір іс емес: мұның 

мысалдары һәр жерде-ақ бар көрінеді.  

Биыл жаман бұзақылар ел аман, жұрт тоқшылық заманда да ұрлық 

қылатын еді. Бірақ оларды сүйейтін адамдар аз болушы еді. Енді бұ күнде 

ашыққан жұрттың ішінен оларға серік көп табылатын сияқтанды.  

Мінекей осы күнгі елдің жайы. Енді бұлардың бір шарасы табылмаса, 

жұрттың қырылуы сүттен-ақ. Біздің жоғарғы облысной һәм аймақ комитеттері 

елдің осы ахуалын білмей жатыр ма? Жоқ, шаһрдегілердің өздері мұндай 

халге жетпеген соң, білсе де елең қылмай ма?  

Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш баланы ойламайды деген 

ғой. 

Оразбақ 

8-нші ноябрь, 1917. № 14 

 

Ташкент уезінің земство кіргізу комитеті 

 

Уездегі барлық гражданиндерді хабарландырады: Комитет 1917-нші 

жыл 28-нші Сентябрьден бастап қызметтерін атқаруға кірісті. Һар күн түстен 

кейінгі сағат 5-тен бастап Ташкент уезный комиссариатының тамда 

комитеттің мәжілісі болады. Новая көшеде (бұрынғы Ташкент уезный 

правлениесінде). 

Комитет президиумы 

Еланнама 

 

Ташкент уезінің земство кіргізу комитеті уездегі волосной һәм сельский 

(аульный) исполнительный комитеттерден өтінеді: 

Уезной земствоға өкілдер сайлау үшін ауыл сайын һәм болыс сайын 

гражданиндердің дұрыс списктерін жасауға жылдамырақ қам қылып, бұл 

туралы қолдарынан келетін тәдбірлерін істей бастаса екен. 

Списк жасағанда комитеттер мына айтылғандарды ескерсін; спискке 

еркек-ұрғашы деп талғамай жасы 20-ға толғандардың бәрін кіргізу керек. 
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Бірақ, губерния һәм уез спискілерін сайлау туралы уақытша праволар 

(ережелер)дің 4-нші һәм 5-нші статияларында көрсетілген адамдар оған 

кірмейді. Олар мыналар: 

1) Дүниеден безіп монах болғандар. 

2) Жарамдықтары хақында нақұрыстар, жындылар һәм тіл, құлағы жоқ 

мылқаулар. 

3) Сот арқылы жазаға тартылып, хұқұқтарынан, мүліктерінен түгел 

айырылғандар яки хұқұқтары кемігендер; кісі алдау, қолындағы аманат 

мүлікке қиянат, ұрлықы малды жасыру, ұрлықы малды яки қиянатпен түскен 

малды біле тұра сатып алу, яки сондай малдарды закладқа алып кәсіп қылу, 

өсім алып кәсіп қылу, пара алу һәм пара беру туралы сотқа ілінгендер. Онан 

соң, сайлау хұқұқының (24 статия) қарсы бұзақылық қылғаны үшін сот 

арқылы қараланғандар жазаларын тартқаннан кейін үш жыл өткенше земский 

өкілдер сайлауларына кірісу хұқұқынан мақрұм болады. 

 

Комитет президиумы 

 

Басқармадан 

Ташкентте болған уақиғалар салдарынан газетіміздің бұл нөмірі өз 

уақытынан кешігіп шықты. Оқушыларымыз айыпқа бұйырмағай. 

Ташкент 8-нші Ноябрь 

 

Екі талай күндер 

 

Руссияның басына бұрынғының үстіне тағы да ауыр күндер туып тұр. 

Бастығы Петербор болып, руссияның көп шаһрлерінде большевиктер 

Уақытша Хукіметке қарсы бүлік шығаруда. Мемлекеттің өз халқы бірінбірі 

қырып жатыр. Сыртқы жау күннен күнге екпіндеп келіп жатқанда мемлекет 

халқы өзді-өзі жауласу жолына кірді. Енді мұның аяғы неге соғарын Құдай өзі 

біледі. Бірақ, осы қырылыс төбелестердің бәрі-ақ, әлсіреген руссияны онан 

сайын әлсіретпесе күшейтпейтіні анық. Өзгеріс басынан бері қарап Руссия 

бір-біріне қарсы екі саяси тараф келе жатыр. Олардың һеш қайсысы асып 

кетерлік артық күш болмайды. Әшейін ауыз айтуға бір тарафы басымырақ 

болып Хукіметті өз қолына алып тұрса да, нағыз жеме-жемге келгенде оныңда 

арсыздығы белгілі болды.  

Онан ілгеріде әлденеше рет бір-бірімен шекіскен бұл екі тараф 

Октябрьдің 24-сінен бері ашық майданға түсіп күресіп жатыр. 

Бұл екі тарафтың бірі Уақытша Хукіметті көтермелеуші кадет партиясы 

мен оған сыбайлас партиялар. Көбінесе, оған байлар мен оқиғаға халық 

жәрдемдес. Ал енді екінші тарап (екінші жақ Р.А) болса, ол ең сол 

социалистер партиясы. Аты шулы большевик дегендер осылар. Бұлармен 

сыбайлас социал-демократтардың меньшевик-интернационалист дегендер һәм 

социалист-революционерлердің максималист деген тобы. Ол екінші тарафты 

қуаттаушы шын қара бұқара халық, яки жұмыскерлермен солдаттар. Мінекей, 
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осы екі тараф өзгерістен бері хакімшілік үшін таласып, бірін-бірі жеңісе алмай 

келеді (бірақ хакімшілік талас деген сөзден біздің қазақ арасындағы 

«бақталас» деген мағынаны түсінуге болмайды. Бұлардың қай-қайсысы болса 

да, уақытша «бақ» үшін қара тер болып жүрген жоқ. Екі жағыныңда көздегені 

жұрт пайдасы, яки ең болмағанда өз тобының қамы.) 

Анау бірінші тараф, екінші түрлі айтқанда, кадеттер тарафы мемлекетте 

оншама терең өзгеріс жасап, қара халыққа артық бостандық беруді 

қаламайды: Олар тарихтың жолына сүйеніп руссияны басқа еуропа 

патшалықтары ізіне салмақ болады. Олар өз пікірлеріне дәлел қылып, 

халықтың надандығын, саясат жөнінде оның әлі жас екендігін көрсететін. 

Осындай надан халыққа артық бостандық бергенімен ол оларды орнына 

жұмсап ұқсатып пайдалана алмайды; Сол себепті оны әліде болса бір аз 

ноқтамалап ұстау керек дейді. Һәм руссияның ілгері басып, бай, білімді, күшті 

болмағы үшін осы жолды тиімді деп түсінеді. Онан соң, қазіргі сыртқы саяси 

һәм соғыс мәселелеріне ынтымақтас патшалардан айырылмай, өлсек тірілсек 

те солармен бірге болайық дегенді айтады. 

Ал енді бұған қарсы большевиктер тарафы болса, жоғарғы мәселелер 

туралы тіпті сақа пікірде. Большевиктер халықтың надан екенін һәм саясат 

жөнінде оның әлі ержетпегенін біліп отырсада, ана бірінші тарафтың 

тұтынған жолын халықты қысу деп түсінеді. Сол себепті халыққа бұдан қарай 

да кеңірек хұқұқ беріп, оны қазіргіден де гөрі артығырақ бостандықтарға 

жеткізуді қуаттайды. Сыртқы саясат һәм соғыс мәселелерінде һәр істі қара 

бұқара пайдасына табылатын жақтан қарап, сол жөнінен мағына шығарады. 

Сол себепті бүкіл дүниенің бұқарасына батып тұрған бұл соғысты тек 

байлардың ғана пайдасы үшін болып тұр деп, тезірек бітім жасауға ұмтылады.  

Бұл екі тарафтың һәр қайсысы өз пікірлерін мақұлдап, қарсыластарын 

жамандап сөгіп келе жатыр. Кадеттер тарафы большевиктерді Германиядан 

ақша алып, соның пайдасына еңбек қылушылар деп те шығарды. Бірақ, бұл 

осы күнге шейін анықталып мәлім болған жоқ. Большевиктер болса, оларды 

ынтымақтас патшалықтардың байлары пайдасына қызмет қылады; солардың 

көңілі үшін руссия әскерінің қанын төкті деп айыптайды. 

Бұлардың қайсысы мақұлық, қайсысы намақұл екені екінші мәселе. 

Бірақ, осы қылып жатқан төбелестері, қырылыстары мемелекет үшін өте 

қатерлі екені сүттен-ақ. Бір жақтан сыртқы жау кимелеп келе жатқанда, екінші 

жақтан учредительный собранияның жиылуына 3-4 жетіден-ақ аз уақыт 

қалғанда большевиктердің осылайша бүлік шығаруы тіпті қараңғы; бұлардың 

қай-қайсысы болсада түбінде халықсыз, көпсіз һеш нәрсе қыла алмайды. 

Ақыры сол көптің алдына жүгінбей амалдары жоқ. Пікір мақұл болсын, 

болмасын халық қуаттамаған жағының жеңуі шексіз. Учредительный 

собрания деген соң көп халықтың жиыны. Ол не айтар екен; бұлардың 

қайсысын қуаттап, хукімет тізгінін кімге тапсырар екен? Соны күту керек. 

Жоқ оған қарамастан бас салып, біріне-бірі қару ала жүгіріп, неше мыңдаған 

адамдардың қандары төгілуі себеп болды. 
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Болар іс болды. Енді оның ақырын тілеп, аяғын күткеннен басқа амал 

жоқ. 

1917. №14 

Мемлекет халі 

 

Өткен февраль жұлдызының аяғында руссияда болған үлкен өзгерістің 

арты құрбансыз, оншама көп қырғынсыз өткеніне таң қалушылар көп еді. 

Өйткені, неше жүз жылдардан бері руссиядағы қаншама халықтарды бір 

шыбықпен айдап өздегенін тапжылтпай келе жатқан ескі патшалық тәртіп 

бұлайша жеп-жеңіл, оп-оңай қирап қалар деген ой һешкімнің (адам 

баласының деп түсіну керек. Р.А) миына қонбаған іс еді. Бірақ жұрт 

асыққанмен тағдыр асықпайды. Руссияға даярлаған қып-қызыл жуастай 

қандай көздері әлі алдында екен, енді ол өзгерістің 8 ай уақыт өткеннен кейін 

руссияда сол қанды күндер келіп жетіп, тарихтың сирек ұшырайтын үлкен 

уақиғалары көз алдымызда көріне бастады. 

Өзгерістен кейін, учредительный собрания жиылып, түпкілікті хукімет 

сайланғанша мемлекет істерін басқару үшін Уақытша Хукімет жасалған еді. 

Бірақ ондағы министрлердің көбі ылғи бай, ауқатты топтардың адамдары 

болғандықтан шын бұқара халық оның істеген істеріне, тұтынған саясатына 

риза болмай, оны қуаттамайды. Сол себепті Хукімет күшсіз болып, өзінің 

пландарын орындауға халі жетпейді. Оның бер жағында шын бұқара 

халықтың талап қылуы бойынша осы 8 айдың ішінде Уақытша Хукімет 

әлденеше қабат қайта жасалып, жаңаланып тұрды. Бірақ, бұл жаңаланған 

Хукіметтерде анық бұқарашыл бола алмаған себепті олардың ризалықтары 

табылмады. 

Уақытша Хукіметке риза болмай, һәр уақыт оған қарсы тұрып келе 

жатқан социалистердің ең сол қанаты большевиктер өткен июль жұлдызының 

3-4-5-терінде Петроградта бөлек хукімет шын бұқарашыл адамдардан қоюға 

ұмтылса да. Ол жолы жеңіліп қалып, армандарына жете алмаған еді. Бірақ, 

олар онымен ғана қоймай, хукіметке қарсылықтарын күнненкүнге үдете берді, 

һәм өткен Октябрьдің 20-сына бүкіл руссиядағы солдат һәм жұмыскерлер 

советтерін Петроградқа съез құруға шақырып, сонда тағы бір қимыл қылуға 

бел байлады. 

Телеграм хабарларына қарағанда ол съез 20-ншы Октябрьде бола алмай 

25-нші Октябрьде ашылған һәм оның жиылуына қарсы большевиктердің 

даярланған қимылдары да басталған.  

Октябрдің 24-і күні большевиктер өздеріне қараған солдат, 

жұмыскерлер һәм матростармен қаруланып жасанып шығып, хукіметке қарсы 

бүлік шығарып, хукімет әскерімен араларында үлкен қырылыс болған. 

Хукіметті қуаттаушылар – атты казактар мен әскери мектептерде оқып жүрген 

юнкерлер. Бұл төбелесте большевиктердің күштері басым келіп бірсыпыра 

министрлерді ұстап алып жауып қойған. Почта, телеграф, вокзал олардың 

қолдарына түскен. 
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Большевиктер бастап күш алған болсада соңынан Керенский майданнан 

әскер алып келіп оларды әлсіздендірді деген бір хабар болған еді. Бірақ, оның 

артынан келген хабарларды хукіметтен әбден жеңіліп, атты казактардың 

(казактар) большевиктер қолына түскені, Һәм болшевиктердің Петроградты өз 

қолдарына алып өз адамдарына жаңа хукімет жасаған хабарыда таралды. 

Октябрьдің аяғынан бері қарай телеграф хабарлары бұрынғыдай келіп тұра 

алмаған себепті ондағы уақиғалардың анығын білу мүмкін болмай тұр. 

Ең соңғы хабарға қарағанда большевиктер Петроградты жеңіп алған соң 

бұрынғы хукімет орнына жаңа хукімет жасаған Учредительный собранияға 

шейін мемлекет істерін басқару үшін қойылған бұл хукіметті Халық 

Комиссарларының Советі деп атап, һәр министрлікті басқару үшін бір-бір 

комиссар құрылған. Ол комиссиялардың бастарында комиссарлар тұрмақ. 

Әлгі Халық Комиссарларының Советі деген осы комиссарлардың кеңесі 

болды. Онан соң бұл Халық Комиссарлары Советінің үстінен қарап, оның 

істерін тексеріп тұратын бүкіл руссиядағы солдат, жұмыскер һәм крестьяндар 

советтерінің съезі мен оның кіндік комитеті болмақ. Халық Комиссарларының 

советіне әзірге кірген адамдар мыналар: Советтің төбе ағасы – Ульянов; 

(Ленин) Ішкі істер комиссары – Рыков; Жер істері комиссары: Милютин; 

еңбек комиссары Шляпников; Соғыс һәм теңіз істерін басқаратын комитет 

азалары Афсьенко (Антонов), Кириленко һәм Дибенко; Сауда һәм ісмершілік 

комиссары Луначарский; қазына комиссары Скворцов (Степанов); Сыртқы 

істер комиссары – Фронштейн (Процский); Сауда комиссары Анупов (Ломов); 

Азық-түлік комиссары – Тюдорович; Почта-телеграф комиссары Авилов; Ұлт 

істері комиссары – Джугашвили. 

Халық Комиссарларының Советі Хукіметі өз қолына алғаннан кейін 

соғысты бітіріп, бітім қылу туралы бір баяннаме (Декрет) шығарған. Ол 

баяннамеде бітім туралы сөйлесу үшін соғыс майдандарында ең кемі үш айға 

төбелесті тоқтатып тұруды ортаға салды. Онан соң учредительный собрания, 

жер һәм матбуғат туралы да баяннамелер шығарған. 

Сөйтіп, рас болса, әзірге большевиктер өз мақсаттарына жетіп хукіметті 

өз қолына алыпты. Оның немен тына қаларын құдай біледі. 

Петроградта да басталған большевиктер төбелесі руссияның басқа 

шаһрлерінде болды. Көп жерлерде солдаттар мен қара жұмыскерлер 

хукіметке қарсы бүлік шығарып, көп қандар төгілді. Октябрь аяғынан бері 

телеграф хабарлары тоқталған себепті бұл туралы ашық мағлұмат жоқ, бірақ, 

онан-мұнан қашқан хабарларға қарағанда көп жерлерде большевиктер жеңіп, 

күшті өз қолдарына алған көрінеді. Жалғыз-ақ Мәскеуде анық жеңе алмай 

тұрған сияқты. Онда әлі де болса екі жақ төбелесіп, қан шашып жатса керек. 

 

1917. №14 

Қыр шаруасын ескерту 

 

Үш жылдан асып, төртінші жылға айналып бара жатқан мынау соғыс 

дүние жүзіне шарпуын тигізіп, біреулерге пайда, біреулерге зиян салып келе 
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жатқаны белгілі. Бұл соғыс осынша уақыттың ішінде талай жұрттардың 

шаруаларына, аз ба көппе өзгерістер жасады. Ал енді біздің қазақ жұрты да 

шаруасы өзгеріске ұшыраған сол жұрттардың біреуі. 

Осы күні қазақ жұртының шаруасы қалайша һәм қанша өзгергені көз 

салған адамға ап-ашық көрініп тұр: шет аймақтарда (Түркістанның Жетісу 

облыстарында) кінәсіз қырғынға ұшырап, қысы-жазы мал-жаны аштан 

қырылып жатқан жұрт біздің қазақ-қырғыз жұрты. 

Оның үстіне қазаққа керекті шай, қант, кездеме сықылды ұлы бұйымдар 

қырда атыменен жоқ. Ептеп табылғандарының бағалары бұрынғыға қарағанда 

8 бен 18 есенің арасында көтерілді. Мысалы, қағаз бұрын 1 сом 20 тиін 

болушы еді; Ол бұ күнде 10-12 сом болды. Сонда шайдың бағасы бұрынғыдан 

8-9 есе көтерілген. Кездеменің бұрынғыдан қанша қымбаттағаны жұртқа 

мәлім; Бұл орында мысал үшін спискіні алып қарайық. Бұрын оның бір киізі 

16-17 тиін болатын еді; бұл күнде 3 сомның да арғы жағына секіріп кетті. 

Сонда сисаның бағасы бұрынғыдан 18 есе көтерілген. 

Бұл баға Ақмола облысының теміржолға жақын Қызылжар, Көкшетау 

уездерінің орта жерлеріндегі баға. Ал қырдың басқа шеткерірек жақтарында 

не болып жатқаны сондағы халықтардың өздеріне мәлім. Қай жерде болса да 

ынсапсыз жалдап саудагерлердің арандары ашылып, күннен күнге бағаның 

артып жатқаны шүбәсіз. 

