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http://assembly.kz/kk/news/beybitshili 

2017 жылғы 30 мамырда Қызылорда қаласындағы ЖОО, колледждер мен 

кәсіпорындар базасында ҚХА «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» халықаралық 

форумы шеңберінде бейбітшілік сабақтары өтті. 

Осындай іс-шаралардың бірі Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінде өтті. 

Іс-шараға ҚХА мүшелері, ЖОО-дың оқытушы-профессорлық құрамы, музейлер, 

мұрағаттар мен кітапханалардың қызметкерлері, кәсіпорындар мен жастар ұйымдарының 

өкілдері қатысты. 

Мұнда дәріс оқығандардың бірі ҚР Президенті Мұрағатының директоры  Борис Жапаров. 

Ол өз сөзінде жыл сайын өткізілетін Қазақстан халқы Ассамблеясының «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» форумының мән-мағынасына, өзектілігіне тоқталды. «Форум 

шеңберінде өтіп жатқан бүгінгі бейбітшілік сабақтарының мақсаты – жастардың 

патриоттық сезімін ояту, толеранттылықты дамыту, жеке тұлғалық мәдениеттілікті, құқық 

қорғау және жеке бас бостандық  ұғымдарын түсіндіру», - деді ол. 
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http://assembly.kz/kk/rss 

2017 жылғы 30 маусымда күндері Қызылорда облысының Нағи Ілиясов атындағы 

ауылында ҚХА Қоғамдық келісім кеңесінің «Қоғамдық сананы Қоғамдық келісім 

кеңестері тұрғысында жаңғырту» атты көшпелі отырысы өтті. Іс-шара ҚХА «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» халықаралық форумы аясында ұйымдастырылды. 

Отырысқа ҚХА, Қоғамдық келісім кеңестерінің, ғылыми-сараптамалық кеңестің 

мүшелері, «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі мен коммуналдық 

мекемелерінің қызметкерлері, этномәдени бірлестіктердің, БАҚ өкілдері және т.б. 

қатысты. 
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http://assembly.kz/ru/news/uroki 

30 мая 2017 года на базе ВУЗов, колледжей и предприятий г.Кызылорда в рамках 

Международного форума АНК «Память во имя будущего» прошли уроки мира. 

Один из таких уроков проходил в Кызылординском государственном университете имени 

Коркыт ата, где приняли участие члены АНК, профессорско-преподавательский состав 

вуза, сотрудники музеев, архивов, библиотек, студентческая молодежь. 

«Цель сегодняшней лекции – это воспитание патриотизма и гражданственности у 

молодежи, создание толерантной среды на основе ценностей многонационального 

Казахстана, гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека», -  сказал директор Архива Президента РК. Также в 

своем выступлении он отметил, что проект Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя 

будущего» спогсобствует  формированию общенационального исторического сознания. 
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http://assembly.kz/kk/news/kogamdyk-sanany-kogamdyk-kelisim 

2017 жылғы 30 маусымда күндері Қызылорда облысының Нағи Ілиясов атындағы 

ауылында ҚХА Қоғамдық келісім кеңесінің «Қоғамдық сананы Қоғамдық келісім 

кеңестері тұрғысында жаңғырту» атты көшпелі отырысы өтті. Іс-шара ҚХА «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» халықаралық форумы аясында ұйымдастырылды. 

Отырысқа ҚХА, Қоғамдық келісім кеңестерінің, ғылыми-сараптамалық кеңестің 

мүшелері, «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі мен коммуналдық 

мекемелерінің қызметкерлері, этномәдени бірлестіктердің, БАҚ өкілдері және т.б. 

қатысты. 

«Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясы Алаштың анасы болған Сыр елінде «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» форумын өткізгелі жатыр. Осы форум аясында өтіп жатқан 

Қоғамдық келісім кеңесінің отырысы батыр ағамыз Нағи Ілиясовтың туған ауылында 

ұйымдастырылғаны қуантады. Ауылдың жетістіктерін баршамыз білеміз. Бұл ауылды 

мақтамаймыз, бұл ауылмен мақтанамыз. Мұндағы көрсетіліп жатқан қонақжайлылық, 

тұрғындардың жүзіндегі күлкісі, ауылдың әсем келбеті келісім мен бірліктің көрінісі деп 

білемін», - деді өз сөзінде Қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы, Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ профессоры Әміржан Әлпейісов. 

Сонымен қатар іс-шараға қатысушылар Талсуат ауылының «Талсуат» оңалту 

орталығында өткен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Қайырымды ел» 

қайырымдылық акциясына қатысты. Өңірлік ҚХА өкілдері балаларға сыйлықтарын 

табыстап, орталыққа қаржылық көмек көрсетті. Көңілдері қуанышқа толы «Талсуат» 

орталығының қызметкерлері мен бүлдіршіндері алғыстарын өз өнерлерімен жеткізді. 

«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» жобасының бірінші күні жаппай саяси қуғын-

сүргіннің басталғанына 80 жыл толуына арналған «Алжир» фильмінің көрсетілімімен 

аяқталды.  
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http://assembly.kz/ru/news/prezentaciya-hrestomatii-istoriya-kazahsta 

30 мая 2017 года в областной универсальной библиотеке им. А.Тажибаева г. Кызылорда 

состоялась презентация документального сборника – Хрестоматии «История Казахстана. 

1917-2012. Документы и материалы». 

В мероприятии приняли участие представители Секретариата АНК Администрации 

Президента РК, члены АНК, сотрудники Архива Президента РК, представители РГУ 

«Қоғамдық келісім», представители этнокультурных объединений,Института истории 

государства, областной универсальной библиотеки им. А.Тажибаева, СМИ и др. 

Также в рамках презентации состоялась акция «Ассамблеядан теңдессіз сый» - «Дар от 

Ассамблеи народа Казахстана». 

«Сегодня в областной библиотеке проходит важное событие. Я считаю, что «Память во 

имя будущего» - это очень полезный и актуальный проект на сегодняшний день. Он 

способствует укреплению национального единства. В рамках этого форума наша 

библиотека получает дар от Ассамблеи.  Эти книги станут духовным богатством нашей 

области, и будут передаваться из поколения в поколение. Хочется пожелать Ассамблеи 

народа Казахстана больших успехов в деле укрепления единства нашего народа», - 

сказала в своем выступлении директор Областной универсальной научной библиотеки 

имени А.Тажибаева Нуржамал Мырзамуратова.  

*** 

Издание, выпущенное по документам Архива Президента РК, подготовлено совместно с 

АНК. Презентация проходит в рамках работы Форума «Память во имя будущего». 

Хрестоматия «История Казахстана. 1917-2012. Документы и материалы» является 

сборником подобранных документов из фондов Архива Президента Республики 

Казахстан, охватывающих периоды новейшей и современной истории 

Казахстана: извлечения из законов, протоколов заседаний, стенограмм, служебных и 

аналитических записок, документы из личных фондов государственных, политических и 

общественных деятелей Казахстана, касающихся различных вопросов развития 

общества, материалы из газетного фонда Архива. 

Составленная по хронологическому принципу, книга соответствует типовой программе 

курса «История Казахстана» в высших учебных заведениях, и содержит в себе освещение 

основных вех развития казахстанского общества с начала ХХ в. до 2012 года 

включительно. Разделы хрестоматии («Казахстан в советский период», «Независимый 

Казахстан») поделены на исторические периоды: становление тоталитарной системы и 

довоенный период 1917-1940 гг., Казахстан в годы войны 1941–1945 гг., послевоенное 

время и эпоха застоя 1946-1985 гг., период демократизации общества 1986-1990 гг. и 

становление Независимого Казахстана с 1991 г. 
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http://assembly.kz/ru/news/modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya-cherez-0 

0 мая 2017 г. в в ауле имени Наги Ильясова Кызылординской состоялось  выездное 

заседание Совета общественного согласия АНК Кызылординской области 

«Модернизация общественного сознания через призму Советов общественного согласия». 

Заседание проходит в рамках международного форума АНК «Память во имя будущего». 

В мероприятии приняли участие члены АНК, Советов общественного согласия, НЭС, 

представители РГУ и КГУ «Қоғамдық келісім», этнокультурных объединений, СМИ и т.д. 

«Международный форум Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего» в этом 

году проходит в Кызылординской области, которая полна истории и вопоминаний. В 

рамках данного форума также проходит заседание Советов общественного согласия. И 

меня радует то, что заседание организовано в поселке батыра Наги Илиясова. Мы 

наслышаны об успехах поселка. Нас переполняет гордость. Мы увидели гостеприимство, 

доброжелательность и солидарность жителей этого поселка. Думаю это и есть единство и 

общественное согласие», - сказал в своем выступлений прдседатель Совета 

общественного согласия, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Амиржан Альпеисов. 

Также участники форума посетили реабилитационный центр «Талсуат» аула Талсуат, где 

прошла благотворительная акция «Қайырымды ел» для детей с ограниченными 

возможностями. Представители региональных АНК подарили детям подарки  и оказали 

финансовую помощь центру. Дети и сотрудники центра «Талсуат» в знак благодарности 

организовали гостям праздничный концерт. 
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http://assembly.kz/kk/news/istoriya-kazahstana-1917-2012-dokumenty-i-materia 

2017 жылғы 30 мамырда Қызылорда қаласындағы Ә. Тәжібаев атындағы облыстық 

әмбебап кітапханасында «История Казахстана. 1917-2012. Документы и материалы» 

құжаттар жинағының таныстырылымы өтті. 

Іс-шараға ҚР Президенті Әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының 

өкілдері, Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, Қазақстан Республикасы 

Президенті Архивінің қызметкерлері, ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» 

РММ,этно мәдени бірлестіктердің өкілдері,  Мемлекет тарихы институтының 

қызметкерлері, Ә. Тәжібаев атындағы. облыстық әмбебап кітапханасының қызметкерлері, 

БАҚ және т.б. қатысты. 

Сонымен қатар таныстырылым шеңберінде «Ассамблеядан теңдессіз сый» - «Дар от 

Ассамблеи народа Казахстана» акциясы өтті. 

«Бүгін облыстық кітапханада осындай маңызды іс-шара өтіп жатыр.  Өз басым «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» форумын ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған игілігі мол 

жоба деп білемін. Осы форум аясында Ассамблея кітапханамызға теңдессіз сый жасап 

жатыр. Бұл кітаптар ұрпақтан ұрпаққа жетіп, тарихтан сыр шертіп, облысымыздың рухани 

қазынасын айналады. Қазіргі кезде кітап оқу және кітапхананы қолдау – бұл бүгінгі қоғам 

дамуының басты мақсаттарының бірі. Тәуелсіз еліміздің нығаю мен өркендеу жолындағы 

Қазақстан халқы Ассамблеясының  қажырлы еңбегіне табыс тілеймін»,  - деді өз сөзінде 

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың директоры Нұржамал 

Мырзамұратова. 

*** 

ҚР Президенті Архивінің құжаттары бойынша шығарылған "История Казақстана. 

1917–2012" хрестоматиясы Қазақстан халқы Ассамблеясымен бірлесіп даярланды. 

Кітапты таныстыру «Тарихтан тағылым, өткенге тағзым» форумы жұмысының 

шеңберінде өтеді. 

«История Казахстана. 1917-2012. Документы и материалы»құжаттар жинағы 

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы кезеңдерін қамтыған, қоғам дамуының 

түрлі мәселелеріне қатысты есептер, қызметтік хаттар, шолулар мен мемлекеттік, 

саяси және қоғам қайраткерлерінің жеке қорларынан алынған деректерден тарады. 

Хронологиялық принцип бойынша құрастырылған хрестоматия жоғарғы оқу 

орындарына арналған "Қазақстан тарихы" курсының типтік бағдарламасына сәйкес 

келедіжәне Қазақстан қоғамының ХХ ғ. басынан 2012 жылға дейінгі дамуының барлық 

негізгі кезеңдерін қамтиды. Хрестоматияның "Қазақстан кеңестік дәуірде", "Тәуелсіз 

Қазақстан" тарауларының өзі: тоталитарлық жүйенің қалыптасуы және 1917–1940 

жж. соғысқа дейінгі кезең, Қазақстан 1941–1945 жж. Ұлы отан соғысы жылдарында, 

соғыстан кейінгі және 1946-1985 жж. тоқырау,  1986-1990 жж. қоғамның 

демократиялық жаңаруы және 1991 жылдан бері тәуелсіздіктіңқалыптасу кезеңдері 

тарихи кезеңдерге бөлінеді деген. 
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ТЕЛЕКАНАЛЫ 

 

http://kyzylordatv.kz/kz/news/society/tarihtan-tagylym-otkenge-tagzym-2 

Облысымызда Қазақстан халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай халықаралық форум өтуде. 

«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» жобасы аясындағы ауқымды шараға алыс-жақын 

шет елден зерттеуші ғалымдар мен еліміздің әр аймағындағы қоғамдық келісім кеңесінің 

өкілдері жиналған. Бүгін делегация мүшелері Нағи Илиясов ауылындағы Қоғамдық 

келісім кеңесінің жұмысымен танысты. 

 

http://kyzylordatv.kz/ru/news/society/proshel-urok-mira 

В Кызылорде продолжается форум Ассамблеи народа Казахстана, который 

проходит в рамках традиционного проекта «Память во имя будущего». 
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http://24.kz/kz/zha-aly-tar/sayasat/item/179874-n-azaly-tarikh-a-ta-zym-mitingine-atysty 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған монумент алдында өткен «Азалы 

тарихқа тағзым» атты митингке қатысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 

хабарлады. Митингке қатысушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын бір минут 

үнсіздікпен еске алып, қайта жөнделген монументке гүл шоқтарын қойды. Мемлекеттік 

хатшы 3 миллионнан астам адам саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбаны болғанын 

айтты. Г.Әбдіқалықова Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында «Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да 

зұлмат ғасыр болды. Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заманнан жалғасып келе 

жатқан өзімізге ғана тән жолы біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі 

еріксіз таңылды. Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. 

Оның жарасы бір ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен 

мәдениеті құрдымға кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірі экологиялық 

апат аймақтарына айналды» деген сөздер айтылғанына тоқталды. Мемлекеттік хатшы 

одан соң «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру» атты тақырыппен өткен 

халықаралық конференцияға қатысты. Сондай-ақ конференцияға облыс әкімі 

Қ.Көшербаев, Қазақстан халқы ассамблеясы Төрағасының орынбасары – Қазақстан халқы 

Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Д.Мыңбай, Парламент Мәжілісінің 

депутаттары, мемлекеттік органдар өкілдері, Қазақстан халқы Ассамблеясының, 

Қоғамдық келісім кеңестерінің мүшелері, өңірлік ассамблеялар хатшылықтарының 

меңгерушілері, шетелдік және отандық сарапшылар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, 

саяси қуғын-сүргін құрбандарының және жер аударылғандардың ұрпақтары қатысты. 

Мемлекеттік хатшы өз сөзінде тарихи сананың көкжиегін кеңейтуге, сол кезеңнің 

оқиғалары мен деректерінің өзара байланыстылығы мен сабақтастығын көруге мүмкіндік 

беретін, тәжірибелік мақсатты көздеген конференцияның қоғамдық-саяси маңызы жоғары 

екенін атап өтті. Конференцияда қазіргі заманғы Қазақстан мемлекеттілігі тұрғысынан 

«Алаш» құндылықтарына, қуғын-сүргін, ашаршылық және жер аудару кезеңіне тарихи 

талдау жасау тәжірибесі және басқа да мәселелер қаралды. Гүлшара Әбдіқалықова 

Қазақстан тарихының ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қасіретті кезеңін талқылау 

қоғамдық сананы жаңғырту үдерісіне қосылатын елеулі үлес екенін айтты. Конференция 

қорытындысы бойынша форумға қатысушылар Қазақстан халқына арналған үндеу 

қабылдады. Сонымен қатар Мемлекеттік хатшы «Атамекен» балалар ауылын аралап, 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Студенттер сарайында 

болды. 
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http://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/179950-s-rgin-rbandaryna-arnal-an-miting-tti 

Мыңдаған жазықсыз жанның қаны төгілген тарихымыздың қаралы датасын Қызылорда жұрты 

да еске алумен атап өтті. Олар халқымыздың зиялылары жерленген төбеге гүл шоқтарын 

қойды. Бүгін қаладағы ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған 

мемориалдық кешенге 3 мыңға жуық адам келді. Рәсімде сөз сөйлеген Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова 3 миллионннан астам 

адамның өмірі қиылған зобалаң кезеңнің әрбір қазақстандықтың жанына жара салғанын айтты. 

Ал боздақтардың есімі мәңгілікке жазылған ескерткіштің қайта жаңартылуына жергілікті 

бюджеттен 142 миллион теңге жұмсалған. Сонымен қатар бұл қаржыға шағын аллея мен 

арнайы аялдайтын алаңдар да салынған. Дархан Мыңбай, ҚХА төрағасының орынбасары: - 

Тарихтың ащы сабақтары бар. Қаралы, азалы беттері бар. Солар ешқашан қайталанбасын. 

Бұның өзі біздің халқымыздың, біздің елде тұрып жатқан барлық этностардың басын біріктіре 

түседі. Өйткені ортақ тарих бар. 
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http://24.kz/ru/news/policy/item/179860-gossekretar-rk-prinyala-uchastie-v-mitinge-azaly-

tarikh-a-ta-zym-u-rekonstruirovannogo-monumenta-zhertv-politicheskikh-repressij-i-goloda 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к 

монументу. Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что жертвами 

политических репрессий и голода стали более 3-х млн человек. Госсекретарь подчеркнула 

слова Президента Казахстана, сказанные в программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания»: «уроки XX века для нашего народа во многом 

трагические. Во-первых, был сломан естественный путь национального развития и навязаны 

чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, нанесен страшный демографический 

удар по нации. Удар, который сказался на протяжении целого столетия. В-третьих, едва не 

были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, территория Казахстана превратилась 

во многих регионах в территорию экологического бедствия». Далее Госсекретарь приняла 

участие в международной конференции «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани 

жаңғыру». В конференции также участвовали: аким Кызылординской области К.Кушербаев, 

заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты 

Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, члены АНК, советов 

общественного согласия, заведующие секретариатами региональных Ассамблей, зарубежные 

и отечественные эксперты, научная интеллигенция, потомки репрессированных и 

депортированных. В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила 

высокую общественно-политическую значимость и практическую нацеленность конференции, 

которая дает возможность расширению границ исторического сознания, взглянуть на события 

и факты той эпохи в их взаимосвязи и преемственности. На конференции также 

рассматривались ценности «Алаш» в контексте современной казахстанской 

государственности, опыт исторического анализа периода репрессий, голода и депортаций и 

другие вопросы. Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц 

истории Казахстана первой половины ХХ века является важным вкладом в процесс 

модернизации общественного сознания. По итогам конференции было принято Обращение 

участников форума народу Казахстана. Во второй половине дня Государственный секретарь 

посетила детскую деревню «Атамекен» и дворец студентов Кызылординского 

государственного университета имени Коркыт ата. 
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http://khabar.kz/ru/news/politika/item/82570-gossekretar-rk-prinyala-uchastie-v-mitinge-azaly-

tarikh-a-ta-zym-u-monumenta-zhertv-politicheskikh-repressij 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и возложили 

цветы к монументу. Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что 

жертвами политических репрессий и голода стали более 3-х млн человек. Госсекретарь 

подчеркнула слова Президента Казахстана, сказанные в программной статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания»: «уроки XX века для нашего народа во 

многом трагические. Во-первых, был сломан естественный путь национального развития 

и навязаны чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, нанесен страшный 

демографический удар по нации. Удар, который сказался на протяжении целого столетия. 

В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, территория 

Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического бедствия». 