Енді астық жағын қарастыралық. Астығы мол крестьяндар 

бидайларының бағасын бұрынғыдай 10 есе арттырған еді. Олар бұ күнде 

оғанда разы болмай шалқайып астықтарын сатпай отыр. Мысалы біздің бұл 

арада (Қызылжар оязында бидайдың бағасы пудына 50 тиіннен аспайтын енді, 

осы күзде 50 сом 25 тиіннан такса қойды. Сонда бидайдың бағасы да 

бұрынғыдан 10 еседен артығырақ көтерілген болып табылады. 

Ал енді біздің қазақ малдарының бағалары болса, бұрынғыдан 

жарытымды көтеріліген жоқ. Қазақ малдары баяғы 2-3 есе ғана көтерілген 

бағамен сатылып кетіп жатыр. Осыған қарағанда қазақтың тіршілігі өте қауіп- 

қатер алдында тұр: Қазақ өзіне керекті бұйымдарды бұрынғы бағаға қарағанда 

8-18 есе қымбатқа сатып алып, өзінің малын бұрынғыдан тек  2-3 есе ғана 

жоғары бағаға сатса енді оның көретін күні қандай болмақшы? Бүйте берсе 

малының қалай бітіп қалғанын қазақ байғұс өзі де білмей қалар. Дүниенің 

қазіргі қалпына қарағанда қазақ малының аяқсыз түгесілу ниеті таңырқарлық 

нәрсе емес. Өйткені бірінші қазына ақшасы бұл күнде өте құнсызға айналып 

барады. Шынын айтқанда қазіргі 10 сом бұрынғы 1 сомның құны. Бұл бір. 

Екінші, қазақ малының қысқы асырауының өзі қаншаға айналады. 

Қазақтың қара малының алты ай қыс ұстайтын қаражаттары қанша екені 

мынадай көрінеді; 

Бірінші, қойды алайық. Бір қой күніне 7 қадақтан шөп жегенде алты ай 

қыс 180 күнде 32 пұт шөп таусытады. Осы күні шөптің пудын қазақ 

арасындағы орта қисаппен шамалап, бір сомнан айналдырып көрсек, сонда бір 

қойдың бір қыстық расходы ғана 30 сомнан асып түскен болады. 
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Екінші сиыр малға келген болсақ ол күніне жарты пудтан кем шөп 

жемейді. Сонда жоғарғы қисаппен алты айға бір сиырдың жейтін шөбіне 90 

сом кетеді екен. Мұның үстіне басқа расход, бүтін бейнеттерінқосқанда сиыр 

малдың бір қыстық қара шығынының өзі жүз сомнан анағұрлым асып түседі. 

Ал, қойдың бір қыстық қара шығыны 35сомнан асып түседі. 

Енді осыған қарағанда құнан өгізді жүз сомнан аз-маз асырып 

сатқанына мәз болып, орташа қойды 30-35 сомға саттым деп екпіндеп жүрген 

аңқау қазақтар малының қарабасын құнсыз жіберіп, жай қара шығынына бара-

барын ғана сатып қарадай опық жеп жүргенін білмей ме? 

Қазақ малының басын құнсыз жіберіп, опық жемейін десе, заманына 

қарай амал қылуы керек. Басқаны қойып тұрып тым болмаса қалтамыздағы 

қазына билетінің (қағаз ақшаның) құны бұрынғыдан 10 есе төмен дегенін 

ескеріп. Екінші, мынау қоныстас мұжықтардың астық бағасын бұрынғыдан 10 

еседен да арырақ көтергенін еске алып, біздің малдың бағасын да бұрынғыдан 

да 10 есе жоғары көтеру қажет. Олай болғанда бұрынғы 10 сомдық орта қол 

қой қазір жүз сом; бұрынғы 30 сомдық орта қол құнан өгіз қазір 300 сом 

болуы керек. Һәм басқа малдардың да осы жөнмен солай қымбаттамағы тиіс. 

Әйтпесе «есептемегеннің малы түгел» деп өзімізге керек нәрселерді бұрынғы 

бағаларынан 8-18 есе артық бағаға алып, қолымыздағы малымызды жай 

тамағы барабарына босқа сата берсек мұнан артық опық жеу деген бола ма? 

Осындай қазаққа өте керекті мәселелерді қашанда болса уақытын 

өткізбей қазақтың өз таңдауымен сайланған, өз ақшасымен құралған ілгері 

комитеттердің ескеріп тұрулары жөн ғой. һәм қай жерде болсада, қазақтың 

бастарын қосқан берекелі съездері де халық тіршілігін көп әңгіме қылулары 

тиіс болса керек. 

Ахмед Жанталин 

 

Х.А. осы мақаланың бір нұсқасын 22-нші Сентябрьде болатын Ақмола 

облысының съезіне жіберген едік. Мұны енді газетке бастырудағы мақсат - 

қазақ облысының құлағына тегіс салу. 

А.Ж. 

 

1917. №14 

 

Алаш ұранды қазаққа 

 

24-нші Июнь жарлығы тақырыпты Жетісуда болған уақиға жұртқа 

мәлім. Сонан бері Жетісу облысындағы босқын қырғыз-қазақтың басына 

қандай күн туғаны сан рет айтылып, жазылып келеді. Жұрт бұларға аз-маз 

жылу беріп тұр. «Аз-маз» дейміз, себебі босқын қазақ-

қырғызбауырларымыздың жәрдемге мұқтаждығына қарағанда, берілген 

жәрдем жоқтың қасында. 
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238-нші нөмірлі «Қазақ» да жазып едік, Қытай жеріне босқын қырғыз-

қазақтың саны 164 мың, сонан қырылғаны 83 мың, жеріне шұбырып қайтқаны 

69 мың, Қытай жерінде қайта алмай қалғаны 12 мың деп. 

Босқын һәм қырылған қырғыз-қазақтың анық саны мұнанда артық 

деседі.  

Қырылғаны сексен үш мың! Бұлар не себептен қырылған? 

― Аштықтан, жалаңаштықтан, аурудан қырылған. 

Жоғарғы мәлімет 1-ші Июльге шейін жиналған онан бері де төрт ай өтті: 

тағыда неше мың адам аштықтан, аурудан, жалаңаштықтан қырылмады 

дейсіз! Тағыда неше мың жетімдер, жесірлер, үйсіздер, күйсіздер зар еңіреп 

қалмады дейсіз! Мұны көре тұра, ести тұра басы аман, малы түгел алаштың 

азаматы қалайша қараспайды, неғып дәті шыдайды.  

Ағайынның қадірі малы өлгенде де жылулап, жіліктеп көтермелейтін 

халық емес пе екен. Бір рулы ел жоқ болуға айналып тұрғанда, қолымыз неге 

жұмылып қалды, неге мұнша тас бауыр болдық!? 

Үш-төрт жылдық соғыс жұрттың бәрін жүдетсе де, Қазақ халқы тегіс 

күйзеле қойды деген болмайды. Осы күні бір қара сатқан кісі 300-400 сом 

ақша алады. Аса байды өте кедейді былай қойып, орта дәулетті үйді алсақ, 

қырғынға ұшырап жатқан ағайынға бір қараның пұлы күйбе еді! «Қазақ» 

басқармасы босқын қазақ-қырғызға неше айдан бері жұрттан жәрдем жинап 

келеді. Бұл күнге шейін басқармаға тапсырылған жәрдемнің барлық болғаны 

6685 сом 72 тиін! Бұл ақша 20-30 қараның ғана құны, бұл не? 

«Қазақ» басқармасынан басқа жерге де жібергендер бар шығар, бірақ 

берекелі жәрдем болғанын есіткеніміз, көргеніміз жоқ. «Алты миллион халық 

бар» деп өзге жұртты санымызбен қорқытатынымыз қайда?! Жоғарғы 6685 

сом 72 тиін ақшаны мал мүліктен айырылып, ашаршылықта қырылған 83 мың 

босқын ағайынға бөлсек, кісі басы 8 тиіннан келеді екен! Көп түкірсе, көл 

болғаны қайсы! 

Енді қыс болып қалды, босқын қазақ-қырғыздың көбінің үй-мүліктері 

былтыр өртеліп, ойран болып кеткен, мал болса, жоқ. «Алты миллион 

алаштың берген жылуы 8 тиін. Енді ол бишаралар қалай жан сақтайды, қалай 

күн көрер? 

236-ншы «Қазақ»та Қырғыз азаматының хаты басылды, сонда «өлім 

халінде қолымызды байлап, көзімізбен әшіре қылып жәрдем сұраймыз» деп 

бүкіл қырғыз атынан қазақ туғандарына шаққан мұңын, айтқан зарын 

есітпеген жұрт жоқ па? Жұртқа есіттірген азамат жоқ па? 

6-ншы октябрьде шыққан 170-нші нөмірлі Хукімет газетінде (1) 

басылып шықты: Жаңа Хукімет Жетісу облысында 25-нші Июнь жарлығы 

тақырыпты бүліншілікке ұшыраған Орыс һәм бұратана халықтарға жәрдемге 

қазынадан 11 миллион 15 мың сом ақша шығарды, деп бұл ақшаны былай 

бөлуге бұйрық қылған: шабыншылық көрген қара шекпенділерге үй басы бір 

мың сомнан түземдерге (қырғыз-қазаққа) үй басы бір жүз сомнан берілсін деп. 

Бұл бөлу дұрыс па, адал ма, қазақ-қырғыздың зиянынан қара 

шекпенділердің зияны он есе артық па, оны қоя тұрып, біз бұл арада 100 
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сомның бір үйге һеш нәрсеге жетпейтіндігін ғана айта өтеміз. (2) Міне, 

жұрт,бейшара босқын бауырларыңның өздеріңнен алып отырған жәрдемі. 

Қазынадан алып отырғаны мынау. 

Әліде болса, жұрттық қылып, ағайындық, адамшылық борыштарыңды 

өтемесеңдер атқа мініп, айқай салып, сорлы болған бауырларыңа тез жылу 

жинамасаңдар, тірі қалғандары енді қыс түскен соң қырылуы анық. Жұрттың 

бір жағы қырғынға ұшырап жатқанда, рахат ғұмыр сүріп, ойын ойнап, той 

тойлап пайдасыз жерге мал шашып, ішіп жегенге мәз болып жүре берсеңдер 

жолдарың болсын. Бірақ, құдай алдында шатақтан қырылған қазақ-қырғызға 

кез келе қалсаңдар, жауаптан қысылып жүрмеңдер. 

Мадияр 

 

Х.А. босқын қырғыз-қазаққа жәрдем берушілер болса, «Қазақ» 

басқармасы тоқтатпай тиісті орнына жіберіп тұрады, һәм келген ақшаның 

есеп-қисабын газетке басып тұрады.  

Осы мақаланы өзге қазақ газеттері де көшіріп басуын өтінеміз. 

 

1917. №14 

 

«Алаш партиясының» спискілері 

 

Июль айында Орынборда болған жалпы қазақ жиылысы саяси қазақ 

партиясы жасауды ұнатып, оның программасын жасауда Петроградтағы 

Шорай-Ислам комитетіне сайланған Қазақ Уәкілдеріне тапсырған еді. Бірақ, 

ол уәкілдердің Жаһанша Досмұхамедовтен басқалары әлі күнге шейін Шорай-

Ислам комитетіне бармады. Осы себептен Қазақ партиясының программасы 

жасалмаған. Оның бергі жағында Учредительный собранияға уәкілдер сайлау 

уақыты келіп қалып, һәр партия өз ұрандарын шақырып, списктерінде сол 

орындарының атынан шығара бастаған соң төмендегі қазақ облыстары 

болашақ партияның ұранын «Алаш» деп қойып списктерін соның атына 

шығарыпты. 

«Алаш партиясы» атынан шығарған списктер мыналар: 

Ақмола һәм Семей облыстарынан. 

1) Әлихан Бөкейханов – бірінші Г. дума азасы, бұ күнде Торғай 

облысының комиссары.  

2) Айдархан Тұрлыбаев – присяжный поверный, бұ күнде Ақмола 

облысының Қазақ комитетінде председатель. 

3) Әлімхан Ермеков – студент, бұ күнде Семей облысной комитетінде 

аза «Сарыарқа» газетінің жазушыларының бірі.  

4) Халел Ғаббасов –қарыз инспекторы. «Сарыарқа» газетінің 

шығарушысы, Семей облысы комитетінде аза. 

5) Асылбек Сейітов – доктор. Ақмола облысының Қазақ комитетінде 

председатель орынбасары. 

6) Мұқаш Баштаев – юрист бұ күнде уезный комиссар 
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7) Ережеп Итбаев – Ақмола азық-түлік управосының азасы. 

8) Иақуп (Жақып) Ақбаев – юрист. 

9) Сейілбек Жанайдаров – юрист. 

10) Райымжан Марсеков – присяжный поверный. Семей облысной 

комитетте аза һәм облысной советтің председателі. 

11) Жұмағали Тілеулин – фельдшер. «Қазақ» газетінің жазушыларынан. 

12) Бияхмет Сарсенов – учитель.  

13) Рахымжан Дүйсенбиев – адвакаттық қылушы. 

14) Ахметжан Қозыбағаров – фельдшер . 

15) Мағжан Жұмабаев – учитель. Бұ күнде Ақмола облысының Қазақ 

комитетінде аза. 

16) Абикей Сәтбаев – учитель.  

17) Садық Мишенбаев – судияның переводчигі. 

18) Бизкен Өскенбаев – фельдшер.  

19) Салмақбай Көсемисов – банк қызметкері. 

 

ІІ 

 

Торғай облысынан: 

1) Ахмет Байтұрсынов – «Қазақ» газетінің шығарушысы, Торғай 

облысының жер комитетінде аза. 

2) Ахмет Бірімжанов – 1-ші һәм 2-нші Г. дума азасы ; юрист бұ күнде 

уезный комиссар. 

3) Сағдат Досжанов – учитель, бұ күнде  Торғай облысной управосына 

аза. 

4) Әбдаллах Теміров – юрист, бұ күнде уезный комиссар.   

5) Тіл Жаманмұрынов – студент.  

6) Елжан Оразов – зиялы ақсақал. 

7) Әлихан Бөкейханов (жоғарыда айтылған). 

 

ІІІ 

 

Орал облысынан: 

1) Халел Досмұхамедов – доктор, бұ күнде Орал облысының Қазақ 

комитетінде председатель һәм облысной комиссар помощнигі. 

2) Жаһанша Досмұхамедов – юрист, бұ күнде «Шорай-Исламда» аза; 

3) Нұралы (Нұрғали) Айыпмағамбетов – әскери доктор; 

4) Әбидаллах Алибеков – Орал облысының қазақ комитетінде аза; 

5) Салімгерей Қаратілеуов – агроном, облысной комитет азасы; 

6) Әмір Есенғұлов – доктор, бұ күнде уезный комиссар; 

7) Әйіс Қашымбаев – доктор; 

Осы аталған төрт облыста халық бір ынтымақ болып «Алаш партиясы»-

ның спискісінен бөтен қазақ спискке шықпайды. Бұл өте қуанатын іс. Енді 
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жұрт осы списктерді өткізіп, өз адамдарының санын кемітпей жіберу үшін 

сайлауға кіріссе бір үлкен міндеттіөткені. 

Ішкі Ордалықтың списктері 

Ішкі ордалық округіндегі халық тегіс қазақ, бөтен жұрт жоқ. Бірақ, онда 

қазақтың өзі бір аймаққа келе алмай екі списк шығарыпты, бірінші нөмірлі 

списк: 

1) Уәлидхан Танашев – юрист, бұ күнде Петроградтағы «Шорай-Ислам» 

азасы. 

2) Бақытгерей Құлманов – юрист,1-ші һәм 2-нші Г. дума азасы бұ күнде 

Кейлікде облысной комиссар. 

Екінші нөмірлі списк: 

1) Қасым Сарымоллин. 

2) Сәлімгерей Нұралыханов. 

Сырдария облысында һәр уез өз алдына списк шығармақ болған еді. 

Әулие-Ата уезінің спискі осы нөмірде басылды. Енді басқа уездерден хабар 

ала алмадық. 

Ферғана облысында һәр уез өз алды списк шығарыпты. Талас жоқ 

көрінеді. 

 

1917. №14  

 

«Вақт» газетінің тоқталуы 

 

Орынбор шаһрінде шығатын ноғайша «Вақт» газеті тоқталыпты. Оның 

шығарушысы Фатх афонді Каримов басқа бір газет шығармақшы болды-мыс. 

«Вақт» ноғайша газеттердің арасында бірінші қатардағы газет еді. Һәм оны 

алдырып оқушылар біздің қазақ арасынан да көп еді. Енді оны бастыратын 

Рамиевтер Фатх афондінің орнына басқа біреуді тауып, «Вақтты» да қайта 

шығару ниетінде екен. 

 

Жаңа газет 

 

Ақмола (Қара-Өткел) шаһрінде қазақша «Тіршілік» деген бір газет шыға 

бастады. Оның шығарушысы Рахымжан Дүйсенбин оғлы, бастырушысы 

«Тілек» серіктестігі екен. Әзір бұл газеттің 20-ншы Сентябрьде шыққан 2-нші 

нөмірін ғана көрдік. Бірінші нөмірі қашан шыққаны белгісіз. 

 

 

 «Қазақ» газетінің шығуының жиіленуі 

 

Орынбордағы «Қазақ» газеті бұрын жетісіне бір рет қана шығатын еді. 

Енді жетісіне екі рет шығатын болды. 

 

1917. №14  
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Түркістанда жаңа үкімет 

 

Большевиктер бұрынғы Түркістан комитеті мен генеральный 

комиссардың орнына Уақытша Түркістан комитетін жасады. Оның 9 азасы 

болмақ: Түркістан аймағының солдат һәм жұмыскерлер советінен 3; 

крестьяндар советінен 2; қазақ-қырғыз советіне бір; мұсылмандар советінен 

бір; социал-демократ партиясы бюросынан бір һәм социалист революционер 

бюросынан бір. 

Онан соң ол комитет қасында 22 кісілік бір кеңес (совещание) болмақ. 

Оған кіретін азалар: Түркістан аймағының солдат һәм жұмыскерлер советінен 

3; крестьяндар советінен 3; қазақ-қырғыз советінен 2; мұсылмандар советінен 

2 һәм басқа ұйымдардан. 