Далее Госсекретарь приняла участие в международной конференции «Ұлттық сана: 

тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру». В конференции также участвовали: аким 

Кызылординской области К.Кушербаев, заместитель Председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители 

государственных органов, члены АНК, советов общественного согласия, заведующие 

секретариатами региональных Ассамблей, зарубежные и отечественные эксперты, 

научная интеллигенция, потомки репрессированных и депортированных. В своем 

приветственном слове Государственный секретарь отметила высокую общественно-

политическую значимость и практическую нацеленность конференции, которая дает 

возможность расширению границ исторического сознания, взглянуть на события и факты 

той эпохи в их взаимосвязи и преемственности. На конференции также рассматривались 

ценности «Алаш» в контексте современной казахстанской государственности, опыт 

исторического анализа периода репрессий, голода и депортаций и другие вопросы. 

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц истории 

Казахстана первой половины ХХ века является важным вкладом в процесс модернизации 

общественного сознания. По итогам конференции было принято Обращение участников 

форума народу Казахстана. Во второй половине дня Государственный секретарь посетила 

детскую деревню «Атамекен» и дворец студентов Кызылординского государственного 

университета имени Коркыт ата. 
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tarikh-a-ta-zym-u-monumenta-zhertv-politicheskikh-repressij 

 

В Кызылорде почтили память жертв политических репрессий. В регионе прошла 

международная конференция в рамках проекта «Память во имя будущего». Этот 

мемориал построен на месте массового захоронения жертв политических 

репрессий. Нынешней весной памятник реконструировали, появилась малая 

аллея. Здесь минутой молчания почтили сегодня память жертв политических 

репрессий и возложили цветы. Дархан Мынбай, заместитель председателя-

заведующий секретариатом АНК: - Это самая печальная дата в нашем календаре. 

Она полна траура и скорби. Горькие страницы истории больше не должны 

повторяться. У нас одна история, мы едины. Это нас сближает, и в этом единстве 

наша сила. Страницы истории уже чуть позже подробно обсудили делегаты 

научно-практической конференции. Отечественные и зарубежные эксперты, 

учёные говорили о современной казахстанской государственности, привели  опыт 

исторического анализа периода репрессий и депортаций. Тогрул Исмаил, 

профессор университета технологии и бизнеса (Турция): - Цели и задачи, которые 

поставлены перед казахстанским народом, и вот этот форум - они объединяют 

друг друга, дополняют и дают возможность с интересом, с глубоким пониманием 

подходить к тем проблемам, к тем вопросам, которые сегодня стоят перед 

казахстанским народом, казахстанским обществом. Здесь же Гульшара 

Абдыкаликова посетила историко-документальную выставку «Тар жол, тайғақ 

кешу». А накануне в рамках визита в регион Госсекретарь встретилась с 

представителями творческой интеллигенции Кармакшинского района. Участники 

встречи обсудили статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» и вопросы развития национальной культуры и 

искусства. 
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Г.Әбдіқалықова саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған 

монумент алдында өткен «Азалы тарихқа тағзым» атты митингке қатысты 

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова саяси 

қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған монумент алдында өткен 

«Азалы тарихқа тағзым» атты митингке қатысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз 

қызметі хабарлады. Митингке қатысушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын бір 

минут үнсіздікпен еске алып, қайта жөнделген монументке гүл шоқтарын қойды. 

Мемлекеттік хатшы 3 миллионнан астам адам саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбаны болғанын айтты. Г.Әбдіқалықова Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында «Өткен ХХ ғасыр 

халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. Біріншіден, ұлттық 

дамудың ықылым заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы біржола 

күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. Екіншіден, 

ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 

ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті 

құрдымға кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірі экологиялық апат 

аймақтарына айналды» деген сөздер айтылғанына тоқталды. Мемлекеттік хатшы 

одан соң «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру» атты тақырыппен 

өткен халықаралық конференцияға қатысты. Сондай-ақ конференцияға облыс 

әкімі Қ.Көшербаев, Қазақстан халқы ассамблеясы Төрағасының орынбасары – 

Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Д.Мыңбай, Парламент 

Мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдар өкілдері, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының, Қоғамдық келісім кеңестерінің мүшелері, өңірлік ассамблеялар 

хатшылықтарының меңгерушілері, шетелдік және отандық сарапшылар, ғылыми 

және зиялы қауым өкілдері, саяси қуғын-сүргін құрбандарының және жер 

аударылғандардың ұрпақтары қатысты. Мемлекеттік хатшы өз сөзінде тарихи 

сананың көкжиегін кеңейтуге, сол кезеңнің оқиғалары мен деректерінің өзара 

байланыстылығы мен сабақтастығын көруге мүмкіндік беретін, тәжірибелік 

мақсатты көздеген конференцияның қоғамдық-саяси маңызы жоғары екенін атап 

өтті. Конференцияда қазіргі заманғы Қазақстан мемлекеттілігі тұрғысынан «Алаш» 

құндылықтарына, қуғын-сүргін, ашаршылық және жер аудару кезеңіне тарихи 

талдау жасау тәжірибесі және басқа да мәселелер қаралды. Гүлшара 

Әбдіқалықова Қазақстан тарихының ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қасіретті 

кезеңін талқылау қоғамдық сананы жаңғырту үдерісіне қосылатын елеулі үлес 

екенін айтты. Конференция қорытындысы бойынша форумға қатысушылар 

Қазақстан халқына арналған үндеу қабылдады. Сонымен қатар Мемлекеттік 

хатшы «Атамекен» балалар ауылын аралап, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің Студенттер сарайында болды. 
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Қызылордада «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру» тақырыбында 

конференция өтті 

 

ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова бүгін Қызылорда қаласында 

өткен «Азалы тарихқа тағзым» атты митингке қатысты. Сыр өңіріндегі тағылымды 

шаралар «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру» атты тақырыппен 

өткен халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференциямен жалғасты. Кезінде бұл 

жерге саяси қуғын-сүргінге ұшыраған жандардың мүрделері жерленген. Жазықсыз 

жапа шеккендерге арналған ескерткіш биыл қайта жаңғыртудан өткізіліп, жанынан 

шағын аллея салынды. Еске алу шарасына жиналғандар боздақтардың рухына 

тағзым етіп, бір минут үнсіздікпен еске алды.  Дархан Мыңбай, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы төрағасының орынбасары: -Тарихтың ащы сабақтары бар, қаралы, 

азалы беттері бар. Солар ешқашан қайталанбасын. Бұның өзі біздің халқымызды, 

біздің елімізде тұрып жатқан барлық этностардың басын біріктіре түседі. Өйткені 

ортақ тарихымыз бар. Тарихтың ақтаңдақ беттері одан әрі ғылыми-тәжірибелік 

конференцияда сараланды. Отандық және шетелдік ғалымдар сұрапыл 

жылдардан сыр тартқан тың зерттеулері мен ой тұжырымдарын ортаға салды. Ким 

Сангчел, Хангкук университеті Орталық Азия институтының профессоры /Оңтүстік 

Корея/: -Күштеп қоныс аударған жылдары корейлердің бір бөлігі Арал маңына 

қоныстанды. Сол уақыттан бері олардан бірнеше ұрпақ тарады. Мен ғалым 

ретінде корей диаспорасының өткені мен бүгінін зерттеп жүрмін. Кешегі қуғын-

сүргіннің зардабын тартқан ұлттар бүгінгі күні қазақ халқымен бірге өмір сүріп, біте 

қайнасуы – елдегі бірлік пен берекенің айқын көрінісі. Сондай-ақ Мемлекет 

хатшысы Сыр өңіріне сапары барысында Қармақшы ауданында болып, Қорқыт ата 

кешенін аралады. Шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен кездесіп, Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын кеңінен талқылады.   
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

 

https://egemen.kz/article/qyzylordada-sayasi-qughyn-surgin-zhane-asharshylyq-qurbandaryna-

taghzym-koersetildi 

Бүгін Қызылорда қаласында қайта жаңғыртылған ашаршылық және саяси қуғын-сүргін 

құрбандарына арналған Мемориалдық ескерткіш жанында «Азалы тарихқа тағзым» атты 

митинг өтті. Митингте құрбандарды еске алу мақсатымен бір минуттық үнсіздік 

жарияланып, ескерткішке гүл шоқтары қойылды. Шараға жалпы 3 мыңнан астам адам 

қатысты. 

Митингке ҚР Мемлекеттік хатшысы Г. Әбдіқалықова, КХА Төрағасының орынбасары Д. 

Мыңбай, облыс әкімі Қ. Көшербаев, бірқатар зиялы қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея, 

Түркия елдерінен келген ғалымдар қатысты. 

 

Митингте сөз сөйлеген Мемлекеттік хатшы Г. Әбдіқалықова 3 млн астам адамның саяси 

қуғын-сүргін және ашаршылықтың құрбаны болғанын айтып, Мемлекет басшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы 

«Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. 

Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән 

жолы біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. 

Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 

ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға 

кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері экологиялық апат аймақтарына 

айналды», деген сөздерін атап көрсетті. 

 

Шара барысында сөз алған облыс әкімі Қ. Көшербаев: «ХХ ғасырдағы саяси қуғын-сүргін 

мен ашаршылық – мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көзінің жасына суарылған 

тарихымыздың шерлі беттері. Бас қосып, жиын өткізіп тұрған осы төбе – сол кездегі 

қанды қырғынның куәсі. Осы жерде қаншама ұлт зиялылардың мүрдесі жерленді. Ендеше, 

бұл жер – барлығымыз үшін тағзым етіп, бас иетін киелі орын. Сондықтан, қайта 

жаңғыртудан өткізіп, бүгін пайдалануға беріп отырған ескерткіш маңында шағын аллея 

мен арнайы тағзым ету орындары қарастырылды», деді. 

Айта кететін жайт, ескерткіш Қызылорда қаласының Арай тұрғын ауданында орналасқан. 

Қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткіштің қайта жаңғырту жұмыстарына 

облыстық бюджеттен 142 млн. 470 мың теңге бөлінді. Бұл жоба шеңберінде шағын аллея 

мен арнайы тағзым ететін орындары салынды. Жарық шамдары орнатылып, кеспе тастар 

төселген. Қайта жаңғырту жұмыстары «Техоснастка-Ремсервис» ЖШС-і арқылы 

жүргізілді. 
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Залог будущего – память и единство 

31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода – для казахстанцев 

особая дата. Это день единения и скорби по невинно убиенным, прошедшим чрез 

тернии тоталитарной инквизиции. Но, кроме того, это день веры и надежды на то, 

что бессмысленная, чудовищная жестокость больше никогда не повторится. 

Не берусь утверждать, есть ли у других народов такая «зарубка» на исторической памяти, 

сопоставимая в гражданском сознании с общенациональным трауром, но у нас, 

относящихся к поминовению ответственно и свято, преклонение перед величием духа 

взошедших на голгофу страданий – в вековечной традиции. А 20 лет назад Глава 

государства совершенно справедливо и закономерно своим указом официально учредил 

День памяти. 

 

Для нас он объединяет трагические страницы в судьбах многих народов, их сынов и 

дочерей, которыми тоталитарный режим населил «точки» беспрецедентно обширной 

лагерной системы. 

 

Однако произошло то, чего иезуиты системы, должно быть, не ожидали. Тяготы и 

неимоверные лишения не озлобили людей, а, напротив, сблизили, сплотили, сделали 

дружней и сильней перед лицом суровых испытаний. В Казахстане депортированные 

народы, заключенные и спецпереселенцы обрели вторую родину. Здесь, в тесном общении 

и совместном самоотверженном труде, закалился истинный интернационал. Неспроста 

именно мы, и опять же по инициативе Елбасы, первыми в мире создали народную 

ассамблею – организацию, представляющую все этносы страны. 

 

Потому дата 31 мая так же, как и 1 мая, – это день единения сограждан. Единения в общей 

боли и сострадании, в благодарной памяти и стремлении к добру. 

 

В последние дни мая Ассамблея народа Казахстана ежегодно организовывает 

мероприятия и акции, посвященные памяти жертв политических репрессий и голода. В 

нынешнем году местом проведения действующего по эстафетному принципу 

международного форума «Память во имя будущего» (он стартовал в 2010 году) выбрана 

Кызылорда. История этого города неразрывно связана с судьбой видных деятелей 

«Алаш», посвятивших всю свою жизнь служению народу, национально-

освободительному движению, то есть неразрывно связана с важнейшими этапами истории 

страны. 

 

Закономерно, что экспертные обсуждения в рамках таких площадок прежде всего 

нацелены в будущее. Но – в тесной связи с прошлым и его горькими уроками. При этом 

концептуальной основой для конструктивного диалога ученых на этот раз служит весьма 

востребованная в деловых кругах и интеллектуальной среде статья Президента 

Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».  

 

В рамках духовной модернизации в стране проводится работа по укреплению 

консолидирующего общенационального исторического сознания. Ассамблея – участник 

http://www.kazpravda.kz/articles/view/zalog-budushchego--pamyat-i-edinstvo/


почти всех проектов «Рухани жаңғыру», особенно таких, как «Туған жер», «Духовные 

святыни Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 

новых лиц Казахстана». Они формируют общность исторического сознания, ценности, 

объединяющие нацию. И этот тезис красной нитью проходит через всю статью Главы 

государства. 

 

Наши традиции, национально-культурные корни, без которых, как сказал Президент, 

«модернизация повиснет в воздухе», должны лежать в фундаменте общей истории. Это 

платформа, соединяющая линии прошлого, настоящего и будущего народа, примиряющая 

различные полюса национального сознания. 

 

Я глубоко убежден, что проект «Память во имя будущего» полностью укладывается в 

логику программы модернизации общественного сознания. Глава государства не случайно 

обращается к 100-летию радикальных перемен и революционных потрясений ХХ века. Он 

говорит, что каждый народ извлекает свои уроки из истории. Именно в результате 

преступлений тоталитарного режима СССР был сломан естественный путь национального 

развития Казахстана, навязаны чуждые формы общественного устройства; нанесен 

страшный демографический удар по нации, ее культуре и языку; территория Казахстана 

превратилась в зону ссылок и экологического бедствия. 

 

Мы вновь и вновь возвращаемся к тем трагическим страницам не для того, чтобы 

бередить старые раны, а чтобы лучше понять свою историю, а значит, и самих себя! 

«Память – для того, чтобы это не повторилось, чтобы у нас был иммунитет против этого», 

– сказал Президент на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.  

 

Вся мировоззренческая, идеологическая работа АНК направлена на извлечение таких 

уроков, на формирование общественного иммунитета против радикализма и экстремизма.  

 

В Казахстан были депортированы сотни тысяч немцев, поляков, корейцев, представителей 

народов Кавказа, крымских татар, турок, греков, калмыков и многих других. За годы 

репрессий в республике было создано 11 лагерей – АЛЖИР, Карлаг, Дальлаг, Степлаг, 

Песчанлаг, Камышлаг, Жезказганлаг, Актюбинский, Петропавловский, Кенгирский и 

Усть-Каменогорский, насчитывавшие 953 лагерных отделения и поселения. В них 

томились выдающиеся представители разных народов. И значит сохранение исторической 

памяти о названных событиях – это не просто наш гражданский долг перед своей страной 

и предками, это долг перед будущим. 

 

Искренних слов благодарности за увековечение подвижничества наших героев 

заслуживают деятели культуры и искусства дружественных стран: России, Германии, 

Кыргызстана, Японии, Венгрии… Это если вспомнить только недавние примеры. «Вера», 

«Архипелаг Карлаг», «Дольше жизни» – вот далеко не полный перечень документальных 

фильмов, отснятых на наших архивных материалах и по итогам встреч с участниками 

событий. Выделю последнее из перечисленных произведений – обстоятельную, глубокую 

и психологичную картину Дарьи Виолиной, принесшую автору победы и призы 

международных конкурсов.  

 

Мы обязаны сохранить и передать чистую, светлую память нашим потомкам. Для них – 

это урок нравственности, урок единства, урок согласия. 

 

С момента обретения независимости в Казахстане ведется большая работа по сохранению 

исторической памяти и реабилитации жертв тоталитаризма. Принят Указ «О мерах по 

оказанию помощи реабилитированным гражданам, пострадавшим от незаконных 

репрессий в период 30–40-х и начала 50-х годов». В 1993 году принят Закон «О 



реабилитации жертв массовых политических репрессий». Органами прокуратуры 

реабилитировано более 340 тыс. граждан, изданы 14 «Книг скорби», активно работают 

историко-просветительское общество «Әділет», международное общество «Мемориал» и 

другие. Историческая память стала для Казахстана этической нормой, которая объединяет 

всех граждан страны.  

 

Кызылординская область исторически была местом расселения депортированных 

народов. Еще в XIX веке царское правительство разместило здесь около 2 тыс. семей 

казаков под предлогом их участия в восстании против царя. После польского восстания 

1863–1864 годов в Приаралье ссылали поляков, их число к 1897 году на территории 

Средней Азии и юге Казахстана составило 11 597. Первая мировая война привела к 

появлению в Кызылординской области военнопленных австрийцев, а также поляков и 

немцев из Западной Украины. 

 

Отдельная страница в истории региона – депортация корейцев с Дальнего Востока в 1937 

году. Девяносто эшелонов доставили в Казахстан 20 789 семей – 98 454 корейца, из них 6 

000 – в Казалинск, 2 000 – в Кызылорду и ряд аулов области. Среди них были выдаю-

щиеся личности, народные герои Кореи Хон Бом До и Ге Бон У, которые похоронены в 

кызылординской земле.  

 

Благодаря помощи простых казахов многие корейцы наперекор системе выжили в самую 

трудную первую зиму. В одной из докладных записок того времени говорится, что 

местный детский сад остался без молока, так как все было отдано переселенцам.  

 

Сын Ге Бон У – Ге Хак Рим – вспоминал: «Когда возникли трудности у нас в семье, я 

увидел настоящую помощь казахского народа. Люди делились с нами последним – куском 

хлеба, мыла, сахара… Тот же вкус курта всегда в памяти. И этот лучший вкус я запомнил 

на всю жизнь». 

 

Помощь рождает доверие и дружбу, благодаря которым корейцы не только выжили, но и 

внесли огромный вклад в развитие области и всего Казахстана. Двадцать восемь корейцев 

Кызылорды – Герои Социалистического Труда. 

 

В 2017 году корейский этнос отмечает 80 лет своего проживания в Казахстане. Хочу 

подчеркнуть – не 80 лет депортации, а 80 лет проживания на земле, ставшей для 

казахстанских корейцев Родиной.  

 

В годы репрессий и войны в Кызылорду были депортированы более 3 тыс. немцев, 27 тыс. 

чеченцев и ингушей, почти 2 тыс. месхетинских турок, а также более 55 тыс. греков, 

балкарцев, карачаевцев, поляков и других. Все они, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 октября 1951 года, должны были остаться на 

спецпоселении навечно. 

 

Но вечной оказалась не карательно-репрессивная машина режима, а народная память и 

единство людей, противостоявших ему и выживших благодаря солидарности и взаимной 

поддержке.  

 

Казахстанская земля впитала в себя пот и слезы многих тысяч людей, дала им кров и 

пищу в годы трагедий и несчастий, стала для них родным домом, распахнула свое 

гостеприимное сердце для миллионов людей разных этносов, традиций, культур и 

религий. 

 

Поэтому поистине всенародную поддержку получил указ Президента Нурсултана -



Назарбаева (от 14 января 2016 года) об учреждении 1 марта праздника – День 

благодарности. Этот праздник, как подчеркнул Глава государства, «основан на глубоком 

историческом фундаменте. Он является напоминанием о тех непростых временах, когда 

во всей силе были проявлены самые драгоценные человеческие качества – милосердие, 

сострадание, взаимовыручка, самопожертвование». 