Бұл жаңа үкімет азаларының көбі сайланып бұл күнде іс жүргізе бастаса 

керек. Бірақ, қазақ-қырғыз һәм мұсылман советтері оған өкілдерін жібермей 

тұр. 

1917. №14 

 

Ташкент оқиғалары 

 

Ташкент шаһрінде 28-нші Октябрьде большевиктер мен хукімет әскері 

арасында атыс басталды, олар жағында солдаттар мен қара жұмыскерлер, 

хукімет жағында атты қазақтар мен әскери мектептерде оқып жүрген 

юнкерлер болды. Төбелес шаһрдің шетінде вокзал жақта шыққан еді. Соңынан 

бірте-бірте большевиктер хукімет әскерін шаһр ішіне қуып тығып, ойранды 

көшелерде салды, екі жақта да мылтық, ток, пулемет һәм бомба атылып, өтірік 

емес нағыз шын соғыстың өзі болды. Халық жаман сасып, көшеге шыға 

алмай, үй-үйлерінде зәрелері ұшып бұғып отырды. 

29-ншы Октябрь күні хукіметті жақтау үшін гимназия, семинария һәм 

басқа мектептердің шәкірттері қаруланды. Жұрт сасқанынан бастарымызды 

қорғаймыз деп үй басына бір-бір мылтықтан алып кетті, большевиктер жеңген 

жерлерінде үйлерге кіріп, бала-шағаны өлтіріп, нәрселерді талайды екен деген 

дақпырт пен бала-шаға, қатын-қалашта үрей қалмады, ескі шаһрге шеттегі 

қышлақтарға қашып шығушылар да көп болды. 

Онан соң, большевиктер ескі шаһрге де барып ойран салмақшы екен 

деген лақаптарады. Соның үшін мұсылмандар да қаруланып, мылтық алып, 

ескі шаһр мен жаңа шаһр ортасында тұрды. 

Содан Ноябрьдің біріне шейін төрт күн ұдайы қып-қызыл төбелес 

болып, қанша халық қырылды. Соғысушылардан бөтен жай адамдардан 

көшеге шығамын деп оққа ұшқандар да көп болды. Шаһрде бірталай 

тамдардың терезелері қирады. Көшелерде ағаштар кесіліп бұқбаламалар 

(баррикада) жасалды. 

Ақыры Ноябрьдің бірінші күніне қарсы түн ортасынан соң 

большевиктер әбден жеңіп, крепость та оларға тапсырылды. Генеральный 

комиссар Коровиченко һәм оның серігі (помощнигі) Доррер большевиктердің 
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қолдарына түсіп, қамауға жіберілді. Сонда да ертең түске шейін онда-мұнда 

атыстар болып тұрды, анық тыныштық басталмады. 

Большевиктер жеңген жерлерінде һеш бұзақылық көрсеткен жоқ. Тек, 

бірінші Ноябрь күні үйлерді тінтіп, халықтың қолындағы мылтықты жиып 

алды. Онан кейін шаһрде бірте-бірте тыныштық жайғасып, тіршілік белгілі 

қалпына айнала бастады. Неше күн тоқтап тұрған трамвайлар жүрді, 

электричестволар жанды. Һәр жерде қызметкерлер жұмысқа кірісті. Енді осы 

күні шаһрде большевиктер қожайын. Бұрынғы генеральный комиссар мен 

түркістан комитетінің орнына өздерінің өкіметтерін құрып алды. 

 

Әулие-Атадан 

 

Әулие-Ата уезінде біз қазақ-қырғыз орыс ағайындармен бірлікқылып 

бүгін (27-нші Октябрь күні) учредительный собранияға сайланатын 

кандидаттардың спискісін тапсырдық. Ол списк мынау: 

1-нші Әзімхан Сұлтанахметұлы Кенесарин, 2-нші Феодор Иванович 

Скрипкин, 3-нші Балхожа Таштанбеков, 4-нші Әбдалжалилбек Шолпанқолов, 

5-нші Қарабай Адалбеков, 6-ншы Рысқұлбек Әбраһимов. 

Бұл списктегі адамдардың бәрі де жұртқа жағымсыз адамдар емес. Тек 

құдай елге ынтымақ берсін.  

«Әулие-Аталық»  

1917. №15. 6-ншы Ноябрь 

Жылан жылы 

 

Басқармаға телеграм 

(Орынбордан) 

 

Мемлекет ішінде бассыздық, тәртіпсіздік ұлғайды. Жұрт жүгенсіз кетті. 

Біреудің біреуге сенімі жоғалып, араздық-алалық күшейді. Оның аяғы үлкен 

насырға шауып, күші жеткендер әлсіздерді қырып-жойып, талауға айналатын 

түрі бар. Енді һәркім, һәр халық өз қарабасын қорғаудың қамын іздеу керек. 

Заман сондайға айналды. 

Уақиғалардың сүреңі жаман. Егер біз қолымызды қусырып, қам қылмай 

отыра берсек, осы топырдың астында жаншылып қалатын түріміз бар. Біздің 

қазақ халқына қатер қалың. Соның үшін, біздің жұрт осы қатерден мал-жанын 

қорғап қалудың қамына кірісуі керек. Өз ошақ-басымыздың түгелдігіне амал 

етуіміз міндет. 

Қазақ жұрты өз арасында халық әскері, милиция жасауға тиіс. Бұл 

мәселе өте шұғыл һәм өте керекті мәселе. Сондықтан біз, төменде қол 

қоюшылар, елдің инабатты, қадірлі ақсақалдары, зиялы оқығандарын жиып, 

жалпы қазақ съезін жасауға қаулы қылды. Съездің мақсаты – қазақ 

жастарынан халық пулына халық әскерін жасауды кеңеспек. 
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Осындай қатерлі уақытта біз өзімізді өзіміз қорғай алмасақ, біздің халық 

құр далаға құрбан болып кетуі мүмкін. Соның үшін жалпы съезде милиция 

жасаудан бөтен қазақ халқының негізгі мәселесі де қаралуға тиіс. 

Алаштың сыналатын сағаты жетті! Енді 5-нші декабрьге Орынбор 

шаһріне һәр уезден екі инабатты ақсақалды һәм облысной советтен екі зиялы 

адамды уәкіл қылып жіберулеріңізді өтінеміз. 5-нші декабрьде Орынборда 

барлық казак атты әскерлердің де съезі болмақ. Бізге солармен сөйлесу де 

керек. 

Бөкейханов, Байтұрсынов, Дулатов, Бірімжанов, Әміров (Ғұмаров) 

Досжанов 

Ташкент 16-ншы Ноябрь 

1917. №15 

 

Екінші жалпы қазақ съезі 

 

Жоғарыдағы телеграмға қарағанда енді біз 20 (жиырма) күннен кейін 

Орынборда Руссияға қараған Алаш қазақ халқының екінші жалпы съезін 

құрмақ. Тоғыз облыс бір губерниядағы һәр ояздардан елдің ардақты 

ақсақалдары, білімді зиялылары бір жерге бас қосып, неше миллиондық қазақ 

ұлтының іргелі мәселелері туралы қаулылар шығармақ. Мемлекет басына 

мынасықылды екіталай күндер туып, ағайын арасында қиян кескі қырылыс 

шығып жатқанда жиналатын екінші жалпы съезіміздің Ұлт үшін зор қызмет 

болуына күмән келтіруші болмаса керек. Соның үшін біз онда һәр облыстан 

шақырылған уәкілдер тегіс жиылып, ойдағы, қырдағы Алаш атаулының 

дауыстары түгел болуын ғана тілейміз. 

Өзгеріс болғаннан бері 8 ай ішінде Руссиядағы һәр түрлі жұрттар 

әлденеше рет съездер құрып, бас қосып, келешектегі жаңа тіршілікке 

әзірліктерін қылып жатыр. Залым хукіметтің күшті жұдырығы астындағы 

қашаннан езіліп қаңқ етуге дәрмен таба алмай келе жатқан сорлы жұрттар 

бостандық туған күннен-ақ ата тілектерін жарыққа шығаруға бет алды. 

Руссиядағы бүкіл жұрттардың ілгеріде не қалыпта тіршілік етулері 

Учредительный собранияда ғана анықталуға тиіс болса да, бірсыпыра жұрттар 

оған қарамай-ақ өз тілектеріне мауфик тіршіліктерін құруға қам қыла бастады. 

Бір жақтан қарағанда, әсіресе мемлекеттегі «Қызғаншақ» топтардың 

пікірінше, олардың бір істері асығыстық болып, руссияның мұндай қиын 

жағынан пайдаланып қалу есебінде көрінсе де, түбінде оларды айыптауға ойы 

жоқ қашаннан бері, оқпен, найзамен байлап тұрған халық тілегінің бостандық 

шуағы астында бұлайша тасып шығуы табиғи іс. Оны асығыстық деп, 

тоқтатуға тіресу адасқандық. 

Біздің қазақ жұрты да бостандық артынан һәр жерлерде облысной съез 

құрды. Онан соң жалпы жиылыс жасап, ілгергі съездерді жиып біріктірді. 

Бірақ, біз ол съездерде халық тілектерін басқа жұрттар секілді жете қабылдап 

іске асыруға асықпадық. Ескі орыс патшалығын қанша жек көрсекте, 

бостандық алған орыс халқының әділдік қылып, учредительный собранияда 
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біздің тілектерімізді елеусіз қалдырмайтынына сендік. Өзіміздің орыс 

хукіметінен көрген зорлық-зомбылығымыз есепсіз көп болса да, бостандық 

болысымен-ақ орыс халқын кейін кетеміз демей сыпайыгершілік қылып сабыр 

еттік. Сөйтіп жұртшылық жұмысына өзіміздің жарамдылығымызды әшкере 

қылдық. Әйтпесе, руссиядағы басқа жұрттардың күні бүгін талап қылып істеп 

жатқан істерін қазақ халқының да істеуге хақы барлығында күмән  жоқ. Мейлі 

жұрт жағынан, мейлі саны жағынан, мейлі тарих жағынан болсын қазақ 

жұртының хұқұқы өзге жұрттардан артық болмағанмен кем емес екені даусыз. 

Енді оның бержағында мемлекет халі тіпті басқа бір түрге айналып 

кетті. Тарихтың айнымас жолы бойынша руссияның басына адам айтқысыз 

уақиғалар тап болды. Учредительный собранияға шейін мемлекет тізгінін 

тапсырған Уақытша Хукіметтер жансыз қарақшы есебінде әлсіз болып 

шығып, халықтың тыныштығын сақтай алудан қалды. Сол себепті бүкіл 

руссияда бүлікшіліктер көбейіп бұзақылықтар артты. Оның үстіне мынау 

соңғы уақиғалар қосыметкей болды. Бұрынғы ахуал одан жаман ушығып 

халықта зәре қалмады. Осы күні мемлекет іші қызыл қанға бұлғанып ағайын 

бірін-бірі қырып салуға оқталып жатыр. Бұ күнде сондай уақыт жетті; һәр кім 

өзі әр жөнін өзі қам қылмаса, өз басының қайғысын өзі иемдемесе, басқаға 

сенуден пайда жоқ. Сыпайыгершіліктің де заманы бұл емес. Әсіресе, 

бұрыннан күтінбей салдыр-салақ жүріп бірінші құдайға, екінші мемлекеттің 

тәртіп сақтайтын күшіне ғана таянып отырған біздің қазақ секілді жұртқа өте 

қатерлі күндер басталды. Егер мұндай халықтар өз бастарын өзі қорғамай 

басқаларға сеніп отыра берсе, жазықтан жазықсыз қарап отырып құрбан 

болып кетуі шексіз. Мінекей осы айтылған себептерден біздің қазақ халқы 

үшін осы күні бір бас қосу өте қажет еді. Енді мына декабрьдің 5-іне 

Орынборға шақырылып отырған екінші жалпы қазақ съезі сол қажетті өтегелі 

отыр.  

Екінші жалпы съездің бірінші мақсаты қазақ жұрты осы қатерлі 

заманнан аман-есен өткізудің жорасын іздемек. Мұның үшін халық пұлына 

қазақ жастарынан халық қорғаушысы милиция жасамақ бұл осы күнгі ең 

керекті мәселелердің ең алды. Мұны һеш кім ойлап шығармай-ақ заман өзі сап 

тұр. Заман тілі шолақ – ол «міне, менің тілегім осы: мұны қылмасаң, жаншып 

өзіме! Дүние жүзінен жоқ қыламын!» дейді. Оған көнбей амал жоқ. Соның 

үшін Алаш азаматтарының арасында бұл туралы екі пікір шықпас. Жалпы 

съезде өзінің қаулысында бұл істі жете қабыл орындауға керек тәдбірлерді 

табар.  

Онан соң екінші жалпы съез бұ жолы қазақтың негізгі тіршілік қалпы 

туралыда лайықты қаулылар шығарып, осындай толқымалы заманда халық 

тіршілігінің түп қазығын бекітуге де жол іздер. Бірінші жалпы съезден бері 4 

айға жақын уақыт өтті. Сол уақыттың ішінде руссияда адам ойламаған 

уақиғалар болды. Тіршілік халыққа онан бері талай жаңалықтар үйретті. Енді 

бұл екінші жалпы съез сол уақиғаларды да ескеріп, бірінші съездің жетіспеген 

орындары болса, толтырар. 
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Алаштың азаматтары бұл съезге селқос қарап, шабандық қылмай 

лайықты уәкілдерін сайлап жіберуге жылдамырақ кірісуі керек. Өткен жалпы 

съез, заманның шұғылдығынан толық жинала алмай, көп адамдардың 

қаңқылдарына себеп болып еді. Енді бұл жолы ондағыдай болмас. Съездің 5-

нші декабрьге шақырылуы да бірінші атты-казактар съезіне туралау болса, 

екінші алыс жерлердің өкілдері келіп жетуіне уақыт кең болсын деген 

себептен шығар. Әйтпесе, заманның түріне қарағанда, бір күн кешіктіруге 

болмайды. Ал енді, Алаш! Ғақыл қалма! Бұл съезде қазақтың өлер-тірілер 

мәселесі ортаға салынады. Жылдамырақ қимылда! Заман жалқаулық заманы 

емес. 

1917. №15 

Қазіргі күй 

 

Осы күні руссияда мемлекет халі терең мұхит үстінде дауыл соққан 

кемедей теңселіп тұр. Кемені сырттан да іштен де қамаған бәлелер көп. 

Қорқыныш зор, қатер қалың... 

Бірнеше күннің ішінде мемлекет мәселесі тұс-тұсынан қирап, тым 

болмаса, қай жерде не болып жатқанын анық біліп отыратын бұрынғыдай 

тәртіпті хабарларда тоқтады. Мемлекет ішінде бір жерден бір жерге хабар 

таситын почта, телеграф тұтқасы бір жерде большевиктер қолында. Олар 

өздеріне жағымсыз хабарды жауып қойып таратпайды. Екінші жерде оларға 

қарсы тарафтың ихтиярында. Бұлар да соны қылады. Тағы бір жерде телеграф 

жабдықтары үзіліп істен шыққан; Сол себепті ол пайдаға аспайды. Онан соң 

бір жерлерде почта телеграф қызметкерлері забастовка қылып, жұмыс қылмай 

жатыр ... 

Сол себепті осы күні халық арасында «жаяу почта» күшейіп кетті.  

Анық хабарлар болмаған соң жұрт үндемей қарап отыра алмай, құдайдың 

құтты күні жүз түрлі лақап таратады. Пәлен жерде пәлен болып жатыр-мыс, 

түген жерде түген болып жатыр-мыс деген алып қашты хабарлардың сан 

сапасы жоқ. 

Мұндай «жаяу почта» хабарларының оннан тоғызы шіп-шикі өтірік 

болып тек халықтың үрейін ұшырғаннан басқаға пайдасы жоқ. 

Енді бұл «жаяу почта» хабарларына құлақ қойып, һәр жерлерде 

почталар арқылы келген телеграм хабарларына һәр бірен-саран қолға түскен 

ішкі руссиядағы газеттердің жазуларына қарағанда бұ күнде руссиядағы 

ахуалдың түр-сипаты мынадай: 

Петроградта большевиктер хукімет әскерін әбден жеңіп, мемлекет 

тізгінін өз қолдарына алыпты. Министрлердің бірсыпырасын жауып қойып 

жаңадан хукімет жасапты. Ол хукімет азаларының кімдер екені газетіміздің 

өткен санында жазылды. Керенскийдің майданнан Петроградқа алып келген 

әскері қимыл көрсете алмай тоқтап тұр. Осы күні Керенскийдің өз басы қайда 

жүргені белгісіз. Мәскеуде бір жұмадай қып-қызыл соғыс болып, ақырында 

онан да большевиктер жеңіп шыққан. 
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Сөйтіп осы күні руссияның көп жерлерінде большевиктер қожайын 

болып алды. 

Бірақ, олар қожайын болып алса да, праволары шектеулі көрінеді. Жаңа 

жасалған «Хукімет» азалары әлден-ақ өзара біріге алмай, іштерінен іри 

бастады. Ленин мен Троцкий жалғыз қара күш пен қаруға таянып, мемлекет 

тізгінін жеке алып жүргісі келеді. Басқалары халықтың көп жағымен ойласып, 

ішінде өзге социалист партиялардан да адам алуды қуаттайды. Сонымен 

жақын арада жаңа «Хукімет» азаларынан 7-8 адам орындарынан шығып отыр. 

Большевиктердің хукімет басына келгеннен бері қарай істеп жатқан 

істері халықты үркітіп отыр. Олар әділдік, туралықты бір жаққа тастап, 

зорлық-зомбылық жолына бет алды. Мысалы, сөзге бостандық жоқ; өздеріне 

жағымсыз сөйлегендерді жауып қояды. Матбуаттыққа бостандық жоқ; 

өздеріне жағымсыз көрінген газеттерді тоқтатып қояды. Қазір социалистердің 

бірнеше газеттерін шығармай қойды. Сол себепті бұ күнде олардың бұрынғы 

сыбайластары да түңіле бастады. 

Сөйтсе де әзірге оларды қуаттаған қара халық көп. Өйткені 

большевиктердің істеген уәде қылған істері олардың жандарына жағатын 

істер. Большевиктер бірінші соғысты тоқтатып, бітім жасауға уәде қылады. 

Екінші байлардың жерлерін тартып алып, кедейлерге үлестіремін дейді. Сол 

себепті олар жұрттың көбін қу тілмен қарық қылып, күшті болып отыр. Бірақ, 

олардың бұл айтқандарын орындай алулары қиын ... 

Мінекей өзге мемлекет күйі осы қалыпта, ілгергі күннің тағы нелер 

даярлап тұрғанын болжауға шама жоқ. 

1917. №15 

Халық әскері керек 

 

Бесінші декабрьде Орынбор шаһрында екінші жылғы қазақ съезі 

ашылмақ. Бұл туралы қазағы бар бүкіл облыстарға хабар таратылып, өкілдер 

шақырылып отыр. 

Бұл съездің мақсаты не? Осындай қысылтаяң мезгілде жалпы қазақ 

съезін құрудың керегі қанша? 

Бұл сауалдардың жауабы қазіргі заманның маңызына түсінген 

адамдардың бәрінде ап-анық: 

Бұл съездің мақсаты бас қорғау. Мемлекет халі тар жолтайғақ кешуде 

тұрғанда жан-жақты қоршаған қалың бәледен сақтану үшін әскер жасау. 

Халық әскерін жасау мәселесінің осы күні өте шұғыл мәселе екені көңілі 

ашық, саңылаулы адамдарға тіпті жасырын емес. Бұл мәселені мұнан ертерек, 

күн ілгері ортаға алып, ала алмағанымызға өкінбесек, міне, қазір уақытсыз деп 

айтуға орын жоқ. Бірақ, һешден кеш қайырлы дегендей, әлі де болса, уақыт 

өткізбесек жарайды. Біздің қашанда болса, шабындық қылып, заманның артын 

ала қимыл қылатынымыз ата кәдеміз емес пе?!... 

Осы күні мемлекет халін, болып жатқан уақималар түрін байқаған 

адамға қазақ үшін халық әскері керек екені даусыз хақиқат. Мұндай қатерлі 

заманда жасанған қорғаушысы құр қол аяғы қырқылған мешеу адам 
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мысалында. Ол ұлы дүбір, қалың топтың арасында басқалардың аяқ астында 

қалып, езіліп қор болмақ. Қазірде біздің қазақтың халі сондай. Бәлки онанда 

жаман. Қазақтың бұл күнгі халін екінші бір мысалға ұқсатуға да мүмкін: 

айдалада топтанып жүрген қасқырлардың қамауында қалған адам не халде 

болмақ? Әсіресе ол сорлы, қамшыдан өзге қарауы жоқ, құр қол болса! 

Бұл сөздерді әшейін жай марафат айтылған сары уайым ғой деп ойлауға 

болмайды. Сары уайымның уақыты өткен. Енді нағыз төбеден тұнып тұрған 

қара уайымның уақыты келді. Бірінші, мал-жан, бала-шағаны, екінші, мынау 

зарықтырып сарғайтып табылған бостандықты аман-есен сақтау үшін 

жасанғаннан бөтен амал жоқ. Әйтпесе, мына бассыздық, бұзақылық толқыны 

екі күннің бірінде бізді жер жүзінен шайып кетуге даяр тұр. Ол уақытта қош 

бол бостандық! Қош бол, жермен  ел! Қош бол, Алаш!.. 

Халық әскері деген сөзді қазақ баласы құбыжықтай көріп жүрмесін. 

Балаларымыз халық әскері болса, солдат болып кетеді ғой деп қауіп қылуға 

орын жоқ. Бүкіл халық әскерінсолай түсініп оны жаратпаған ақкөңіл адамдар 

да табылар. Бұл алданғандық, халық әскері деген халықтың күзетшісі. Оның 

қызметі әлдеқайдағы жауға қарсы соғысуға бару емес. Ол тек арасында тұрып, 

жұрттың тыныштығын қорғайды. Қазақ өзара араздасып, барымта болғанда 

ауылдағы атқа мінер жігіттер қолдарына сойыл-құрық алып күндіз-түні елді 

қарамаушы ма еді? Халық әскері де сол мысалдай. Оның да міндеті сырттан 

келетін жауға қарсы күтінгендік. Сақтанғанды сақтармын деген құдай һәм 

сақтықта қорлық жоқ деген аталарымыз. Бұл сақтық. 

Егер халықтың басына түскен бәле-жала жайылмай шеттеп кетсе, онда 

нұр үстіне нұр, жасанған күзетшілеріміз тыныш елде аман отыра бермек. 

Жаман айтпай жақсы жоқ, егер де бір жаманшылық бола қалса, елдегі бала-

шаға, бау-шарбаққа оның кесірін тигізбей, халық күзетшілері қарсы тұрмақ. 

Олардың арқасында мал-жанымыз шығынсыз, қора-қопсымыз бүтін қалмақ. 

Әйтпесе, етек-жеңі жиусыз қаннен-қапер қылмай отырған жұртқа келген 

бәледен аман қалу болмай, қайта, ол уақытта мал-жанымыз таланып, 

ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете беруіміз шексіз. Онда жас пен 

кәрі, еркек пен әйел талғаусыз найзаның ұшы мен қылыштың жүзінен өтіп, 

мал-мүлік, бас-панамыз ойран болғаны. Сол себепті алаштың азаматтары бұл 

мәселені өте қатты ескеру керек. Бұл бәрімізге міндет. 

Халық әскерінің қай түрде, не мақсаттарда жасалуы алдымыздағы 

съезде ашылатын мәселе. Ол туралы осы күннен һеш нәрсе істеп болмайды. 

Халықтың қадірлі ақсақалдары, оқыған зиялылары бұл мәселені талқыға 

салып лайықты бір ретін қылар. Халық әскері, ауыл басы, болыс басы 

қаншадан келер? Һәм оның тәрбиесі, керек-жарағы үшін жұмсалатын пұл 

елден қай жолмен жиналып, қай ретте сарф қылынар? Бұлардың бәрі де сол 

съезде анықталатын мәселелер. 

Ендігі сөз алаштың өз еркінде. Ол жалғыз қара басын қорғауға ғана 

емес, қашаннан зарығып жеткен бостандығын жауға бермеуге де амал табар. 

Басқаларға еліктеп, көктегі тырнаға қол созғанымен өзінің қадіріне лайық 
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теңдігінен айырылмас. Ескі тәртіптің ызғары қанша қатты болғанымен 

алаштың тамырындағы қан әлі баяғыдай. Біздің бұған иманымыз мықты. 

Онан соң, халық әскерінің бір пайдасы бар. Ол – жұрттың айбары. Ол 

тұрғанда біздің сөзіміз санаулы, басымыз қалаулы болмақ. Әйтпесе, бұ 

күнгідей күшті сайлаған заманда сөйленген сөздің жездің даңғырынан артық 

мағынасы жоқ. Бұл осы күні көз алдымызда тұрған іс. Жетісуда бір тобымыз 

бір жылдан бері қанға бұланып жатқанда біздің сөйлеген сөздеріміз, тілеген 

тілектеріміз кімнің құлағына кіреді!.. 

Түркістан аймағында санымыз көп, тілектеріміз жолды болса да, айтқан 

сөздеріміз пұлға аспай, халық сайлаған өкілдеріміз қайда болса сонда қашып 

жүргені бәрімізге мәлім. Бұл заманда сөздің пұлы елдің күшіне қарай жүреді. 

Күшсіз елдің сөзін елемеу үшін сылтауларға көп табылып «надандық» деген 

себеп те кәдеге асады. Неше миллиондық халыққа сөзінің тыңдаусыз болуы 

үлкен ар, бетке салық... 

Ал, Алаш! Сыналатын күнің жетті, сақтан! Сақтансаң сақтармын деген 

құдай. 

1917. №15 

 

Түркістан мұсылмандарына «Рада» - ның телеграммы 

 

Жақында түркістан мұсылмандарының Ташкенттегі кіндік шорасына 

кіші орыс жұртының Киевтегі кіндік радасынан төмендегі телеграм алынды: 

Кіші орыс жұртының кіндік радасы руссияның амандығы үшін 

федерациялардың жарыққа шығуын тиісті тапты. Сол себепті 7-нші ноябрьде 

Кіші Орыс жұмһурияты (республикасы) елан қылынды. Кіші Орыс 

жұмһурияты руссияның басқа бөлімдерімен жақын ынтымақта болып, барлық 

күшімен руссияға жәрдем етуді қаулы қылды. Бұл туралы сізді 

хабарландырғанымыз осы. 

«Кіндік рада» 

 

1917. №15 

Омбыдан 

 

Томскдегі съезбен қабат баражатып мұнда Әлихан Бөкейханов соғып 

кетті. Ол мұнда «Алаш» партиясы туралы мағлұмат беріп, оған азалар 

жаздырды, әзір жазылған азалардың саны 79 адам. 

Омбыда «Алаш» партиясының Ақмолалық шаһрінен 10 адам, уездерден 

5 адам. Барлығы 15 адам аза болып кірді. 

1917. №15 

 

Түркістан мұсылмандарының съезі 

 

Ноябрьдің 25-інде Қоқан шаһрінде съез жасау үшін уез басы он адамнан 

шаһр басы үш адамнан уәкілдеріңізді жіберіңіздер деп түркістан 
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мұсылмандарының кіндік советі бүкіл аймаққа хабар таратты. Онда қаралатын 

мәселелер:  

1) Ташкент уақиғалары туралы түркістан мұсылмандары не қылмақ? 

2) Түркістан аймағында хукімет не қалыпта болмақ?  

Осы күні түркістан мұсылмандарының халі өте тұйық. Большевиктер 

бұрынғы хукімет адамдарын қара күшпен тастап, олардың орындарына өздері 

орнап алды. Бұл туралы түркістан халқын есіне алып ойлаған һеш кім 

болмады. 

Енді осындай уақытта мұсылмандардың өздері қарап жатқаны 

келіспейді. Олар кім жақсы, соның қанжығасында үн-түн жоқ кете бермей 

тіршілік белгісін көрсетулері керек, бізде елміз ғой, жұртпыз ғой. Бізді кім 

болса, сол ыхтиярсыз киіп алып кете бере ме?  

 

Ташкентте 

 

Мұнда Ноябрьдің 12-сінен бері почта телеграф қызметкерлері 

забастовка жасап, жұмыс істемей жатыр. Сонан бері басқа жерлермен 

хабарласу әбден қалды.  

Почта-телеграф қызметкерлерінің бұл забастовкаларына себеп сол: әне 

күнгі төбелестен кейін большевиктер олардың бірнеше адамдарын қамап 

қойған еді. Солар бұ күнге шейін босатылған жоқ.  

Енді почта-телеграф қызметкерлері сол адамдарымызды босатып 

бермесең жұмыс қылмаймыз деп, қаңтарылып жатқаны.  

 

Газеттер жабылу 

 

Ташкентте шығатын «Туркестанский курьер» һәм «Туркестанское 

слово» газеттерін большевиктер тоқтатып қойды. Осы күні «Туркестанский 

курьер» орнына «Туркестанский вестник» газеті шығып тұр. «Курьер» марқұм 

өлерінің алдында ғұламалармен тым тамыр болып кетіп еді. Әлде солардың 

кесірі тиді ме кім білсін... 

1917. №15 

«Ғұламалар съезі» 

 

Ташкент уақиғаларынан бері қарай мұсылман ұйымдарының бірде-бірі 

большевиктермен жанасқан жоқ. Большевиктер бұрынғы Түркістан 

комитетінің орнына өздерінен жаңа комитет жасап, мұсылмандар үшін онда 

екі орын қойса да, мұсылмандар онда өз өкілін жібермеді. Сол екі арада бүкіл 

мұсылман өкілдерінің ынтымағынан жекеленіп кетті. Ғұлама дегендер 

большевиктермен ыңғайлас болуға айналды. Ғұламалар өздерінің шабарман 

тілмәші Сералы Лапин арқылы большевиктермен астыртын «құдалық 

сөйлесуге» ыждаһат етті. Сондағы олардың ашық болып, шыдай алмай жүрген 

«сұлуы» анау екі орынның бірі. Бірақ большевиктердің де далаға тастай алмай 

жүрген «сұлуы» жоқ. Салт басты, сабау қамшылы ғұламаларға неге берсін. 
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Сол себепті ғұламалар большевиктердің көзін алдау үшін 14-інші 

ноябрьде Ташкентте съез жасамақ болды, адам шақырған. Бұл съезге өз 

аттарынан шақырса, һеш кім келмейтінін ойлап, «бірлескен мұсылман 

ұйымдарының бюросы» деген бір өтірік ойлап шығарған. 

Сонымен осы күні бұл съезге һәр жерден адамдар келе бастады. Бірақ 

олар келуін келіп қалса да, істің анығын көрген соң ғұламалардың бұл 

тұзағына түспес. 

1917. №15 

 

Учредительный собрания 

 

Бұ күнге шейін Сырдария облысында ғұлама спискіден бөтен жалпы 

списк тапсырған жоқ. Окружной комиссия списк қабыл ету срогін 17-нші 

ноябрь күндіз сағат бірге шейін созып отыр. 

Ферғана облысында мұсылмандар екі списк тапсырыпты. Бірінші списк 

Наманғандағы «Майн алла и салам» жамияты атынан Наманған уезінің спискі. 

Екінші списк жалпы ферғаналық. 

 

25-нші Ноябрь, жылан. 1917. № 16 

 

Басқармадан 

 

Ташкентте почта-телеграф қызметкерлері ноябрьдің 12-сінен бері 

забастовка жасап, жұмыстан қаңтарылған себепті: газетіміздің өткен нөмірі 

әлі жіберілмей жатыр. Сондықтан ендігі нөмірді осы забастовка тоқтағаннан 

кейін шығармақпыз. 

1917. №16 

 

Ташкент 25-нші ноябрь 

 

Октябрь аяғынан бері бүкіл руссияда, онан қала берсе Ташкентте болып 

жатқан ұзын-қиғаш уақиғалардың салдарынан біздің даладағы ел-жұртпенен 

қатынасымыз кеміп қалды. Ел ішіндегі тілшілерден бір ауыз хабар ала 

алмағанымызға бір айдан аса уақыт болды. Ташкентте почта-телеграф 

қызметкерлері жұмысты доғарған себепті мұнан ілгергі нөмірлі газетімізде 

оқушыларға жете алмай жатыр. 

Сондықтан тап осы күні ел-жұрттың не күйде жатқаны бізге ашық мәлім 

емес. Бірақ құлағы түрік, елді ескеретін адамға осындай даңғазаның ішінде 

жүргенде де жүдеген елдің талықсып шыққан үні естілмей жатқан жоқ. 

Тілшілерден келген хат хабар болмағанымен онан мұнан астық іздеп, 

сандалып жүрген қазақтардың сөздерінен жұрттың осы күні «Нан!», «Нан!» 

деп шулап отырғаны көрініп тұр. 

Нан! Нан! Нан! 
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Мінеки осы күні ел бұл сөзді қалаға қаулап, қаладағы азық-түлік 

комитеттеріне қарап қақсап жатыр. 

Ол өз бетімен астық алар жер таба алмаған соң екі көзін төрт қылып, 

қаладағы комитеттерден бір жәрдем күтіп отыр. Комитеттерге үсті-үстіне 

қағаз жазып «арыз беріп», онанда һеш нәрсе шықпаған соң өкілдерін жіберіп, 

барлық үміттерін соларға байлап отыр. 

Бірақ, бұл уақытта қаланың даламен жұмысы аз. Оның өз қайғысы өзіне 

жетерлік тақаларын ұстап отырған қала бұ күнде өзімен өзі әуре. Сондықтан 

оның ел қамын жеуге тіпті уақыты жоқ. Оның бұрынғы тәртіп берекесі 

жоғалған. 

Енді осындай күйде жатқан қаладан һәм ондағы азық-түлік 

комитеттерінен жұртқа не қайыр, елдің үсті-үстіне жазып жатқан «азық» дауы 

түгіл топ-топ қылып жіберіп жатқан адамдарына да жөнді жауап бермейді. 

Елдің осындай ауыр халін жеңілдетуге қаладағы іс басында тұрған 

азаматтар бір амал қылу керек. Большевик-меньшевик даңғазаларында жүріп 

аштан жүдеген елді ұмытуға жарамайды. Осы күні көздеріне қан толып,  

хакімшілік үшін таласып жүргендер әуелі елдің қырылмауына амал қылу 

керек. Елдің хакімшілігін жүргізбекші болғандар бастап сол елдің тоқтығына 

бір шара тапсын. Әйтпесе, пайдасы жоқ хукімнің құны бір бақыр. 

Жақында астық іздеп елден келген бір кісі басқармамызға кіріп мына 

сөздерді айтты: «Қарақтарым, оқығандар, осы күні ел-жұрттың халі нашар. 

Оның бір шеті ашаршылықтан өле бастады. Сонан соң не қылуға біле алмай 

сасқанымыздан қаладағы комитеттерге келіп жүрміз. Елдің барлық үміті 

комитеттерде һәм оларда қызмет етіп жүрген өздеріңдей оқығандарға біз сол 

үмітпен қалаға келсек, сөзімізді һеш кім құлағына алмайды. 

Комитеттерден һәм олардағы оқығандарымыздан астық сұрасақ, олар 

бізге өз араларындағы жанжалдарды айтты. Біз оларға ашыққаннан 

мұңымызды айтсақ, олар бізге большевиктерін көрсетеді. Бізге 

большевигіңнің де меньшевигіңнің де керегі жоқ. Бізге нан керек, шай керек, 

қант керек. Елді керек қылсаңдар, бізге соларды тауып беріңдер». 

Қысқасы ел аш. Ел жалаңаш. Елдің алды ашаршылықтан өле бастады. Іс 

басындағылар мұны ескерсін. Әйтпесе, оның аяғы жақсылыққа соғатын 

көрінбейді. 