 

Создать надежную основу гражданской консолидации и достичь единства в таком 

полиэтничном государстве, как Казахстан, нельзя без восстановления исторической 

правды, какой бы горькой она ни была. Память предостерегает нас от повторения ошибок 

прошлого. 

 

Великой трагедией казахского народа стал искусственно организованный массовый голод 

1920–1930-х годов.  

 

Абсолютное непонимание и неприятие особенностей традиционного кочевого 

скотоводства, пренебрежение всеми экономическими законами аграрного производства в 

погоне за насильственным насаждением колхозного строя спровоцировали невиданный 

голод, последствия которого навсегда останутся в народной памяти.  

 

Одним из результатов поставок хлеба из СССР на мировые рынки, реализации лозунга о 

«перекачке средств из сельского хозяйства в промышленность», политики 

насильственного оседания казахов стало чудовищное пренебрежение интересами 

собственного народа. Был выдвинут тезис о том, что если у казахов не отобрать скот, 

хлеба они не дадут.  

 

Места массовой коллективизации казахского народа, «города из юрт», вокруг которых 

вымерли массы скота, стали коллективными кладбищами не только отдельных семей, но и 

целых аулов. 

 

Этот период в истории страны казахи назвали Великим джутом. Тяжкая драма народа 

связана со зловещей фигурой Филиппа Голощекина, приверженца крайне радикальных 

мер насилия и усмирения. Это именно он в свое время руководил в Екатеринбурге 

варварской казнью царской семьи. 

 

Юная Татьяна Невадовская, дочь сосланного профессора, об увиденном в марте 1933 года 

написала проникновенные, пронзительные стихи: «На небе радостно поют, трепещут 

птицы,⁄ А на земле страданья, голод, смерть…» Она в стихотворении задает вопросы, на 

которые долго не давалось правдивых ответов: «Кто приказал? Узнать, понять хочу я –⁄ 

Кто смерть и нищету послал сюда?» 

 

В своем выступлении на I сессии Ассамблеи народа Казахстана в 1995 году Глава 

государства, Председатель АНК Нурсултан Назарбаев подчеркивал: «…голод 1920–1930-х 

годов, когда погибли миллионы граждан, численность казахов сократилась почти 

наполовину, русские и другие народы потеряли миллионы честных тружеников, 

образованных и предприимчивых людей. Был подорван генофонд многих наций…» А 

всего погибло до 1 млн 750 тыс. человек.  

 

Народный протест против коллективизации приобрел форму массового вооруженного 

сопротивления. С 1930 по 1932 год в республике произошло 372 выступления и восстания. 

Спасаясь от голода и репрессий, свыше миллиона человек мигрировали за пределы 

Казахстана – в Китай, Монголию, Афганистан, Иран, страны Европы.  

 

Всего за пределами Казахстана в данное время проживает около 4,5 млн казахов. А это 



значит, что последствия тех событий мы испытываем на себе по сей день. И только 

благодаря независимости и политической воле Елбасы восторжествовала историческая 

справедливость: из-за рубежа на Родину вернулось более 1 млн казахов. 

 

Прагматизм и конкурентоспособность нации во многом определяются умением извлекать 

уроки из собственной истории. Мы получили историческую прививку от радикальных 

идеологий. Реализм и прагматизм – главные принципы нашего пути. Мы отчетливо 

понимаем необходимость сохранения внутреннего ядра национального «Я» и изменения 

национального сознания. Мы создали собственные экономические, социально-

политические, межэтнические модели развития и будем их развивать самостоятельно. 

Залог возможности самим определять свою судьбу – это наша независимость.  

 

Сколько живых человеческих судеб проходит перед нами в рамках нашего проекта 

Памяти. Ярких, драматических, счастливых историй потомков тех, кто выжил наперекор 

тоталитарной системе.  

 

Все региональные проекты «Память во имя будущего» уже стали базой для краеведческой 

работы, восстановления культурно-исторических памятников и культурных объектов на 

местах, что способствует реализации проектов программной статьи Президента 

Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

 

Я благодарю всех, кто принимает участие в нашем проекте «Память во имя будущего» – 

будущего, которое приходит к нам каждый день. Мы обязаны оправдать в этом будущем 

ожидания, надежды и мечты тех, кто ушел от нас в трагической истории ХХ века.  
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В Приаралье стартовали мероприятия в рамках ежегодного международного форума 

«Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв политических 

репрессий. 

Форум собрал представителей Cекретариата Ассамблеи народа Казахстана, 

Администрации Президента РК, членов АНК, этнокультурных объединений, сотрудников 

Архива Президента РК, РГУ «Қоғамдық келісім», Института истории государства, 

местных музеев, архивов и библиотек. В первый день с их участием в ряде учебных 

заведений и предприятий областного центра прошли уроки мира, где говорили как о 

суровой правде 30-х годов минувшего столетия – массовых голоде, репрессиях и 

депортациях, так и о важности демократического пути развития государства, избранном 

страной после обретения независимости. 

Содержательная и интересная встреча состоялась у участников проекта «Память во имя 

будущего» и в поселке им. Наги Ильясова Сырдарьинского района. Здесь прошло 

выездное заседание Совета общественного согласия АНК Кызылординской области, в 

ходе которого обсуждалась программная статья Лидера нации «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». 

Многолюдно было и в Областной универсальной научной библиотеке им. А. Тажибаева, в 

которой состоялись акция «Дар от ассамблеи» и презентация хрестоматии «История 

Казахстана. Документы и материалы (1917–2012)». Уникальное издание, выпущенное по 

документам Архива Президента РК совместно с АНК, вызвало огромный интерес 

читательской аудитории. В книге, составленной по хронологическому принципу, нашли 

отражение исторические вехи без малого векового развития казахстанского общества. 

В этот же день участники форума «Память во имя будущего» посетили реабилитационный 

центр «Талсуат» в одноименном пригородном поселке, навестив в рамках 

благотворительной акции детей с ограниченными возможностями. А вечером в кинозале 

ТРЦ «Жібек жолы» для горожан и гостей областного центра был устроен показ киноленты 

«АЛЖИР», посвященной 80-летию начала массовых политических репрессий. 
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Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

құрбандарына арналған монумент алдында өткен «Азалы тарихқа тағзым» атты 

митингке қатысты. 

Қатысушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алып, қайта 

жөнделген монументке гүл шоқтарын қойды. Г.Әбдіқалықованың мәліметінше, 3 миллионнан 

астам адам саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбаны болған. 

Мемлекеттік хатшы осыдан кейін «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру» атты 

халықаралық конференцияға қатысты. Оған сондай-ақ облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, 

Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары – ҚХА хатшылығының меңгерушісі 

Дархан Мыңбай, Мәжіліс депутаттары, мемлекеттік органдар өкілдері, Ассамблеяның және 

оның Қоғамдық келісім кеңестерінің мүшелері, өңірлік ассамблеялар хатшылықтарының 

меңгерушілері, шетелдік және отандық сарапшылар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, 

саяси қуғын-сүргін құрбандарының және жер аударылғандардың ұрпақтары шақырылды. 

Мемлекеттік хатшы өз сөзінде тарихи сананың көкжиегін кеңейтуге, сол кезеңнің оқиғалары 

мен деректерінің өзара байланыстылығы мен сабақтастығын көруге мүмкіндік беретін, тә-

жірибелік мақсатты көздеген конференцияның қоғамдық-саяси маңызы жоғары екенін атап 

өтті. Конференцияда қазіргі заманғы Қазақстан мемлекеттілігі тұрғысынан «Алаш» 

құндылықтарына, қуғын-сүргін, ашаршылық және жер аудару кезеңіне тарихи талдау жасау 

тәжірибесі және басқа да мәселелер қаралды. 

Гүлшара Әбдіқалықова Қазақстан тарихының ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қасіретті 

кезеңін талқылау қоғамдық сананы жаңғырту үдерісіне қосылатын елеулі үлес екенін айтты. 

Конференция қорытындысы бойынша форумға қатысушылар Қазақстан халқына үндеу 

қабылдады. 
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Мамырдың 30-31 күндері облыс орталығында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

құрбандарын еске алу күніне арналған халықаралық форум өтеді. 

Екі күндік шараның бағдарламасына сәйкес 30 мамыр күні сағат 11:00-де «Ассамблеядан 

теңдессіз сый» атты облыстық кітапханаға кітап топтамасын сыйға тарту рәсімі өтеді. 

Сондай-ақ, «Қазақстан тарихы құжаттар мен материалдар (1912-2017) хрестоматиясының 

таныстырылымы болады. 31 мамыр күні сағат 9:00-де «Арай» мөлтек ауданындағы саяси 

қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш маңында еске алу 

митингі өтеді. Сағат 10:30-да «Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» 

атты ғылыми-практикалық конференция жұмысын бастайды. 
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2017 жылы 30-31 мамырда Қызылорда облысында «Тарихтан тағылым – өткенге 

тағзым» атты халықаралық форум болып өтті. Форумға ҚР Мемлекеттік хатшысы 

Г.Әбдіқалықова, КХА Төрағасының орынбасары Д.Мыңбай, облыс әкімі 

Қ.Көшербаев, сонымен қатар бірқатар зиялы қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея, 

Түркия елдерінен және республика өңірлерінен келген ғалымдар мен форум 

делегаттары қатысты. 

Жалпыұлттық тарихи сананы қалыптастыруға, ұлттық бірлікті нығайтуға, тарихи 

жадыны жаңғыртып, келер ұрпаққа мирас етуге, сондай-ақ, осы мақсаттағы 

азаматтық қоғам мен мемлекет арасындағы ықпалдастықты арттыруға үлес қосу 

мақсатында ұйымдастырылған бұл шара Қазақстан халқы Ассамблеясының 

бастамасымен 2010 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. 

Биылғы форум жұмысы облыстағы 15 мекеме мен білім беру ұйымдарында 

өткізілген бейбітшілік сабақтарынан бастау алды. 

Форум аясында «Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. 

– Сондай-ақ, «Алжир» деректі фильмінің көрсетілімі; «Қазақстан тарихы. Құжаттар 

мен материалдар (1917–2012)» хрестоматиясының таныстырылымы; «Тар жол-

тайғақ кешу» тарихи-деректі көрмесі; Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 

«Қайырымды ел» қайырымдылық шарасы; Сырдария ауданы Нағи Ілиясов 

атындағы ауылдың Қоғамдық келісім кеңесінің жұмысына қатысу сынды бірқатар 

шараларға қатысты. 

Сонымен бірге, Форум делегаттары ашаршылық және саяси қуғын-сүргін 

құрбандарына арналған, қайта  жаңартылған Мемориалдық ескерткіш жанында 

өткен «Азалы тарихқа тағзым» атты митинке қатысты. 
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Елбасы шешімімен 1997 жылдан бастап «31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 

еске алу күні» болып ресми бекітілген. Осы арқылы саяси қуғын-сүргін құрбандарының 

есімдерін тарих бетінде мәңгілік қалдыру мақсатында өте ауқымды шаралар қолға 

алынуда. Оларға арнап тұрғызылған ескерткіштер, олардың жатқан жерлерін іздестіру 

жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Бұл тұрғыда Елбасы «Саяси қуғынға 

ұшырағандарды еске алу күнінде: «Біздің мақсатымыз – жау іздеу емес, болған қасіретті 

ұмытпау, нақты тарихты білу, оны жазып қалдыру және біздің тұқым-жұрағаттарымыз 

білу үшін еске алып отыру» деген болатын. 

    Осы ретте Қызылорда облысында тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» халықаралық форумның ауқымы кең.   Оны 

ұйымдастырушылар: Қазақстан халқы Ассамблеясы, ҚР Президенті жанындағы 

«Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі және Қызылорда облысының 

әкімдігі. 

    Шараның алғашқы күндерінде аймақтағы барлық ЖОО, колледж бен кәсіпорын 

базасында бейбітшілік сабағы жүреді. Сабаққа Қазақстан халқы Ассамблеясы, Қазақстан 

Республикасы  Президенті архиві, ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» 

республикалық мемлекеттік мекемесі, еліміздің және Түркияның  іргелі жоғары оқу орны 

өкілдері, ғалымдар қатысады, лекция оқылады. Мұнан соң Н.Ілиясов атындағы ауылда 

Қызылорда облыстық Қоғамдық келісім кеңесінің көшпелі отырысы өтеді. «Теңдессіз 

сый» акциясымен облыстық кітапханаға кітаптар топтамасын тарту жасайды.  «История 

Казахстана. Документы и материалы (1917-2012)» хрестоматиясының таныстырылымы 

өтеді. 

    «Қайырымды ел» ақциясымен Талсуат  ауылындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға 

арналған қайырымдылық шарасы ұйымдастырылады. 

    Өз кезегінде «Жібек жолы» сауда-сауықтыру орталығының кинозалында «Алжир» 

фильмінің көрсетілімі жүреді. 

    Арай ауданындағы жаңарған ескерткіш жанында 31 мамыр күні таңертеңгі сағат 9.00-

де  Саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған митингі 

өтеді. Мұнан кейін Студенттер сарайында «Тар жол тайғақ кешу» атты тарихи-деректі 

көрмесі ұйымдастырылады. Ал, сағат 10.30-да «Тарихи жады және тағылым – рухани 

жаңғырудың негізі» ғылыми-практикалық конференция жұмысы басталады. Конференция 

аясында пленарлық және секциялық мәжілістер өтеді. Соңынан өңірлердегі Қазақстан 

халқы ассамблеясы хатшылығы меңгерушілерінің отырысына жалғасады. 
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Өңірімізге ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова және Қазақстан халқы 

Ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай бастаған делегация келді. 

Делегаттар Бірінші Арал халықаралық форумына қатысып, «Қорқыт Ата» 

мемориалдық кешенінде және Жосалы кентіндегі «Жыраулар» үйінде, Қармақшы 

аудандық тарихи-өлкетану музейінде болып, шығармашылық зиялы қауым 

өкілдерімен кездесті. 

«Қорқыт Ата» атындағы мемориалдық кешен мен «Байқоңыр» ғарыш айлағы 

Халықаралық «ЭКСПО-2017» көрмесі аясында туристер келетін нысандардың тізіміне 

енген. Мәртебелі меймандар кешеннің зиярат ету орталығы мен мұражайын аралап көрді. 

Қармақшы — әйгілі жыршы, жырауларымен даңқы шыққан аудан. Гүлшара Әбдіқалықова 

мен Дархан Мыңбай аймақтағы дәстүрлі өнер тарихымен танысып, жас жыраулардың 

өнерін тамашалады. Содан соң құрметті қонақтар алдында атақты жыраулар — Бидас 

Рүстембеков пен Алмас Алматов өнер керсетті. ҚР Мемлекеттік хатшысы жергілікті 

өнерпаздардың өнерін жоғары бағалады. Сондай-ақ, шығармашылық зиялы қауым 

өкілдерімен кездесуде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 

және ұлттық мәдениет пен өнерді дамыту мәселелері кеңінен талқыланды. 
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31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осыған орай облыс 

әкімдігі мен Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйымдастыруымен Қорқыт ата 

атындағы ҚМУ-дың студенттер сарайында «Тарихи жады және тағылым – рухани 

жаңғырудың негізі» атты ғылыми-практикалық конференция өтті. 

Конференцияға қатысушыларға «Тар жол, тайғақ кешу» тақырыбында тарихи-деректі 

көрме көрсетілді. Көрмеде Қазақстан Республикасының Президенті мұрағаты қоры мен 

Қызылорда облысының мемлекеттік мұрағаты қорынан тарихи құжаттар мен олардың 

көшірмелері және өткен ғасырдың ащы шындығын бейнелейтін біршама суреттер 

қойылған. Сонымен қатар, басылым беттерінде саяси қуғын-сүргінге, ашаршылыққа 

байланысты түрлі жанрда жазылып, жарық көрген мақалалар көрмені толықтырып 

тұр.  ХХ ғасыр – еліміз үшін зұлмат ғасыр. Халқымыздың жартысынан астамы қырғынға 

ұшыраған қайғылы кезең. Оны еске алу, бабалар рухына тағзым ету – біздің, кейінгі келер 

ұрпақтың міндеті. Сол себепті де бұл көрме айрықша мағынаға ие. 
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Бүгін — саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Атаулы дата ҚР Президенті 

Н.Назарбаевтың Жарлығымен 1997 жылдан бастап атап өтілуде. Айтулы күні облыс 

орталығындағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған 

мемориалды кешенде «Азалы тарихқа тағзым» атты митинг өтті. 

Жиынға ҚР Мемлекетік хатшысы Г. Әбдіқалықова қатысып, Алаш ардақтыларының есімі 

ел жадында мәңгі сақталатынын айтты. Айта кетейік, биыл Арай мөлтек ауданындағы 

мемориалды кешен қайта жаңғыртудан өтті. Ескерткіштің жан-жағы абаттандырылып, 

жасыл-желекке оранды, айналаға орындықтар қойылды. Бұл саяси репрессия мен 

ашаршылық кезінде азапты күндерді бастан кешкен жандарға деген құрметтің бір парасы 

ғана. 

Жалпы, тарихи деректерге сәйкес, 1937-38 жылдары еліміздің 118 мың азаматы сотталып, 

25 мың адам ату жазасына кесілген. Сталиндік репрессия кезінде қазақтың зиялы қауым 

өкілдері мен дарынды азаматтары жазықсыз жаланың құрбаны болып, қаза тапты. Тарих 

беттеріне қанды бояумен жазылған нәубетті жылдардың ызғары тимеген отбасы кемде-

кем. 

Шарада облыс жастарының гүл шоғы қойылып әрі бабалар рухына тағзым етілді. 
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31 мамыр – саяси-қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай өңірімізде «Алжир» 

көркем фильмінің көрсетілімі болды. Фильмнің премьералық көрсетілімі 7 мамырдан 

бастап еліміздің кинотеатрларында көрсетілді. Туынды ғасыр өтсе де, санадан өшпеген 

зұлмат заманның зардабын арқалап, тарихтың ащы шындығына куә болған тағдырлар 

жайында. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының 80 жылдығына орай түсірілген фильмнің 

қоюшы-режиссері – Әнуар Райбаев. 

Ал бас кейіпкер Света есімді бойжеткен Ресейден Қазақстанның бас қаласы Астанаға әжесінің 

соңғы аманатын арқалап келеді. Оның мақсаты – қылышынан қан тамған сұрапыл жылдары 

анасы мен әжесін аштық пен ажалдан, басқа да қиындықтардан қорықпай аман алып қалған, 

«Алжир» лагерінде қатардағы жауынгерлік қызметін атқарған Әлихан есімді қазақ жігітін табу 

еді. Ол бүгінгі күні жасы тоқсаннан асқан ауыл ақсақалы. Света мен қарт Әлихан бүкіл фильм 

бойы азапта өткен сонау сұрапыл жылдарды еске алып, қайта бастан кешеді. 

«Халық жауы» атанған ел жайсаңдарының жұбайлары мен балаларының «Алжир» лагерінде 

ажалмен арпалысып өткен өмірі, тауқыметі тап бір көз алдымызда болғандай әсер қалдырды. 

Әсіресе анасынан баласын айырған сәттерде ана мен баланың жан айқайынан денең 

тітіркеніп, мұздап сала береді. Ол заманда репрессияға ұшырағандардың балаларын әке-

шешесінен айырып, жетімдер үйіне өткізетін тәртіп болған. Осылайша қаншама бейкүнә 

сәбилер аштық пен суыққа шыдамай көз жұмды, қаншасы ата-анасы бола тұра жетім атанды. 

Осындай жан түршігерлік оқиғаны көргендер арасында көзіне жас алмаған адам кемде-кем. 