1917. №16 

 

Большевиктер 

 

Көктемде өзгеріс басталысымен руссия бұқаралары бостандықтың 

рахатын тыныштықпен көруді, соғыс бітуін тіледі. Жеңбей қоймаймыз деген 

айқайдан да гөрі кісі жері алынбай, біреуге шығын төлетпей һәр патшалық 

өзіпәрмен қылып бітім болсын деген айқай барша жұрттың аузынан бірдей 

шығып жүрді. Мұндай болғанда тіпті соғыс болудың да орны жоқ еді. Өзгеріс 

басынан бері жеті-сегіз ай өтті. Соғыс күні бұ күнгіден әлі тынбай болып 

келеді. Соғыстан тарығып тыныштық көздеді деген руссия мемлекетінде 
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соғысудан бас тарта алмай жүр. Мұның себебі һәр кім һәр түрлі қылып 

көрсетіп жүрді, уақытша хукімет һәм оны жақтаушылар жер жүзін тегіс алып 

тұрған соғыс үрметі бір руссияның дегенінен сөнуі мүмкін емес, дұшпан 

түзеліп келеді, дос жеңіл көнеді. Екі жақ бірдей бітім талап болған соң барып 

бітім болуы мүмкін деумен келді. Большевиктер Уақытша Хукімет соғысты 

тоқтатып бітімге келіспей жүр деп қақсаумен келеді, дұшпанды күйзелтіп 

жеңбекші, руссия бара-бара соғыстан өзі шаршады. Соғыс майданында көз 

ашпай, халық арасында ашаршылық, тәртіпсіздіктер көбейіп руссия соғыстан 

жақсылық күтетін шамадан төмендеп кетті. Ақырында бұл бәленің түп себебі 

Уақытша Хукіметті жоғалтып мемлекет билігін солдаттар мен жұмыскерлер 

депутаттарының советтеріне берілсін деп большевик қауымы көтерілді. 

Өткен Октябрь аяғында қанша қырғын соғыстардан кейін большевиктер 

Уақытша Хукімет әскерлерін жеңіп өкіметті қолына алып қойды. Мұндай 

қырғын жалғыз Петербор, Мәскеудей астана шаһрлерінде ғана емес басқа 

шаһрлердің де көбісінде болып көптің ішінде Түркістан аймағының бас шаһрі 

Ташкентте де болды. Мұнда төрт күндей қырғын соғыс болды. Ақырында 

солдаттар мен жұмыскерлер жеңіп Уақытша Хукімет комиссарларын ұстап 

алып жауып Түркістан аймағына өздері үкімет жүргізіп отыр. 

Большевиктердің бұл істеген өзгерісі руссияға қанша пайдалы я зиянды екені 

һәм қала берсе біздің Түркістан аймағына қанша тиімділігі бар екені тіршілік 

көрсетер-ау. Бірақ, әзіргі күнде жақсылық дегендей бір іс болмай  тұр. 

Большевик қауымы Уақытша Хукіметке қарсы көтергенде тоқтаусыз бітім 

қылуға, жерлерді байлардан, ақ сүйектерден алып ақысыз, пұлсыз бұқара 

диқандарға беруге уәде қылған. Ішкі руссия бұқаралары соғыстан зар 

шеккендердің бәрі большевиктерге ауып кетуіне себеп сол уәделер болса 

керек. Жеңіп билікті қолына алысымен большевиктер Хукімет атынан бітім 

жобасын һәм жер, су ақысыз пулсыз өзі еңбегін диқаншылық қылатын бұқара 

жұртқа алып берілсін деген қаулыларын жарыққа шығарды. Бірақ, екі 

жарлықта көнілдегідей болып іске аспастан қалып отыр. Соғыс тоқтатылып 

бітім сөзі басталсын дегенге жау жағы әлі жауап беретіні жоқ. Большевик 

хукіметімен һеш бір сөз байлап мәмілеге келісуді Германия өзіне лайық 

көрмейді, учредительный собранияға дейін руссия мемлекеті илтифатқа 

алмайды деген газет хабарлары бар. Ынтымақтас патшалықтар болса руссия 

көптен шығып жалғыз өзі бітім сөзін бастаймын деген сөзге үрпиіп тұр. 

Большевиктер бұл шабысынан таймаса бұлардың мұнан бұлай дос 

болары, дұшпан болары белгісіз. Әзіргі бар халге қарап айтсақ, руссияның 

большевик хукіметі соғыс тоқтатылып бітім сөйлесілсін деген жарлығымен 

бұқараның көңілін аулағаны болмаса һеш патшалықтардың дұшпанынан 

жылы жауап есіте алмай сөзі ескерусіз қалып тұрса керек. 

Екінші, бұқараға жағымды бір сөзі жер үлестіру болса, уәдесін орындату 

большевиктердің қолынан келмесе керек, бұл іс айтқанмен бола салатын оңай 

іс емес. Жұрттың пайдасы болатын қылып көпке бірдей қылып бөлуге қанша 

уақыт даярлап жүріп істегенде де болуы мүмкін емес. Бұл бір үлкен іс. 

Онсызда шатағы, тәртіпсіздігі түбіне жетейін деп тұрған руссияға жер 
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жанжалы тағы кіріп, артын ойламайтын жұртты өзіне ықыласты қылмақ 

мақсатын оп-оңай берілген уәде, оп-оңай шыққан жарлық я большевиктердің 

түбіне жетсе керек, я жұрттың мұнан жаман бұзылуына себеп болуы мүмкін. 

Уақытша Хукіметтен үкіметті тартып алып, қолына ілінген жерге қожайын 

болып, большевиктер қолға кірмей қалған шаһрлерді қалыпта қойып қалған 

жерлерге үкімет жүргізіп тұрса керек.  

Малоруссия, Финляндия жігін ашып бөлініп кетті. Кавказда бөлініпті 

деген хабар бар. Көп шаһрлер большевикті Хукімет санамай өз алдына 

тіршілік қылып тұрыпты. Бүтін руссия большевиктерге мылтықтарынан 

именгеннен бағынып отырса керек. Өз көңілдеріне тура келмейтін сөздер 

жазған газеттерді тоқтатып, жақпайтын сөз айтқанды жауып тастап 

большевиктер күшпен жұдырықпен билеп тұр. Бірақ ұзаққа барар бармасы 

белгісіз.  

Кейін бұ күнде уәде қылған бітім, жер, астық дегені өтірік болып алдап 

кетсе, жұрттың ақылсыз көтеріліп, көпке бармай аяғынан тұрып большевик 

аты ұшып кетуі мүмкін. 

Бітім мәселесі бұрынғы Уақытша Хукімет жағындағыдан қиындамаса 

жеңілдеген жоқ. Жұртты құр сөзбен алдап жүргенінің алды сезілгендей болып 

тұр. 

      1917. №16  

 

Кіші русь жұмһурияты 

 

Кіші русь жұртының Киев шаһріндегі кіндік радасы кіші русь жұртын 

жұмһурият (республика) деп елан қылды. Жұмһурият елан қылынған күні 

Киевте үлкен мейрам болып, кіндік рада ол күнді аса салтанатпен өткізді. 

 

1917. №16 

Башқорт федерациясы 

 

Орынбордағы Башқорт халқын федерация деп елан қылған. Әзіргі 

почта, телеграф һәм темір жолдарды бұрынғы қалпында қалдырып, қаызна 

жинауға, ұлт әскерін жасауға һәм халықты басқару істерін өз қолдарына алуға 

қаулы қылды. 

 

1917. №16 

 

Уфада ұлт мәжілісінің жиылуы 

 

Осы ноябрьдің 18-і күні Уфада Ноғай бауырларымыздың ұлт мәжілісі 

ашылыпты. 
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1917. №16 

 

Жалпы мұсылмандар спискі 

 

Сырдария облысында жалпы мұсылмандар атынан учредительный 

собранияға төмендегі кандидаттар спискі тапсырылды: 

1) Мұстафа Шоқаев – юрист. Уақытша Хукімет сайлаған Түркістан 

комитетінің азасы һәм Түркістан мұсылмандарының кіндік шорасының 

председательі. 

2) Әбидаллаһ Хожаев – частный поверный; Петрогратағы «Шорай-

Ислам» комитетінде аза. 

3) Әбдалрахман Оразаев –юрист; присяжный поверный помощнигі. 

4) Қоңырқожа Хожиқов – учитель; Уақ-қарыз инспектор болған. Бұ 

күнде участковый комиссар. 

5) Әлимахмұд Көтібаров – окружной совет переводчигі болған. Бұ күнде 

судебный пристав һәм аймақ қазақ-қырғыз советінде председателі. 

6) Бизиамин Янянов – комерческий  институт студенті. Бұ күнде халық    

ұйымында қызмет етеді. 

7) Алдабек Мангелдин – нотариус. 

8) Ыбырай Қасымов – ұлтшыл учитель. 

9) Садық Өтегенов – ұлтшыл учитель. Бұ күнде Сырдария облысной  

советінде аза. 

10) Санжар Асфандияров – военный врач. Бұ күнде Ташкенттегі 

мұсылман жұмыскерлері советінде председатель. 

11) Зұлқарнайын Сейдалин – статистик помощнигі. 

12) Пірназар Табылдибаев – саудагер. 

13) Сыдық Бекетаев – пікірлі азамат. 

14) Мәуленқұл Байұзақов – пікірлі азамат. 

Олардың бастапқы үшеуінен өзгелері тиісті срок ішінде сайлануға 

ризалықтарын білдірмеген себепті окружной комиссия оларды спискіден 

шығарып тастапты. 

1917. №16 

 

Басқармаға хат 

 

Мына бірекі ауыз сөзіме «Бірлік туы» басқармасы орын берсе екен; 

30-ншы Октябрьде азық-түлік комитетіміз мені Орынбор жақтан астық 

сатып әкелуге жіберген еді. Мен өзіміздің Әулие-Ата уезінен екі орыспен 

бірге жолға шығып ішкі руссияда қырылыс болып жатыр деген соң 

Орынборға жетпей қайттым. Басқа жерлерде һеш нәрсе табылмады. 

Әулие-Ата қазағы аш. Олардың  һеш қайдан ауқат алмағанына 4 ай 

болды. Енді бұған ақыл табу керек. Орыс қоңсыларымыз бізге теңдік пен 

азық-түлік, шай, қант бермей тұр. Біз енді не қылсақ болады? 
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Алдыярбек Рахымқұл баласы 

1917. №17. 14-нші Декабрь 

 

Газет басындағылар Қоқан съезіне һәм басқа істерге әурелеп бұл нөмір 

кешігіп 14-нші декабрьде шықпақшы еді. Ташкентте болған соңғы уақиғалар 

себеп болып баспахана жабылып онанда кешігіп шығып отыр. 

   Басқарма 

 

1917. №17 

 

Басқармаға телеграм 

(Орынбордан 18-нші декабрь) 

 

Екінші жалпы қазақ съезі барша қазақ-қырғыз облыстарын біріктіріп бір 

жергілікті автономия қылуға қаулы қылды. Сол себепті жалпы қазақ советі 

«Алаш Орда» бесінші Январьда Түркістан шаһрінде Сырдария қазақ-

қырғыздарын съезге шақырады. 

Съезде Сырдария қазақ-қырғыздарының жалпы қазақ-қырғыз 

автономиясына қосылу қосылмауысөз болмақшы. 

 

«Алаш Орда» председателі 

Бөкейханов, Мұстафа Шоқаев 

 

1917. №17. 14 декабрь  

 

Түркістан автономиясы 

 

Өткен Ноябрьдің 27-сі күні Түркістан мұсылмандарының жалпы съезі 

Қоқанда Түркістанды жергілікті автономиялы елан қылды. Жақын арада 

Түркістанда өз учредительный собраниясы жиылмақшы болып тұр. 

Көктемдегі өзгеріс басынан Түркістан мұсылмандары съез сайын жергілікті 

бостандықты талап қылып қаулы шығарумен келді. Бірақ айтыспен 

орындатуға, орындата қойғанда да дөңгелентіп істерін жөндеп жүргізіп алып 

кете беруіне өздерінің көздері жетпегендіктен несиеге қаратып, көптің 

сұрауымен учредительный собранияда алармыз деп келді. 

Соңғы кезде бүтін руссияны астан-кестен қылған «большевик 

пулеметының» салқыны Түркістанға да тиді. 

Түркістанның я тұрмысына я табиғатына тура келмейтін большевик 

саясатын Түркістанда күшпен жүргізбекші болып орыстың солдаттары мен 

жұмыскерлері қару-жарақ жұмсап зорлықпен өкімет жүргізе бастады. 

Түркістан аймағында жүзге екеуден-ақ келетін бес орыс, оның бәрі де емес. 

Оннан бірі-ақ келетін солдат пен жұмыскерлер мұсылманның бір адамын да 

ішіне алмай хукіметті өздерінен ғана сайлап, мұсылмандарды адам санына 

алмай азар бере бастағаны өзгеріс, бостандық дегендерді естен шығарып, ескі 
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заманнан да таршылық күндер тудырды. Мұсылмандардың әзіргі бар 

ұйымдарын, советтерін бостандық қаскүнемдерінің түбі деп, біреуін 

илтифатқа алмайды. Жұмыскерлер һам солдаттар ұйымдары керек, 

«демократия» керек деп Түркістанның маңдайына әлі бітпеген нәрселерді 

талап қылды. Мұндайларымыз жоқ десек, әкетілгенше біздей жетістіктерге 

бағынасыңдар; Сендерге бұ қалыпта тұрғандарға ерік беріп болмайды; Сендер 

«буржуй» байларсыңдар дейді. Мұнан кейін Түркістан мұсылмандарына я 

автономия, федерация, бостандық дегендердің бәрімен қоштасып, Түркістан 

«большевиктеріне» қол қусырып, құлдыққа мойынұсыну я намысқа жауап, 

отанын аяқ асты қылып отырған бес-алты бұралқы ит қатарлы бұзықтарға 

«ауыл біздікі, дәретсіз арам қолынды тарт, аулақ жүр!» деп өз билігін өз 

қолдарына алуы қалды. 

Қоқан съезіне Түркістан аймағының һәр бұрышынан келген екі жүз 

елуден артық өкілдер әлгі айтылған екі жолдың екіншісін қолданып, 

Түркістанды өз еркі өзінде, жергілікті бостандық алды деп елан қылып отыр. 

Бұл іс біздің Түркістан мұсылмандары он айдан бері құр дақпыртқа 

ілесіп, «бостандық» деп жүрген емес, бостандықтың қадіріне жететін, керекті 

жерлерде қорқып тайсалып тұрмай, бостандық жолын қолдауға жарайтын, 

шын граждан екенін көрсетті. Басқа ұлттар мұндай көпшілікте жүздің тоқсан 

сегізі болмасада, мұндай бүлінуге ыңғайлы шетте болмаса да автономия елан 

қылып жатты. 

Біздің Түркістан учредительный собранияда ерік алармыз деп сабыр 

қылумен бұл жерге дейін келді. Ақырында «большевик» деген бес-алты 

қиянатшылар автономия былай тұрсын әзірге азғантай еріктен айырып 

тұйыққа қуып тыққан соң һәм бұл қалыпта тұрғанда учредительный 

собранияның болар болмасы белгісіз. Көптің қалаған автономиясын азырақ 

елан қылу, одан басқа құлдыққа мойынұсыну болмаса, ылаж қалмады. 

Съез жұрттың шын көңілін біліп, шын тілегін тапқаны анық білінді. 

Автономия елан болғалы түркістанның барша шаһрлерінде шаһр халқы һәм 

дала халқы болып қуаныш қылып, манифестация жасап Түркістан 

автономиясына һәм съез сайлауға Түркістан автономиясының Уақытша 

Хукіметіне ант ішіп мойынұсынып отыр. 

Большевиктердің туын тіккен Ташкентте де 13-нші декабрьде уез халқы 

һәм шаһр халқы бірнеше жүз мыңдай болып жиылып автономияға ант ішіп 

мойынұсынып, манифестация жасап, большевиктерден именбей, орыс 

шаһрінде жүр, большевик Хукіметінде, оның қылған істерінде илтифатқа 

алмаймыз деп. Большевиктер өзіне қарсылық қылды деп түрмеге қамап 

қойған 28 адамды алып кетті... Мылтықтарын, зеңбіректерін, оқ шашарларын 

даярлап, есебін тапқан жерде атқылап зорлықпен басқарып тұрмыз деп, 

хукіметтігін әлі тастамай тұр. 

Бірақ, әлі бостандық көрмесе де, мәнісіне түсініп қадіріне жетерлік 

болып қалған Түркістан мұсылмандары етбеттей бостандықты жамылып, 

бұқараға қамқорсынып, зорлық жүргізіп жүрген бес-алты жүзі қара 

«большевик» дегендерге құл болып шыдап отырмас. Көпке қарсы, құдайға 
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қарсы болып шығып, жұртқа зорлық пен жақсылық келтірмекші сарбаздар өз 

ажалынан өліп, аяғынан тұрып жоқ болар. Түркістан мұсылмандары тиместен-

ақ, мойынұсынбай ұлпан-салық төлемей жым тұрып тұрса, кімге өкімет 

жүргізеді, қарны ашып қаңғырып келген жағына өзі-ақ кетпей ме? Түркістан 

автономия алғанда руссиядан тіпті қол үзіп бөлініп кетпейді, бірақ өз істерін 

өзі басқарып тұрады. Мұндай бостандыққа Түркістаннан басқа жердегі 

большевиктердің де қарсылығы жоқ. Бұл жағынан біздің Түркістан көпке 

тентек болып қаламыз деп алаңдайтын реті жоқ. Автономияға қарсы болып 

тұрған Хукімет болып солдаттар мен жұмыскерлерді алдап, айтқанына 

жүргізіп жүрген бес-алты бұзақылар. Түркістан мұсылмандары өздері 

автономия туралы бір пікірде болып жұмылып тұрса бұл іс бітіп тұрған іс. 

Руссияның әзіргі күйі һәр кімдерді-ақ ойға қалдырған заман келіп қалған 

соң, жұрттың тілегі болсын һәм бәледен аулақ болайық деп бүлінгендер көп, 

Сібір бөлінді, Кіші русь, Кавказ, Башқортстан һәм басқа жерлер бәрі де 

автономия алып жатыр. Түркістан солдаттарының көбі сол бөлінген 

жерлердің балалары. Солдат болсам өз отанымды қорғаймын деп бәрі де өз 

жерлеріне қайта бастады. Бұлар кетіп бітсе бұзықтар сүйеніп зорлық 

жүргізуге күш табылмай қалады.  

Түркістанның шын қамын жеген, рас көңілі мен жасауын қалайтын, 

Түркістанның шын балалары мұсылмандар һәм басқа жұрттар бір болып, 

бірлікте тұрып жоғалтамыз десе, большевик зорлығы күні бүгін сап болса 

керек. Күш бірлікте. Жұрт жұмылып керек қылмаса, зорлықпен өкімет 

жүргізу болмайтын іс. Түркістан жұрттың өз еркінде. Бостандық алып 

көгертіп жіберсе де, көрінгенге аяқ асты қылып өзінде қорлықта, Отанында 

қорлықта қалдырса да жұртта тетігі. 

Түркістанның шын балалары отанын аяқ асты қылып, өздерін құлдыққа 

қайтадан ұстап береді деп ойымызға келмейді. 27-нші ноябрьден бастап 

Түркістанның жаңа тарихы басталды. Мұнан былай Түркістан сансыз жылдар 

еркімен бостандықта жасап, автономиялы Түркістан тарихы таусылмас деп 

сенеміз.  

Жасасын автономиялы Түркістан! Жасасын Түркістан халықтарының 

ынтымағы!  

1917. №17 

Басқармаға телеграм 

 

Жалпы қазақ съезі Сырдария облысының жұртын бірлік-ынтымаққа 

үндейді, учредительный собрания сайлауында облысной спискке тас салуға 

мәслихат береді. 

Съез председателі Құлманов 

 

Жоғарыдағы телеграмды бесінші декабрьден бері Орынборда болып 

жатқан жалпы қазақ съезі жіберген. Жалпы қазақ атынан айтылған сөз 

илтифатқа алынып, ел арасындағы алаңдаушылық жоғалып, жұрт өз пайдасы 

үшін бірігер деп жіберсе керек. 
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Сырдария облысы партияға бөлшектеніп, списк тапсырғаны һәр кімге 

мәлім. Ақыреттік қамқорларымыз шариятшыл, ислам дінінің қорғандары 

болып, жайшылықпен сайланбақ түгілі топқа кіре алмайтын жұрттан шыққан 

алаяқтар Сералы Лапин бастығы болып, өңшең тілмәш, болыс болып жұрттың 

жемегенін қалдырмаған сыпыра жалмауыздар, қасына сарттың жұбатылған 

сүлдесінен басқа қасиеті жоқ, өз басын жөндеп алып жүре алмайтын ескі 

пікірлі надан қожа-молдаларын ертіп алып өз алдына бір списк шығарған еді. 

Дүние тіршілігіне керекті істерге жарайтын, заманның жайынан хабардар, 

ұялмай ортағатүсіп ақымызды жібермейтін адамдардан мынау 

ақыретшіліктерге қарсы бір списк шығаруға зиялылар қаулы қылып, списк 

түзе бастады. Бірақ, бір уезден болмақшы болып, бір облыстан бірақ списк 

көрсетілсін деп ырың-жырыңмен кеш қылады... 

Сырдария облысынан мұсылмандар атынан екі списк бар: бірі жалпы 

мұсылман азалардың үш адамы: Шоқаев, Оразаев, Хожақов, бірі Сералы 

Лапин мен жолдастарының жалпы мұсылман спискі. 

Ендігі қыларымыз барын базар қылып сол үшеуін болсада сайлап 

жіберу. Өйтпесек учредительный собранияда бір депутатымыз да болмай 

қалуы мүмкін. Сералы Лапин мен оның жолдастары дінін пұлдап жүріп 

һешкімге опа қылады деп ойлау орынсыз. Оларды адам санап оларға тас салу 

адамшылық, намысы болмаған адамдардың ісі. Руссияда халықтардың бәрінің 

депутаттары дүние істерін саясат істерін ортаға салып, дүниеге керек хұқұқтар 

үшін жиылатын болса, біздің құдай төбесінен ұрып қойғандар, Лапин мен 

жолдастары, ислам дінін ортаға салмақшы. Біз шариатты білеміз, намаз 

оқимыз, дейді. Осы декабрьдің он жетісінде сайлау болады. Жұрт осы бастан 

кімнің қандай екенінен хабары болуы тиіс. Жалпы мұсылман спискіндегі 

адамдар Сырдария облысына мәлім адамдар болса да аты жөнін қысқаша 

айтып өтпекшіміз. 

1) Мұстафа Шоқаев – Петербор университетін бітірген. Әзіргі Түркістан 

автономиялы Хукіметінің сыртқы істерін басқарып тұратын члені. 

2) Әбидаллаһ Хожаев – частный поверный, әзіргі автономиялы 

Түркістан хүкіметінін жұрт милицияларын басқарып һәм жұрт тыныштығын 

сақтап тұратын бөлімін басқарып тұратын член.  

3) Оразаев Әбдалрахманбек – присяжный поверенный помощнигі. 

Әзіргі Автономиялы Түркістан Хукіметінің ішкі істерін басқарушының серігі 

болып тұрған Хукімет члені.  

Сайлау күні болса тіпті жақын. Қанша қиындық, бейнетпен алу қиын 

кең хұқық жұртқа өзі беріліп тұр.  

 

1917. №17 

Алаш азаматтары 

 

Осы уақытта заман алуан-алуан түрленіп руссиядағы халықтардың бәрі 

де, әсіресе, біздің қазақ-қырғыз тас қараңғы тұманда ерсілі-қарсылы, бәріде 

жолдан адасып, қалай жүрерін білмей, мең-зең болып тұрғандай бір күйде тұр. 
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Заман өзгеріп бұл тұман, бұл боран ашылып ай-жай болып кете қалған 

уақытта да жұрттың дереу керекті жолын тауып жөнделіп кете қоюына анық 

көз жетпейді. Сонда да, уайымсыздық салтына кетіп жүр жайылып, бытырай 

басып жүріп мезгілімен деттеген жерге жете алмай, тағы да ашылмас боранға 

ұшырап қалып жүреміз бе деген ойымда елестеп көңілде тұрады да қояды. 

Пай, алаштың көзі ашық көсем азаматтары! Осы уақыт санасы 

барлардың қарап тұратын уақыты ма? Бізде ойласайықшы! Аталарымыздың 

мақалдары бар емеспе: «Жүргенге жүрегім, иінеді», «жатып қалғанша атып 

қал», «заманың түлкі болса, тазы болып шап», «әрекетте берекет» деген.  

Біз мұны естен шығарып заманға керекті істердің көбінен хабарсыз, 

алдымыздағыдан әрекет жоқтықтан құр қалып келеміз. Түркістанға қарағанда 

дала облыстарынан һәм ішкі Руссия жақтағы бауырларымыз оңды істеп тұр. 

Олардың кандидат спискісі болса да, съездері болса да бір ыңғайы дұрыс 

болып жатыр.  

Онда да біздің қазақ-қырғыз ойсыратып іс қылып һешкімнен озып кете 

қойған жоқ. Орысты һәм басқа жат жұрттарды былай қояйық, Қырым, Кавказ, 

Еділ (Волга) бойындағы мұсылман ағайындарымыздың қатары түгел шаңына 

жете алмай келеміз. Біздің түркістан қырғыз-қазағы болса заманға лайық бір 

жол тұтып істемек былай тұрсын, осы күнгідей тіршілік заманда өздерінің 

көше бала миығын тиісті жерлерден қалай алып жеп-ішудін есебін таба алмай 

отырғаны көп. Мұның бәрі рас. Бірақ, біз осындай екенбіз деп меңіреулікті 

мойынға алып, өзімізден үміт жоқ, көшеміз біреуге тіркеулі. Көзіміз көр, 

көкірегіміз саңлаусыз барлық жұрттардың артында қою шаңға тұншығып қала 

береміз бе? Жоқ, басқалар қатарлы бізде басымызды көтеріп, көзімізді ашып, 

құдайдың көпке бірдей жарығына қарай аяқ басамыз ба? Қазақ-қырғыз болып, 

Руссиядағы бәріміз газет арқылы һәм басқа жолдар мен хабарласып білісіп, 

ақылдасып осындай ерікті болып кеңшілікке ортақ болып тұрған 

уақытымызда басқа жұрттар қатарында болу жағын ойлайық. 

Сөзді ашып айтқанда біздің қазақ-қырғыз жұрты біреумен мінгесуді 

қойып өз алдына бөлініп шығуы тиімді.  

Өйтпегенде біздің түркістандағы қазақ-қырғыз сарт ағайындармен 

бірігіп қала берсек ерік анық тиген соң, сарттыққа шалдығып Қоқан хандары 

жағындағы таз қалпымызға түсіп кетуіміз мүмкін. Біз өз алдымызға бөлініп 

жұрт болуға жарасақ, татар, сарт ағайындарымыз өкпелемес. Қазақ-қырғызды 

қосып алмақ түгілі өз алдына, Кавказ өз алдына бөлініп-бөлініп кетті ғой. Енді 

іске кірісетін уақыт жетті.  

Осы күнде істеп жатқан жұрттар бізге өрнек болуы тиіс.  

Алаш баласы болып әзірден газет арқылы һәм жиылыстар құрып кеңесу 

керек.  

Қазақ-қырғыз өз еркін өз қолына алса, біз болып бірігіп ала ма, жоқ 

бөлінеді ме? Мұны ойласып, бір болып ерік алуға ақыл таныту тиіс. Һәм осы 

бастан ноғай бауырларымыздан үлгі алып ұлт қазынасына пұл жинауға кірісу 

керек. 
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Сейітжаппар бай Сейдов (Шымкент) 

1917. №17 

 

Қазақ зиялыларына 

(Босқын қырғыз-қазаққа жәрдем) 

 

Босқын қырғыз-қазақтардың жәрдемге қандай мұқтаж екендігі өзгеден 

бұрын зиялыларға белгілі. Жалпы жұрт қолдан келген көмегін аямас. Жұртқа 

басшылық ету үшін һәм босқын қырғыз-қазақтарға жәрдемімізді күшейту 

үшін мәслихат көрсетсеңіздер мынадай жол айтқымыз келеді.  

Мал бағып, тіршілік еткен қара шаруадан басқа оқыған зиялылар аз 

емес. Мысалы, қазіргі толып жатқан ұлылы-кішілі комитет яки азалар, 

комиссарлар милиция бастықтар, шиновниктер, учительдер, мұғалімдер, 

қазилер, моллалар, газетшілер, инструкторлар, приказчиктер, конторщиктер, 

докторлар, фельдшерлер, судиялар, адвокаттар, тағы тағылар.  

Мұны бүкіл қазақ зиялылары біліп айында алатын жалованияларының 

(еңбек ақы деп түсіну керек Р.А) 5%-ын, яғни 5 тиіннан босқын қырғыз-

қазақтар пайдасына беріп отыратын болсақ көп ақша жиналар деп ойлаймыз. 

«Берушіге бесеу көп» деген мақал болса да, 5-тен ауыр болмаса керек. Осы 

хатқа қол қойғандар ноябрь айынан бастап жалованиямыздың 55%-ын «қазақ» 

басқармасына тапсырып отырамыз. 

 

Міржақып, Әлихан, Ахмет Бірімжанов, Ахмет Байтұрсынов, Жанұзақ 

Жанеков, Айдос Әміров, Файзоллах Ғалымжанов, Ахмед Мамитов, Бірмахмұд 

Спескенов, Әйсен Тұрмұхамедов, Хамид Жүндібаев, Шәкіржан 

Махмұдихимов. 

«Қазақ» 

 

1917. № 17 

 

27-нші Ноябрьде Қоқан Шаһрінде болған жалпы 

мұсылман съезінің қаулысы 

 

Аса арнаулы болып жасалған түркістан аймағы мұсылмандарының 

төртінші жалпы съезі руссия ұлы өзгеріс салып берген жолымен һәр жұрт 

өзін-өзі басқаруға ихтиярлы болсын деп еркіндікті қалайтын түркістан 

аймағындағы барлық халықтардың қалауы бойынша түркістан аймағы руссия 

демократическая республикасымен бірлікте болып бөлек жасауға ерікті 

территориальный автономия (жергілікті бостандық) қылып елан қылады.  

Бұл автономия қай түрлі болуы жақын арада шақырылмақшы болған 

түркістан аймағының өз учредительный собраниясының ихтиярына беріледі. 

Съез өз атынан түркістан аймағындағы санға аз ұлттардың хұқұқтарынақиянат 

қылдыртпай аса елеулі түрде мәлім қылады. 
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ІІ 

 

28-ші Ноябрьде Қоқан шаһрінің мұсылман жұрты барлық съез 

шілендерінің алдында Автономияға шын көңілді екендігіне һәм сайланған 

адамдарға жандарын аямай жәрдемші болуға ант айтқанына қарап, аса 

арнаулы болып жасалған аймақ мұсылмандарының төртінші жалпы съезі 

мынадай қаулы қылды:  

1) Съез сайлап шығарған 4 адам жұрт мәжілісі азаларына һәм 12 адам 

автономиялы түркістанның Уақытша үкіметінің азаларынан һешкім кек 

алмайды һәм бұларды жұрт мәжілісінен ихтиярсыз һешкім ұстауға болмайды. 

2) Кімде кім бұлардың біреуіне қарсы болып күш жұмсаса түркістан 

аймағының он миллионнан көп халқына қарсы шығып, келсең кел дегені 

болып саналады. 

3) Сайлап қойған адамдарды аман сақтау һәм керек болған жерде қорғап 

қалу міндетін съез жұрттың өзіне тапсырады. 

 

ІІІ 

 

Руссияның күн шығыс һәм түстік жағындағы халықтардың ынтымағы.  

«2020 - Восточный союз» ға кіру туралы түркістан мұсылмандарының 

төртінші жалпы съезі мынадай қаулы қылды:  

1) Іс жүргізіп тұратын бір комитет сайлап шығарып «2020 -  Восточный 

союз» бен түркістан арасында ынтымақ қандай шарттармен болатынын 

анықтап білу үшін саяси өкілдер жіберуді сол комитетке тапсырсын. 

2) Ол союзға кіру кірмеуге ерікті түркістан халықтарының 

учредительный собраниясын ұзатпай тез жаю міндеті сол іс жүргізетін 

комитетке тапсырылсын. 

3) Жұрт шаруасы күйзеліп кетіп, бұған шара союзға қосылу ғана болып 

қалған күндер болса іс жүргізетін комитет түркістан учредительный 

собраниясы ашылғанша уақытша шарттама жасасып уақытша қосыла тұруға 

ихтияр бар.  

1917. №17 

 

Нарын ауданынан 

 

Бостандық күні туып, ерік өзімізге тиген соң үстімізге жүктенген ауыр 

жүкті аударып тастармыз деген үмітіміз зор еді.  

Аштық, жалаңаштық, үйсіздік, отынсыздық сияқты алуан-алуан 

басымыздағы бәлелерден бостандықтың арқасында құтылармыз деп 

үміттенген едік. Осы бәлелердің бәріне бас себепкер болып жүрген 

надандықты жоғалтып, еркін болған соң ілгері басып, жұрт қатарына кіріп 

кетерміз деп ойлаушы едік. Осы күнгі халімізге қарағанда бұл ойымыз 

орындалмай, үмітіміздің өзі өшуге жақындады. 
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Бұған себеп болған, бірінші, надандық. Біз бостандық болса да тәртіпті 

мектеп ашып оқуға кірісе алмадық. Босқындардың мектеп ашуға қолында 

жоқ, тұрғындардың мектеп керек деп ойына кіріп шықпайды.  

Онан кейінгі екінші себебі, жұртымыз бостандықты түсіне алмай ескі 

қалыпта қалып, іс басындағыларының «комитет», «комиссар» деп атын 

өзгертіп қылмыстарын өзгертпей ескі ретпен жұртты жегеннен басқа пайдалы 

іс қылмағандығы.  

Март айында сайлаған комитет жұрт істеріне деп он болыс елден бір 

мың сомнан он мың сом жиып алды. Бұл күнге дейін жұрт һеш бір пайда 

көрген жоқ, алғандар өздері әкетіп кетті-ау деп ойлаймыз.  

Жаңа комитет болып, комиссар болып іштен кездеме алдырып аш-

жалаңаштықтан өте тарыққан босқындарға береміз деп һер болыстан оң мың 

сомнан жүз мың сом алды. Бұл ақшаның қайда кетіп қайда тұрғанында 

білмейміз. Жаңада аш-жалаңаш босқындарға беріледі деп болыс басына жүз 

жиырма кесек киіз, жүз байпақ жиып алып еді. Бұларды көңілі жетерлік 

өздерінің құда-жекжаттарына һәм қадірлейтін адамдарына таратып беріп шын 

мұқтаж аш-жалаңаш босқындарды қор қылып отыр. Бұл бейшараларда біреу 

бірдеңе берер деп үмітте қалмайды. Себебі бұл сорлылар әуел бастан зорларға 

бергенді біліп, алуды білмей үйреніп қалған. Ескі хукімет жағынан келе 

жатқан біздің Нарын ауданында «Қызыл жоқ» деген жасауылдар бар. Бұлар 

жалғыз болыс-билер болмаса һеш кімді елең қылмайды. Кім көрінгеннің аты 

болса ұстап мініп, мінгенінен қалғанын қойып кетіп жүргені.  

Бұлардың көздегені пұл. Пұл берсе аттарды дереу қайтарады. Пұл 

бермесе бес-алты күн әуре қылып барып береді. Осы кезде сол «Қызыл жоқ» 

дегендер дүйім жұрттың әбден тынышын алып тұр. Осы күнгі басымыздағы 

бар халімізге қарап айтсақ біз, заман жаңғырығынан артық жақсылық 

көргеніміз жоқ... 

Балбаев 

 

1917. №17 

Әулие-Ата 

 

Әулие-Ата қараған қазақ-қырғыздың өткен ноябрьдің 12-сінде жалпы 

жиналыс съезі болып өтті. Съезге һәр болыстан өкілдер, комиссарлар һәм 

билер де шақырылғын еді. Келген кісілердің саны жүзден аса болды. 

Қаралатын мәселелер: бірінші - азық-түлік туралы, екінші - ел арасындағы 

ұрлықты тиюға шара табу еді. 

Азық-түлік комитеті уез азық-түлік комитетіненбөлініп өз алдына 

болсын деп қаулы болды.  