Фильмнің мақсатыда сол адам бойындағы батылдық, адамгершілік, мейірімділік секілді ұлы 

қасиеттерді ояту болып табылады. Келешек ұрпаққа көркем туындының берері мол. Алдағы 

уақыттада тарихымызды бейнелейтін көркем туындылар жасалып жатса, «Мәңгілік ел» 

болуымызға ол да өз үлесін қоспақ. 
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Бүгін саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған 

«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» атты халықаралық форум аясында Сырдария 

ауданы Н.Ілиясов ауылында «Қоғамдық сананы Қоғамдық келісім кеңестері тұрғысында 

жаңғырту» атты көшпелі мәжіліс болып өтті. Кеңес одағының батыры Н.Ілиясовтың 

ескерткішіне, тағзым алаңына гүл шоқтарын қойып, «Айтбай» мешітінде қуғын-сүргін 

құрбандарының рухына құран бағыштаудан басталған басқосу Н.Ілиясов ауылдық 

мәдениет үйінде жалғасын тапты. 

Жиынды жүргізген Сырдария ауданы әкімінің орынбасары Б.Өтегенова Қазақстан халқы 

Ассамблеясының сессиясында мемлекет басшысы Н.Назарбаев республикамыздың 

барлық өңірінде қоғамдық келісім кеңестерін құру жөнінде тапсырма бергендігін атап 

өтті. Елбасы тапсырмасы аясында ауданымыздың барлық ауылдық округінде Қоғамдық 

келісім кеңестері құрылып, елдегі татулық пен тұрақтылықты сақтау, билік пен бұқара 

арасындағы байланысты нығайту бағытында нәтижелі жұмыс істеп жатқанына тоқталды. 

Жиын барысында ауданның барлық ауылдық округінің қоғамдық келісім кеңесінің 

төрағалары арнайы жасалған стенд арқылы өз жұмыстарының нәтижелерімен бөлісті. 

Көшпелі мәжілісте баяндама жасаған Н.Ілиясов ауылдық Қоғамдық келісім кеңесінің 

төрағасы Н.Қуандықов ауылдағы қоғамдық келісім кеңесінің жұмысының іс 

тәжірибесімен бөлісіп, презентациялады. 

Келелі басқосуда қатысушылар елдің бірлігін бекемдеу бағытындағы ойларын ортаға 

салды. 
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«Жібек жолы» кинозалында жаппай саяси қуғын-сүргін басталғанының 80 жылдығына 

орай «АЛЖИР» фильмінің көрсетілімі өтті. Оған халықаралық форумның 100-ден астам 

делегаттары мен облыстағы этномәдени бірлестіктің жетекшілері, белсенділері 

қатысты. 

Өздеріңізге белгілі, «АЛЖИР» көркем фильмінің көрсетілімі үстіміздегі жылдың 7 мамырынан 

бастап Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды қалаларында «Қазақстан» Ұлттық 

телерадиокорпорациясының тапсырысымен түсірілген болатын. Кино туындыда «халық жауы» 

атанған ел жайсаңдарының жұбайлары мен балаларының «АЛЖИР» лагерінде ажалмен 

арпалысып өткен өмірі, тауқыметті тағдыры баяндалады. Фильмнің бас кейіпкерлерінің бірі, 

Света есімді бойжеткен әжесінің соңғы аманатын орындау үшін, Ресейден Астанаға аттанады. 

Оның қолында, әжесінің осы лагерьде басынан өткізген оқиғалары жайлы жазылған ескі 

күнделігі сақталған. Светаның мақсаты – қылышынан қан тамған сұрапыл «қызыл террор» 

жылдары анасы мен әжесін аштық пен ажалдан, қиын жағдайға қарамастан, қорықпай аман 

алып қалған Әлихан есімді қазақ жауынгерін іздеп табу. Ол кісі бүгінгі күні жасы тоқсаннан 

асқан ауыл ақсақалы. Света мен қарт Әлихан бүкіл фильм бойы азапта өткен сонау сұрапыл 

жылдарды еске алып, қайтадан сол кездерге оралғандай болады. Саяси қуғын-сүргіннің 80 

жылдығына орай түсірілген фильмнің қоюшы-режиссері Әнуар Райбаев. 
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Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні облыста кең көлемде 

аталып өту жоспарлануда. Бұл орайда «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» атты 

халықаралық форум аясында үш күн бойы Қызылорда қаласында мән-маңыздылығы 

жоғары шаралар өткізілмек. ЖОО-ның оқытушы-профессорлық құрамы, мұражайлар, 

мұрағаттар, кітапхана қызметкерлері мен кәсіпорындар және жастар ұйымдары 

өкілдерінің қатысуымен бейбітшілік сабақтары, Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 

ғылыми кітапханасында «Теңдессіз сый» акциясы, «История Казахстана. Документы и 

материалы ( 1917-2012) хрестоматиясының таныстырылымы өтіп, Сырдария 

ауданындағы  Н.Ілиясов атындағы мәдениет үйінде «Қоғамдық сананы қоғамдық келісім 

кеңестері тұрғысында жаңғырту» атты көшпелі отырысы ұйымдастырылып, Талсуат 
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ауылында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған қайырымдылық акциясын өткізу 

көзделуде. «Жібек жолы» сауда орталығының кинозалында жаппай саяси қуғын-сүргіннің 

басталғанына 80 жыл толуына арналған «Алжир» фильмінің көрсетілімі қойылмақ.  Ал, 31 

мамыр күні де форум аясында тағылымды шаралар жоспарланып, Қорқыт Ата атындағы 

мемлекеттік университетінің студенттер сарайында «Тар жол тайғақ кешу» атты тарихи-

деректі көрме ұйымдастырылатын болады. «Тарихи жады және тағылым – рухани 

жаңғырудың негізі» тақырыбындағы ғылыми-практикалық конференция, одан соң 

«Достық» үйінде  өңірлердегі Қазақстан халқы ассамблеялары хатшылықтары 

меңгерушілерінің отырысы өткізіліп, форум қорытындыланады. 1 маусым күні форумға 

келген барлық қонақтар Байқоңыр қаласына барып, қаланың көрікті жерлеріне экскурсия 

жасамақ. 
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ank_pamyat_vo_imya_budushchego 

В Кызылординской области проходят мероприятия ежегодного международного 

проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего», посвященного Дню 

памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает корреспондент BNews.kz. 

По информации пресс-службы АНК, цель проекта «Память во имя будущего» – 

способствовать формированию общенационального исторического сознания, укреплению 
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национального единства, объединению гражданского общества и государства в 

сохранении исторической памяти и ее передаче будущим поколениям. 

Впервые мероприятия международного проекта «Память во имя будущего» были 

организованы Ассамблеей народа Казахстана в 2010 году при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

в Астане и музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР». В рамках мероприятий потомки 

депортированных и репрессированных из 12 государств были приняты Президентом РК, 

где обсуждались вопросы бережного сохранения памяти обо всех пострадавших народах. 

Тогда же состоялся первый форум историков стран СНГ «От истории - к современности», 

где приняли участие более 300 отечественных и зарубежных ученых. По итогам форума 

была принята Астанинская Хартия по выработке единых подходов к изучению 

исторического наследия. 

В Кызылординской области вчера и сегодня проходит целый ряд мероприятий проекта 

«Память во имя будущего». В частности, это уроки мира с участием членов АНК, 

профессорско-преподавательского состава вузов, сотрудников музеев, архивов, 

библиотек, представителей предприятий, студенческой молодежи, акция «Ассамблеядан 

теңдессіз сый» - «Дар от Ассамблеи», презентация хрестоматии «История Казахстана. 

Документы и материалы (1917–2012)», выездное заседание Совета общественного 

согласия Кызылординской области «Модернизация общественного сознания через призму 

Советов общественного согласия». Также в списке мероприятий благотворительная акция 

«Қайырымды ел» для детей с ограниченными возможностями, показ фильма «АЛЖИР», 

митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода, историко-

документальная выставка «Тар жол, тайғақ кешу», пленарное заседание научно-

практической конференции «Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі». 

Урок мира состоялся и в Кызылординском госуниверситете имени Коркыта-ата. Со 

студентами и пеподавательским составом вуза ходе него встретились директор архива 

президента РК Борис Жаппаров, заведующий секретариатом АНК ЮКО Муратали 

Калмуратов и другие гости.   

Многие исторические моменты былого времени вспоминали выступавшие на уроке мира, 

но все они подчеркивали нечто очень важное -  во многих странах бывшего СССР за 

последние двадцать пять лет случались военные конфликты, а в нашем 

многонациональном государстве царит мир и согласие. Важную роль в поддержании 

такой благоприятной политической обстановки в стране играет Ассамблея народа 

Казахстана. Ее институты решают острые социальные вопросы, созданы медиативные 

центры, для представителей всех этносов есть все условия для сохранения традиций, 

языков. 

В областной универсальной научно-технической библиотеке Кызылорды прошла акция 

«Дар от Ассамблеи» и состоялась презентация хрестоматии «История Казахстана. 

Документы и материалы (1917-2012)». 

В акции и презентации участвовали делегаты форума «Память во имя будущего», члены 

Ассамблеи народа Казахстана, активисты этнокультурных центров. Член совета 

Ассамблеи народа Казахстана, руководитель Ассоциации еврейских национальных 

организаций РК «Мицва» Александр Барон отметил, что из книжного фонда АНК книги 

передаются в библиотеки страны. 



«В основном они об истории государства, Президенте страны, работе Ассамблеи, - 

отметил Барон. - Подрастающее поколение должно знать, как развивается независимый 

Казахстан, не стоит забывать и об истории, многочисленных испытаниях, репрессиях и 

войнах». 

В дар от АНК книги получили и библиотеки Кызылорды – центральной имени А. 

Тажибаева, университета имени Коркыта ата, областного Дома дружбы. 

По словам директора РГУ «Когамдык келисим» при Президенте РК Александра Таракова, 

хрестоматия, которую презентовали кызылординцам, охватывает практически столетний 

период истории страны. В ней все события отмечены в хронологическом порядке, 

приведены важные документы, в которых подняты актуальные и по сей день вопросы. 