Осы уақытқа дейін уез азық-түлік комитеті дала қазақ-қырғыздарына 

тиісті ақыларын жеткізіп тұрғандай бір жолды пайдасын тигізбеген еді. Азық 

берсе аз беруші еді. Оны да елге жеткізбей шаһрдегі қуларымыз ала салып 

саудагерге сатып жіберіп қара басы пайдаланып жүруші еді. Комитет азық 

бөлгенде туралық деген тіпті үміт қылып жүр еді. Азықты адам атына қарап 
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бөлместен көбін шаһрге алып қалып һәм Орыс поселкелеріне беріп, санға 

олардан неше есе көп келетін қазақ-қырғызға артылған сарқытын ғана беріп 

келген. Съезде уез исполнительный комитетінің председателі ескермеген 

деген кісі жақтан бір азық бөлімі жайынан доклад қылып отырды, Ақмола 

облысынан біздің Әулие-Ата оязына арналып жирыма мың пұт азық келмекші 

екен. Соның сегіз мың пұтын орыс поселкелеріне, төрт мың пұт шаһрге, 

қалған сегіз мың пұтты қазақ-қырғызға берілетін болып ұйғарылған. Уезге 

қазақ-қырғызы екі жүз мыңнан аса келеді, орыстар жирыма мыңнан көп емес. 

Қазақ-қырғыздың оннан біріненде аз келетін орыстардың мұнша алып 

отырғаны қазақ-қырғызға жан басына бір қадақ ширек беріп, орыс басына он 

алты қадақ (өлшем деп түсіну керек Р.А) беріп отырғаны заманның 

бостандық, теңнен деген жақсылықтарын іске асырып, тіршілікке кіргізгелі іс 

басында отырған жұрт адамдарының әділдігінің асқынғаны осы қиянатты көзі 

көріп, құлағы естіп отырған съездегі жұрт өкілдері қазақ-қырғыз өз алдына 

бөлек азық комитетін ашып, өз адамдары жан санына қарай бөліп беріп 

тұрсын деп қаулы қылып, облыс азық комитетінен өтінбекші болды.  

Ұрлықты тию турасынан сөз болып, съез азалары һәр кім өз жерінің 

жайынан берген мағлұматына қарағанда ұрлықтың көбеюіне себеп 

ашаршылықтан да гөрі бір бұзық адамдар екен. 

Бұрынғы ескі хукімет жағында да бұзықтықпен нан жеп келген жуан 

мойындар әліде партияшылдықты бір жағынан, ашаршылықты бір жағынан 

желеу қылып әзіргі бассыз, аяқсыз заманда бұзықтықты қоздырып жүргендігі 

білінді, ашаршылықты бетіне ұстап жігіт аттандырып, ұрлап, құртып бара 

жатқандар бұрын да болса, әліде болса адам деп етегін ұстаған кісілеріміз 

болып шықты. «Мұндайда қасқыр қарап қалсын неге; қашаннан тісін қайрап 

қалған неме көп берді жұртқа көмек бержағынан деген жоқ. Қызғаныш қып 

жұртты жеме!» деген келіп, өзі заманның тарлығына зорға шыдап отырған 

момындардың азын-аулақ малдарын ұрлап та, тартып та алып бара жатқан 

қасқырлардың кім екені білінді. Бұларды тию әзіргіден һеш кімнің қолынан 

келмеген. Болысной яки ауылной комиссарлар бір нәрсе десек партиядан 

шығарып, орнымыздан қалдырады деп қорқып орындай алмайды екен. Билер 

Хакім қылмақшы болып шақыртса, сендер түгіл уез, приставтар орнынан 

түсіп жатыр деп шақырғанына келмей елеусіз тастап жүре беретіндігі һәм күн 

санап ұрлық көбейіп бара жатқандығы һәр кімнің сөзінен білінді. Аш болса 

момын жұрт аш, ұрылар болса жарамды ат мініп, жарақтар асынып ерігіп 

жүрген бұзықтар. Сол себепті ұрлық аштықтан көбейіп кеткен деген орынсыз 

тиюсыздықтан бассыздықтан екенін анықтап, съез мынадай тию шараларына 

кірісуге қаулы қылды: кешіктірмей жақын арада һәр болыс өз алдына съез 

ашып ұрыларға һеш аяусыз қатты жаза кесіп қаматсын. Егер қазақ-қырғыз 

билерінің шақыруына келмей, айдауына жүрмей мойын жуандық қылғандары 

болса, хукіметтен жәрдемге солдат сұрап алынсын. Съез тарқар жерде 

Скрипкин мырза учредительный собрания туралы сөйлеп ел жақсыларын 

таныстырды. Сайлауда бірлік өте керектігін, сайлауға кіріспей қалудың 



125 

зиянын көрсетіп сөйлеп, сөз аяғында Аулие-Ата уезінен көрсетілген 

адамдардың спискі оқып есіттілірді. 

Съез бұл сөздерді мақұлдады, көңілді болып тарқады. Сөйтіп Аулие-Ата 

уезі бір ынтымақ болып тұр, мұнан бұлай да құдай ынтымақ бергей! 

 

Алмалинский 

 

23-нші декабрь.1917. № 18 

 

Ташкент 23-нші декабрь 

 

Соңғы уақиғалар руссияның заманын бір уыс қылып жібергені һәр кімге 

белгілі руссияның ортасынан өрт түсіп ішіне бүліншілік кірді. «Большевик» 

деген бәлемен руссия астанасы Петербордан бастап мемлекеттің жұқпаған сау 

жерін қалдырмай жайылды. 

Большевиктер надан солдаттармен жұмыскерлерді дереу тиімді бітім 

қыламыз, жер, суды еңбек қуған жұрттарға бөліп береміз деп көңіліндегісін 

тауып айтып, алдандырып шоқпар қылып алып айтқанына көнбегендерді 

күшпен көндіруге кірісті. Сыртқы жауды тастай беріп руссия әскерлері 

дұшпанға арналған қару-жарақты руссия халықтарына қарсы жұмсап, таяқпен 

большевик жолына молда қылабастады, өздерінің айтқанын мақұлдамағанның 

бәрін бостандыққа қарсы, бостандық дұшпаны атап, бостандықты қорғаған 

болып төбелей бастады. Руссиядағы барлық заң закондарды илтифатсыз 

қалдырып, өздерінің ойына келгенін оң деп көрсетіп, мемлекетте бассыз 

аяқсыздық туғызды. Осындай руссияның ортасынан шыққан атыс-шабыс, 

бассыз, аяқсыз тәртіпсіздіктен жиренген жұрттардың бәрі де өз басының 

амандығын ойлап, бәледен аулақ болудың әрекетіне кірісіп жатыр. Өзгеріс 

басынан бері өз тізгінімізді өзіміз аламыз деп келе жатқан жұрттар, 

учредительный собранияны күтіп, сынақ сынап отыруды қалдырып заманның 

ыңғайына төңкеріліп, өз күнін өзі көру жағын көздей бастады. Сібір, Кавказ, 

Украина, Литва, Ноғай, Башқортстан тағытағылар бөлініп шығып, қосын 

большевиктен аулақ қондырып отыр. Өзінің солдаты бар. Жұмыскерлері бар. 

Солдатпен жұмыскерлерге өткенде де, большевигі өзінен табылатын жұрттар 

шыдас бере алмаған бұл заман біздің түркістан мұсылмандарындай, әсіресе, 

қазақ-қырғыздай жұртқа тым-ақ ауыр тиеді. Біздің жұрт болса, хукіметтің кім 

екенін сезбестен, хукімет орыстың бәрі деп жүруші еді. Бұған себеп 

орыстарүлкен-кіші, төре, қарадемей тегіс зорлық жүргізген еді. Биылғы жылы 

ескі хукімет құлады десең, түркістан қазақтары, орыстың қалпы құлаған жоқ, 

әлі де қожаңдап жүр деп көпке дейін сенбей әуре қылған жерлері болды. 

Николай хукіметі дегенді білмей жұрт зорлық жүргізетін орыстарды ғана 

білген. Бостандық басынан бері қарай орыс ұйымдары қанша икемдесе де, 

біздің жұрт жуымай жүретіні осы себептерден еді. Қамқорсынып, ел ішіне 

қазақтың бұзақыларына еріп шыққан солдаттардан қазақтың көрген 

«жақсылықтарын» айтқанда бостандықтан безіп кетерлік. 
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Большевиктің бастықтары адал оймен, әділдік жүргізбекші-ақ шығар. 

Бірақ артынан еріткендердің бізге жақсылық көрсететін жандар емес екені 

белгілі. Бір жұрттың қара бұқарасы екен деп солдат пен жұмыскерлердің 

билігін беріп қойып, өздері «бұқара» ның бұқарасы болып отыру бостандық 

заманында біздің жұрттың жұрт санына келіспейтін бір іс. Ташкентті Октябрь 

аяғында қып-қызыл қанға бояп, өкіметті қолына алып қойған большевиктер 

мұсылмандарды елең қылып, сендер не дейсіндер деп, сұрамады да. 

Ақырында, қарап отыра берсе тіпті қарап қалып, биылғыдай әр жылда 

әлекке ұшырайтын болған соң түркістан мұсылмандары бас қамын ойлап 

түркістанды автономия қылып, уақытша Хукімет сайлады. Өздері бостандық 

қорғаны саналып жүрген большевиктер бостандық негізі болған һәр жұрт өз 

еркімен жасасын дегенге қарсы келіп, осы күнде билікті халық сайлап қойған 

хукіметке бермей отыр. 13-нші декабрьде автономия қуанышы Ташкентте 

болған манифестацияда, өзінен кеткен мұсылмандарды тиып қояйын деп 

бірталай адамды атып тастап, бұқараның қанын төгіп отыр. Большевиктердің 

бастығы Лениннің Хукімет атынан мұсылмандарға арнап айтқан сөзінде 

мұсылмандар еркімен жасауына бұ күннен бастап ерікті деген еді. Шамасы 

Ташкент большевиктері Лениндерін бас пайдасы бар жерде ғана бас деп 

санаса керек. 

Сөйтіп Түркістан автономиясы әзір тіршілікке кіріп кете алмай тұр, 

большевиктер мұсылманның солдат һәм жұмыскерлерінен болмаса, басқаны 

ішімізге де алмаймыз үкіметтікке де бермейміз деп, жараққа сүйеніп зорлық 

пен үкімет жүргізуде. Олар Хүкімет болып дәурен сүріп жүргенде мұсылман 

бұқаралардың астық жоқтықтан алды аштан қырылып жатыр. Большевик 

құрымаса астық жоқ деп Орынбор, Кавказ астық жібермей қаңтарып бір 

жағынан тұр. Жетісуда болса әділдігі асқынған большевик солдаттар 

қызметтен босанып барып өзі аштан қырылып жатқан бейшара босқын 

қырғыздарды былтырдан бергі көргенің аз деп топтап қойып қырып «өш» 

алып жатыр дейді». Осындай руссия ішінде іріп-шіріп, бет-бетімен тозып, 

күші бөлініп тұрған кезінде арқа сүйеніші жоқ ауып келген бес-алты орыстың 

ішінен шығып, бір большевик тобының миллиондап саналатын 

мұсылмандарды мұнша әуре қылып, қырып-жойып, алдындағы көжесін ішуге 

де кесір қылып отырғаны түсінгендер түйіндерлік бір іс. 

Большевиктер өздері аяғынан кетпесе бұл қалыпта тұрғанда түркістан 

өздігінен олардан құтыла алатын көрінбейді. Түркістан жұрты 

мұсылмандарының арасында бірлік жоқ, ынтымақ қылып бір іске ұрынып, 

табан беріп тұра алатын емес. Жалпы жұрт автономия боламыз деп автономия 

елан қылып большевиктерге қарсылық қылып жүрсе, бір жағынан 

кейбіреулері оңаша олжа деп, большевиктердің қолтығына кіріп алып, 

үлкендікке ие болып жатқан жерлері бар. Әйтпесе большевиктер бірлік болса, 

бір күнде сап болатын.  

Бұрында болса, енді де болса, қыларлық іс - бірігу, күш қосып 

түркістанның бір өзі автономияны алып баруы қиын болып бара жатса басқа 

бір жердің автономиясына қосылу. 
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18-нші декабрьде Орынборда жалпы қазақ съезі қазақ-қырғыз біткен 

бірігіп өзі алдына жергілікті автономия болуға қаулы қылыпты деген телеграм 

алдық. Басқаны қойып, түркістан сол автономияға түгелімен қосылуы тиіс. 

Басқалар шегініп қалса да біздің қазақ-қырғыз баласы түгел барып 

қосылуы парыз. Бәрібір түркістан бүтін қалпында тұра алмайды;  

Закаспиский облысы Кавказға, Жетісу жалпы қазақ автономиясына 

қосылмай тұрмайды. Сонда қалатыны Сырдария, Ферғана һәм Самарқанд 

облыстары. Бұл облыстардағы жұрттың көбі қазақ-қырғыз. Ата ұранын 

ұмытпаған қазақ-қырғыз атанып жүрген, шын қазақ-қырғыз баласы жалпы 

қазақ-қырғыз автономиясына қосылмай қалады деп ойлауы мүмкін емес. 

Осындай заманда бас қосып, жұрт болып, ұлттың еркін жасауына жол ашып 

қалуға қарсы болғандай қазақ-қырғыз баласынан жат бауыр қайтпас қанша 

азғын болыста шықпайды. (Қазақ деген халықтың аты өшіп, керексіз қазақ 

кеңестері жабылсын деп қаулы шағарып жүрген жалғыз Сералы мен серіктес 

«Ғұлама»лары болмаса). Түркістанның қазақ-қырғызы жұмылып, 

бауырластарын тауып жалпы қазақ-қырғыз автономиясына қосылса, сарт 

ағайындар да жатсынып бөлініп қалмаса керек. Большевиктерге де көніп 

отырмыз ғой, өзімізден-өзіміз қашамыз ба? Сөйтіп түркістан автономиясы 

деген сөзінен айнымастан барып, жалпы қазақ-қырғыз бірлігіне қосылып 

автономиясын айтқанынан да ұлғайтып алатын реті тұр. 

Жұрт жақсылықтан үмітті, ілгері басқандай ниет болса, осыны қылар. 

Қатардан қалмайық, бас қосып дүние істерін реттелік деген пайдалы сөздерді 

«кафирлік» дейтін арам ойлы зорықсыз діншілдердің алдауына еріп, тағы 

басқа бір жолға айналса, жұрттың да көзі ағарған, санасыз болғаны. Әйтпесе 

деген үміт көп. 

1917. №18 

 

3-нші списк мұсылманша болды 

 

Сырдария облысына көрсеткен мұсылмандардың екі спискісінде 3-нші 

нөмірлі зиялылардың аты мұсылманша жазылады. «Ғұлама» лардікі 

мұсылманша болмай орысша ғана болды. Дауыс беруде Сырдария бұқаралары 

мұсылманша жазылған 3-нші нөмірді ескерсін.  

«Ғұлама» спискіндегі 10-ншы кандидат Серікқұл Аллабергенов 

жолдастарын жағымсыз екен деп, 18-нші декабрьде телеграммамен 

кандидатығын қайтып алғанын білдірді.  

Бұл кісі бастап ырза болып, қағаз тапсырған соң окружной комиссия 

спискке кіргізіп жатқан еді. Енді не, тағы қайтадан айнып отырғанын қайдам. 

Бәлки «Ғұлама» деген түркістанның сорына шыққан сұрқиялардың тобы 

екенін, соңғы кездегі «әжептәуір» істерінен сезіп, енді тойынды ма? Лапиннің 

кім екенін енді білді ме, Серікқұл мырза? 
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1917. №18  

Түркістан Уақытша Хукіметінен 

 

Қоқан. 3-нші декабрь, барша газеттер басқармаларына һәм автономиялы 

түркістанның Хукімет мехкемелеріне һәм халық ұйымдарына: 

28-нші ноябрьде түркістан аймағы мұсылмандарының айырықша жалпы 

съезі түркістанды жергілікті автономия деп елан қылды. Уақытша ұлт 

мәселесін һәм уақытша хукімет сайлап ашты. 

Мемлекеттікке кімнің де болса қысымынан аулақ закон тұтынған сот 

һәм басқа хукімет мехкемелері мен халық ұйымдары бәрі де керек екенін 

ескеріп, уақытша хукімет бұл айтылған мехкемелер һәм ұйымдар 

автономиялы түркістанның жаңа закондары шыққанша ілгері закондарды 

қолданып істеп, істерін тоқтатпауына лайық табады. 

Түркістан қанша қиындықтарды бастарынан кешіріп, осы күні де 

қиындықта екені һәм бұл қалыпта тұра берсе, ойран қылып жіберерлік орасан 

үлкен істер болып кетуін һеш кім есінен шығармауы тиіс. 

1917. №18 

 

Сырдария облысы советі 

 

Ташкент большевик қолына өткен соң, бұрынғы Сырдария облысной 

советі облыс халық комиссарларының советі болып аталды. Солдат жұмыскер 

топырлап кіріп жиырма бес адам шлен болса керек. Біз большевиктерге 

қарсымыз һәм жаңа мына көпшілікті бірге істеп жұртымызға теңдік ала-

алатын емеспіз, жұрттың санына қарап уәкіл кірмейтін болса, біз қосылып 

істемейміз деп Сырдария облысы уездерінен келген уәкіл қазақтар тегіс 

протест қылып шығып кеткен. 

Мұсылманнан жалғыз Ташкенттік сарт Сұлтан Хожаев деген кісі 

шықпастан қалған. 

Осы күнде аты жөні Кудрявцев деген бұзық сот істерін басқарушы 

болып, Сұлтан Хожаев соған жәрдемші болып жүр. Сыр шариатын жақсы 

білетін «Ғұлама» болса керек. 

1917. №18 

 

Жер мәселесі 

 

Большевиктер соттарды жоғалтып, түркістанда жер мәселесін жаңадан 

қозғамақшы болса керек. Жер туралы Петербор большевиктері шығарған 

жарлығын түркістанда жүргізбекке жер комитеттерін ашпақшы дейді. 

Осыны біле тұрып шариғатшыл Ташкент «Ғұламалар» большевикпен 

қалай жанасып жүргеніне ақылымыз жетпейді. «Ғұлама» деп бейшара сарттар 

басына көтеріп жүргені, қорықса шариғат түгілі құдайды да ұмытып кететін 

қорқақ құлдар болып шықты ма? Қайдам. 
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9-ншы декабрьде Ташкенттегі большевик Хукіметі, большевик 

хукіметіне бағынбаған себепті Жетісу облысына пұл жібермеске қаулы 

қылыпты. Мұнан бұлай Ташкенттен Жетісудағы әскерлерге де  жай 

қызметкерлерге де, айлық қаражат, басқа түрлі беріліп  тұрған пұлдар 

тоқталды. 

1917. №18 

 

Жетісу қырғыны 

 

Декабрьдің басында Алматыдан келген хабарда ондағы қырғыздардың 

күні бұрынғыдан да қараң болып тұр дейді. Қызметтен босанып барған 

солдаттар қырып-жойып, талап құртып барады дейді. Әуелде аштық 

жалаңаштықтан қыс түскелі қырылудың соңында бейшаралар тағы жаңа 

түтенген кез болып тұрса керек. Жергілікті мұжықтар желігіп тағы 

қырғыздарға тиюге даярланып жатыр депті. Түркістандағы мұсылмандарға 

жәрдем сұрап телеграм келген. Бұл бейшараларға жәрдем қыла алатын, 

қыламыз деген түркістандықты біле алғанымыз жоқ. 

 

1917. №18 

 

Соғыстағы Түркістандықтар 

 

Түркістанда болып жатқан оқиғалардан хабар тауып соғыс 

майданындағы бірінші түркістан корпусынан алпыс адам Ташкентке уәкіл 

болып келген еді. Бұлар түркістанның автономия елан қылғанына қуаныш 

қылып зорлық қылатындар болса, біз бармыз деп 13-нші декабрьде болған 

манифестация алдында жұртқа үндеу қағаз таратып, автономия тойы 

тыныштықпен өтсін деп көп әрекет қылды. Ташкентте болған соңғы оқиғаны 

көзімен көріп, бұлардың біразы соғыс майданындағы түркістандық әскерлерге 

хабар жеткізбекке жүріп кетпек. 

1917. №18 

 

Шиеліден 

 

Биылғыдай қымбатшылық заманында, халықтың тіршілік жағынан 

пайдасын көздеп, Шиелі маңындағы қазақтар 11-нші Сентябрьде қолдану 

қауымын (потребительский общество) аштық.  

Іс басқарып тұрарлық правление сайлап қойдық. Правление 

председателі Халжан Қоңыратбаев, секретары учитель А. Давидов, қазынашы 

(бухгалтер деп түсіну керек Р.А) Ноғаймұхаметғали Ғазизов болды. Екі 

правление шлені сайланды: біреуі Отызбай Саматұлы, екіншісі Михей шал 

деген орыс (орыстарда кірген). Уставымыз биыл Ташкентте 16-ншы августа 

болған аймақ кооперативтерінің съезінде, қолдану бөлімінде жаңа законге 

мауфиқ, заманға лайықтап жасалған устав. 
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Қауымымыздың жарнасы он сомнан. Бір үй жиырма жарнаға ие болуы 

мүмкін. Член ақысы екі сом қауымымызға, дін, тек, тіл айырмасына қарамай, 

түркістан аймағында тұрған һәр бір адамның кіруге хақы бар. Әзірге 

члендеріміздің саны 850 болды. Қауым он жеті мыңдай болды. Мұндай жұмыс 

біздің бұл шаманың қазағының арасында бұрын болмаған, тосын жұмыс 

болғандықтарын, халықтың жете түсіне алмай, жеткілікті сома жиналмай 

жатыр. Бір жағынан, ісіміздің басы әзірге аяқсыз болып, ауыр жағына тұс 

келіп, ісіміз көңілдегідей болып жүріп кете алмай жатыр.Тап осы кезде һеш 

нәрсе тауып болмайды, тапсаң келтіріп болмайды. Біздің ойымызда мұндай 

болар деген жоқ едік. Біз ойлаған едік – бостандық күні туды, енді һәр нәрсе 

болса халық пайдасы үшін болады. Ілгергі, өзі таршылық заманда онан жаман 

бір ұйыс қилы бара жатқан халықтың қан сөлін сорып жүрген 

спекулянттардың жолы байлануы; олардың бастап пайда болуына себеп 

болған, оларды қуаттаушы ескі хукімет жоғалды-ғой; енді қара бұқараның 

қамы үшін басталып отырған игілік істерге халық қауымдарына жол ашық 

қой. Халық өз пайдасы үшін сайлап қойған һәр түрлі комитеттеріміз мұндай 

көп пайдалы жұмыстарға жәрдемде болатын шығар деп едік. 

«Кісі дегенім сарт шықты» дегендей-ақ. Біздің ойлағанымыздың бәрі 

босқа болып шықты. 

Шынында халық адамы деген комитеттеріміз заманға қарап сыртын 

өзгерткен, қойдың терісін жамылған қулар болып шықты. Мынау сұрапыл 

соғыстың кесірінен болып тұрған қымбатшылық, таршылықтың үстіне 

«жаңбыр жауса терек екі жауады» болып лай суда балық ұстап жүрген 

спекулянттардың жұртты рахымсыз түрде талауына жол ашу қылып қойып, 

жұрттың өз бетімен істелмекші қауымшылық ісіне һәр түрлі бөгеу жарлық 

шығарып отырған комитеттердің істері таң қаларлық һәм ақылға сиярлық 

емес. Халық болса аш-жалаңаш, бір тілім нанға, бір салым шайға, бір жарты 

шүберекке зар. Байларда қашан болса да мұқтаждық жоқ. Кедейлердің күні 

қараң, халыққа ең зәру керекті болған астықтан былайғы шай, қант, кездеме 

осы күнде саудагерлердің қолында. Қолдану қауымдары бұларды қолына 

түсіре алмай отыр. Бізде сондай әуреліктеміз. Басқа жақтарды білмейтін біздің 

түркістан аймағындағы қолдану қауымдарының бәрінің де көрген күні біздей 

болса керек. Сөйтіп қауым ашып көңілдегідей жүргізе алмай тұрсақ та ісімізді 

тоқтатпай жүргенше жүргізіп тұрамыз. «Қос жүре түзелер» деген ғой. Бұл 

болып тұрған қиянат, бөгеулер бір-екі күндік уақытша нәрселер. Біздің 

қауымымыз уақытша емес, түпкілікті іс. Бұл уақытша нәрселердің бәрінен 

басып озып кетіп, жасап кетсе керек деген үмітіміз мықты. 

 

Оразбақ 

 

 

 

 

 



131 

Қорытынды 

 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы 

тарихында қазақ зиялы қауымының арыстары ұйымдастырған 

«Айқап»,«Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Ақ жол», сияқты кезінде қазақ 

тілінде шығып тұрған мерзімдік басылымдардың орны бөлек.  

Оқырманға ұсынылып отырған аталмыш оқу құралының 1-кітабына 

арқау болған сол басылымдардың бірі – «Бірлік туы» газетінің 1917 жылғы 

жарияланымдары. Басылым жарияланымдары арқылы Түркістан өлкесіндегі 

қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуал негізінде тұтас қазақ 

қоғамының бейнесін көреміз. 

«Бірлік туының»жарық көруі Мұстафа Шоқай, Сұлтанбек Қожанов, 

Қайретдин Болғанбаев, т.б. қазақ зиялы қауымының саяси қызметі және ерен 

еңбегімен тығыз байланысты. Басылым жарияланымдарына шолу оның 

«Қазақ» газетімен, оның ұйымдастырушылары, қазақтың ұлы перзенттері 

Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, т.б. тығыз байланыста болғанын 

көрсетеді.  

1917 жылдың сәуір айында Петроградтан Ташкентке келген М.Шоқай 

өлкедегі қызу қоғамдық-саяси өмірге араласып кетті. Ол өлкедегі қазақ-

қырғыз зиялыларының басын қосып «Бірлік туы» атты қоғамдық-саяси 

шығармашылық ұйым құруды көздеді. Ұйымның түпкі мақсаты - өлкедегі 

қазақ-қырғыз арасында қоғамдық-саяси өмірді жандандырып, Құрылтай 

жиналысына дейін Түркістан өлкесі қазақтарын тұтас қазақ мемлекеті 

шаңырағының астына біріктіруге бағытталған шараларды жүзеге асыру 

болатын. Бұл жолдағы алғашқы қадам - өлкеде қазақ-қырғызды ілім-білімге 

үндеп, елдегі болып жатқан оқиғалардан хабардар етіпотыратын газет шығару 

ісін қолға алу болды.  

Сол 1917 жылдың 24 маусымында өмірге келген «Бірлік туында» қазақ 

зиялыларының қазақтың күнделікті тұрмыс-тіршілігі, елдегі саяси ахуал, 

жалпы халықтың өзекті мәселелерін қозғаған мақалалары жарық көріп тұрды. 

С.Қожанов (Түркістан), А.Тоқтабаев (Жетісу), Т.Жанұзақов (Ш.Айтматовтың 

әкесі - Әулиеата), Қ.Болғанбаев (газетті шығарушы редактор), С.Сейітов, 

Е.Жарменов (Шымкент), Қ.Әбдалин (Пішпек, Жетісу облысы), А.Юсупов 

(Ақмешіт), А.Жанталин (Қазалы), Оразбақ (Шиелі), басқа да жергілікті 

тілшілер өлкенің түкпір-түкпіріндегі өмір-тіршілігіненхабар беріп газетте 

үзбей мақалалар жариялар отырды.  

Ұсынылып отырған кітап тәуелсіз қазақ мемлекеттігін құру жолындағы 

ұлт-азаттық күрес тарихы бойынша оқырманның тарихи танымын толықтыра 

түсуге септігін тигізеді деген ойдамыз. 
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Бақылау сұрақтары 

 

1 «Бірлік туы» газетінің қанша нұсқасы бар деп есептеледі және 

олардың тағдыры туралы не білесіз?  

2 «Бірлік туы» газетінің негізін қалаушы, алғашқы Бас редакторы кім? 

3 «Бірлік туы» газетінің алғашқы нөмірі қай қалада, қашан жарық көрді? 

4 «Бірлік туы» газетінде Қазақстанның қай қала, уездерінен ақпарат 

беретін материалдар жарияланып отырды? 

5 «Бірлік туы» газетінің беттерінде өз мақалаларын жариялап отырған 

қандай қазақ зиялыларын білесіз? 

6 «Бірлік туы» газетін шығаруға тікелей атсалысқан қазақ зиялыларын 

атаңыз. 

7 «Бірлік туы» газетімен бір мезгілде шығып тұрған қазақ мерзімді 

басылымдарын атаңыз.  

8 XX ғасырдың 1-ширегіндегі Қазақ өлкесіндегі жарық көрген қазақ 

мерзімді баспасөзінің тарихын зерттеумен айналысқан ғалымдар  

(тарихшылар, журналистер, филологтар) мен олардың еңбектеріне шолу 

жасаңыз. 

9 «Бірлік туы» газетінде «Оразбақ», «А.Ж.», «Мадияр», «Көз көрген», 

«С» бүркеме есімдерімен мақалаларын жариялар тұрған қазақ зиялыларын 

анықтаңыз. 

10 «Бірлік туында» негізінен Қазақстанның қай аймағы, облыстары 

бойынша материалдар жарық көріп тұрды? 

 

Есімдік көрсеткіштер 

 

Алдабек Мангелдин – нотариус. Түркістан өлкесіндегі қазақ 

зиялыларының «Кеңес» атты саяси үйірмесінің Бюро мүшесі. 

Ахмет Жанталин – Троицк қаласындағы «Расулия» медресесін бітірген. 

1917 ж. Ақпан революциясынан кейін Петропавл уездік Алаш Орда бөлімінің 

белсенді мүшелерінің бірі болды. «Бірлік туы» газетінде мақалалары 

жарияланып тұрды. Кейіннен «Қазақ», «Жас Азамат» газеттерінде де 

мақалаларын жариялап тұрған. 

Әлімхамит (Әлимұхаммед) Көтібаров – Санкт-Петербургтегі әскери-

медицина академиясын тәмамдаған. 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін 

аймақтық Кеңестің аудармашысы. Ташкенттегі округтік соттың 

аудармашысы. Аймақтық Қазақ-Қырғыз Кеңесінің төрағасы. 

Гүлсім (Гүлсінханым) - дәрігер. Санжар Асфендияровтың қарындасы. 

Петербург дәрігерлік институтын бітірген алғашқы қазақ қызы. Ташкент 

қаласында алғаш әйелдерге арналған ақушерлер даярлайтын медициналық 

техникумды ұйымдастырады. Өмірінің соңына дейін өзі ұйымдастырған 

медициналық техникумда оқытушылық қызмет атқарады.  

Зұлқарнайын Сейдалин – статист көмекшісі. 
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Көз көрген – «Бірлік туы» газетінің бас редакторы болған                       

Қ. Болғанбаевтың бүркеме есімі. 

Келдин – бұл да«Бірлік туы» газетінің бас редакторы болған                           

Қ. Болғанбаевтың бүркеме есімі. 

Коровиченко Павел Александрович – Әскери қызметкер, әскери заңгер, 

генерал-майор. А.Ф.Керенскийдің әріптесі. 1917 жылдың қыркүйегінде А.Ф. 

Керенский тапсырмасымен Түркістан өлкесіне қыркүйек дағдарысынан кейін 

тәртіп орнату мақсатымен жіберіледі. 24 қыркүйекте Түркістан өлкесін 

басқаратын «генеральный комиссар» болып жарияланды. 

Қоңырқожа Қожықов – мұғалім. Түркістандағы мұғалімдер 

семинариясын тәмамдаған. Ақпан төңкерісіне дейін Әндіжанда мұғалімдік 

қызмет атқарды. Ферғанадағы «Илятия» ұйымын басқарған. 1917 ж. Түркістан 

өлкесіндегі қазақ зиялыларының «Кеңес» атты саяси үйірмесінің Бюро 

мүшесі. Түркістан мұхтарияты Уақытша үкіметінің құрамында болған. 

Мадияр – Мұстафа Шоқайдың бүркеме есімі. 

Мұстафа Шоқай – заңгер. 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін 

Петербургте Ресей мемлекеттік думасында Мұсылмандар фракциясы 

жанындағы бюрода Түркістан мұсылмандарының өкілі болды. Уақытша  

үкіметтің Түркістан комитетінің мүшесі. Түркістан мұсылмандарының 

Орталық Кеңесінің төрағасы. Түркістан орыс қоныстанушысы – қазақ Кеңесі  

ұйымының төрағасы. Қоқан  автономиясы үкіметінің министрі (Түркістан 

Уақытша Үкіметі). 1917 ж. «Бірлік туы» газетінің негізін қалаушы, газеттің 

алғашқы редакторы. 

Нұрғали Құлжанов – Торғай уезінің тумасы. Орынборда оқытушылар 

мектебін тәмамдаған. 1905 ж. Семей мұғалімдер семинариясында ұстаздық 

етті. 1906 ж. 3 дәрежелі Әулие Станислав орденімен марапатталған. 

1908ж. Батыс Сібір география қоғамы Семей бөлімшесіне мүше болып 

қабылданды. Өлке тарихына қатысты ежелгі тарихи, фольклор, 

музыкалық мұраларды осы бөлімше мұражайына тапсырып отырған. “Қазақ”, 

“Үш Жүз”, “Бірлік Туы” газеттерінде мақалалары жарияланып тұрды.  

Оразбақ – «Бірлік туы» газетінің Ақмешіттегі тілшісі. 

Садық Өтегенов – мұғалім. Ақпаннан Қазанға дейін Сырдария  

облыстық Кеңесінің мүшесі. 1917 ж.Ақпан төңкерісінен кейін Түркістанда, 

Сырдария облысында Уақытша үкіметтің уездік, облыстық комитеттерінде 

жауапты қызметтерде істеген. 

Сейітжаппар Асфендияров- Санжар Асфендияровтың әкесі. Түркістан 

генерал-губернаторлығында әскери тілмәш болған. 1917 жылы 2-5 тамызда 

өткен Түркістан аймағы қазақ-қырғыздарының жалпы жиылысына 

М.Тынышбаевпен бірге төрағалық еткен. 

Санжар Асфендияров – әскери дәрігер. 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне 

дейін Термезде әскери дәрігер, Ташкент мұсылман жұмысшылар Кеңесінің 

төрағасы. 1917 ж. Түркістан өлкесіндегі қазақ зиялыларының «Кеңес» атты 

саяси үйірмесінің Бюро мүшесі болған. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1908
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D1%88_%D0%96%D2%AF%D0%B7_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%A2%D1%83%D1%8B
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Сералы Лапин – заңгер. 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін Термезде 

тілмәш. 1917 ж. Ақпан төңкерісінен кейін Ақмешітте «Халық өкілдері Кеңесі» 

ұйымын, «Жамия ғұламаларын» басқарған. 

Серікбай Ақаев – мұғалім. Түркістанда мұғалімдер семинариясын 

тәмамдаған.1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін Қоқанда мұғалімдік 

қызметте болған. Ақпан төңкерісінен кейін Сырдария қазақ-қырғыздарының  

әр түрлі қоғамдық ұйымдарында ұйымдастырушылық қызметтер атқарған, 

халық соты қызметінде болған. 

Сұлтанбек Қожанов – мұғалім. Төңкеріске дейін Әндіжанда мұғалімдік 

қызметте болған. Ташкенттегі «Ихтия» қоғамдық ұйымның төрағасы. 

Ақпаннан қазанға дейін Сырдария облысында әртүрлі қызметтер атқарған. 

1917 жылдың көктемінде Ташкентте М.Шоқай, Қ.Болғанбаевпен бірге «Бірлік 

туы» газетін шығаруға белсенді ат салысты. 

Төреқұл Жанұзақов –Сырдария облыстық кеңесінің мүшесі, Түркістан 

Республикасының Бас Атқарушы комитетінің төрағасының орынбасары, 

Жетісу облысының босқын қырғыз-қазақтарын туған жеріне орналастыру ісін 

жүргізу жөніндегі Түркатком Айрықша Комиссиясының төрағасы, 

Түркістан   түрікшілдіктің қозғалысының негізгі ұйымдастырушылары мен 

жетекшілерінің бірі. Қырғызстанның халық жазушысы Ш.Айтматовтың әкесі. 

Һасен (Хұсан) Ибраһимов – заңгер. 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін 

Самарқанда тілмәш. Төңкерістен кейін Ақмешіт атқару комитетінің төрағасы 

және Ақмешіт жұмысшы-солдат Кеңесінің мүшесі болған.  

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D2%9B%D0%B0%D0%B9
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