«Важно, что Ассамблея народа Казахстана поддержала идею создания хрестоматии и 

принимала в ней активное участие, - отметил Тараков. – «История Казахстана. 

Документы и материалы (1917-2012)» будет изучаться в образовательных учреждениях, 

электронная версия книги скоро появится на интернет-ресурсах». 

Сегодня в Кызылорде прошел митинг «Азалы тарихқа тағзым» у прошедшего 

реконструкцию монумента жертвам политических репрессий и голодомора. Митинг 

состоялся с участием Госсекретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, заместителя 

председателя Ассамблеи народа Казахстана Дархана Мынбая, акима Кызылординской 

области Крымбека Кушербаева, профессора южнокорейского университета Ханкук 

Сангчела Кима и профессора Турецкого университета технологии и бизнеса Тогрула 

Исмаила. Жителей Кызылорды и области собралось на митинг порядка трех тысяч. 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и возложили 

цветы к монументу. 

«Политические репрессии и голод в ХХ веке стали печальной страницей истории нашего 

народа, пропитанной кровью и слезами тысяч невинных людей, - отметил, выступая на 

митинге, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев. - Холм, на котором сейчас 

мы находимся, является прямым свидетелем той кровавой истории. Здесь были 

похоронены тела многих представителей интеллигенции. Поэтому это сакральное 

место, которое нужно чтить. Мы полностью реконструировали монумент жертвам 

политических репрессий и голодомора, также осилив и строительство рядом малой 

аллеи и специального места для поклонения праху усопших». 



Справка BNews.kz.: в период массовых политических репрессий на территорию 

Казахстана были высланы и депортированы представители 62 этносов. 

В 1936 году из западных регионов СССР были переселены поляки и немцы: на север 

Казахстана – 64319 человек, в Южно-Казахстанскую область – 4964 человека. 

В 1937 году началась депортация корейцев из Дальнего Востока. В Казахстан 90 

эшелонами переселено 20789 семей, или 98 454 представителя корейского этноса. 

В том же году на базе корейского педагогического института, также прибывшего с 

Дальнего Востока, в кзылординском регионе открылся первый вуз–пединститут им. 

Н.В.Гоголя (ныне Кызылординский государственный университет имени Коркыта-ата), в 

текущем году он отмечает 80-летний юбилей. 

В 1941 году в Казахстан переселено 467 тысяч немцев Поволжья, из них 1291 размещен в 

Аральском районе Кызылординской области, 1854 – в Казалинском районе. Часть 

депортированных в 1942 году из Краснодарского края (около 4 тысяч) греков была 

размещена в Казалинском районе. 

В 1943-1944 годах началась депортация народов Северного Кавказа и Крыма в Сибирь, 

Узбекистан, Казахстан. В их числе карачаевцы, чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские 

татары, турки-месхетинцы. 

В 1943 году в Кызылординской области было размещено более двух тысяч человек из 

Калмыцкой АССР. В 1949 году в Кызылорду 250 вагонами привезено 1168 греческих 

семей, состоящих из 4604 человек. 

 

 

 

 

 

http://bnews.kz/ru/news/gossekretar_rk_prinyala_uchastie_v_mitinge_pamyati_zhertv_repressii 

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла 

участие в митинге «Азалы тарихқа тағзым» у реконструированного Монумента жертв 

политических репрессий и голода, сообщает пресс-служба Акорды. 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и возложили 

цветы к монументу. 

Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что жертвами политических 

репрессий и голода стали более 3-х млн человек. Госсекретарь подчеркнула слова 

Президента Казахстана, сказанные в программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания»: «Уроки XX века для нашего народа во многом 

трагические. Во-первых, был сломан естественный путь национального развития и 

навязаны чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, нанесен страшный 

http://bnews.kz/ru/news/gossekretar_rk_prinyala_uchastie_v_mitinge_pamyati_zhertv_repressii
http://www.akorda.kz/


демографический удар по нации. Удар, который сказался на протяжении целого столетия. 

В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, территория 

Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического бедствия». 

Госсекретарь приняла участие в международной конференции «Ұлттық сана: тарихи 

тәжірибе және рухани жаңғыру». В конференции также участвовали: аким 

Кызылординской области К.Кушербаев, заместитель председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты Мажилиса парламента РК, представители 

государственных органов, члены АНК, советов общественного согласия, заведующие 

секретариатами региональных Ассамблей, зарубежные и отечественные эксперты, 

научная интеллигенция, потомки репрессированных и депортированных. 

В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила высокую 

общественно-политическую значимость и практическую нацеленность конференции, 

которая дает возможность расширению границ исторического сознания, взглянуть на 

события и факты той эпохи в их взаимосвязи и преемственности. 

На конференции также рассматривались ценности «Алаш» в контексте современной 

казахстанской государственности, опыт исторического анализа периода репрессий, 

голода, депортаций и другие вопросы. 

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц истории 

Казахстана первой половины ХХ века является важным вкладом в процесс модернизации 

общественного сознания. 

По итогам конференции было принято Обращение участников форума народу Казахстана. 

Во второй половине дня Государственный секретарь посетила детскую деревню 

«Атамекен» и дворец студентов Кызылординского государственного университета имени 

Коркыт ата. 

 

 

 

 

http://www.akorda.kz/ru/secretary_of_state/secretary_of_state_news/uchastie-

gosudarstvennogo-sekretarya-respubliki-kazahstan-gulshary-abdykalikovoi-v-mitinge-azaly-

tarihka-tagzym-u-rekonstruirovannogo-monume-1 

Участие Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары 
Абдыкаликовой в митинге «Азалы тарихқа тағзым» у реконструированного 
Монумента жертв политических репрессий и голода 

Кызылординская область 
Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и 
возложили цветы к монументу. 

Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что жертвами 
политических репрессий и голода стали более 3-х млн человек. Госсекретарь 
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подчеркнула слова Президента Казахстана, сказанные в программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «уроки XX века для 
нашего народа во многом трагические. Во-первых, был сломан естественный путь 
национального развития и навязаны чуждые формы общественного устройства. 
Во-вторых, нанесен страшный демографический удар по нации. Удар, который 
сказался на протяжении целого столетия. В-третьих, едва не были утрачены 
казахский язык и культура. В-четвертых, территория Казахстана превратилась во 
многих регионах в территорию экологического бедствия». 

Далее Госсекретарь приняла участие в международной конференции «Ұлттық 
сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру». В конференции также участвовали: 
аким Кызылординской области К.Кушербаев, заместитель Председателя – 
заведующий Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента РК, 
представители государственных органов, члены АНК, советов общественного 
согласия, заведующие секретариатами региональных Ассамблей, зарубежные и 
отечественные эксперты, научная интеллигенция, потомки репрессированных и 
депортированных. 

В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила высокую 
общественно-политическую значимость и практическую нацеленность 
конференции, которая дает возможность расширению границ исторического 
сознания, взглянуть на события и факты той эпохи в их взаимосвязи и 
преемственности. 

На конференции также рассматривались ценности «Алаш» в контексте 
современной казахстанской государственности, опыт исторического анализа 
периода репрессий, голода и депортаций и другие вопросы. 

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц 
истории Казахстана первой половины ХХ века является важным вкладом в 
процесс модернизации общественного сознания. 

По итогам конференции было принято Обращение участников форума народу 
Казахстана. 

Во второй половине дня Государственный секретарь посетила детскую деревню 
«Атамекен» и дворец студентов Кызылординского государственного университета 
имени Коркыт ата. 

  
http://www.akorda.kz/kz/secretary_of_state/secretary_of_state_news/kazakstan-

respublikasynyn-memlekettik-hatshysy-gulshara-abdikalykova-sayasi-kugyn-surgin-zhane-

asharshylyk-kurbandaryna-arnalgan-monument-al-1 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова 
саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған монумент 
алдында өткен «Азалы тарихқа тағзым» атты митингке қатысты 

Қызылорда облысы 
Митингке қатысушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске 
алып, қайта жөнделген монументке гүл шоқтарын қойды. 

Мемлекеттік хатшы 3 миллионнан астам адам саяси қуғын-сүргін және 
ашаршылық құрбаны болғанын айтты. Г.Әбдіқалықова Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында «Өткен ХХ ғасыр 
халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. Біріншіден, ұлттық 
дамудың ықылым заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы біржола 
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күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. Екіншіден, 
ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 
ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті 
құрдымға кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері экологиялық апат 
аймақтарына айналды» деген сөздер айтылғанына тоқталды. 

Мемлекеттік хатшы одан соң «Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани 
жаңғыру» атты тақырыппен өткен халықаралық конференцияға қатысты. Сондай-
ақ, конференцияға облыс әкімі Қ.Көшербаев, Қазақстан халқы ассамблеясы 
Төрағасының орынбасары – Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының 
меңгерушісі Д.Мыңбай, Парламент Мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдар 
өкілдері, Қазақстан халқы ассамблеясының, Қоғамдық келісім кеңестерінің 
мүшелері, өңірлік ассамблеялар хатшылықтарының меңгерушілері, шетелдік және 
отандық сарапшылар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, саяси қуғын-сүргін 
құрбандарының және жер аударылғандардың ұрпақтары қатысты. 

Мемлекеттік хатшы өз сөзінде тарихи сананың көкжиегін кеңейтуге, сол кезеңнің 
оқиғалары мен деректерінің өзара байланыстылығы мен сабақтастығын көруге 
мүмкіндік беретін, тәжірибелік мақсатты көздеген конференцияның қоғамдық-
саяси маңызы жоғары екенін атап өтті. 

Конференцияда қазіргі заманғы Қазақстан мемлекеттілігі тұрғысынан «Алаш» 
құндылықтарына, қуғын-сүргін, ашаршылық және жер аудару кезеңіне тарихи 
талдау жасау тәжірибесі және басқа да мәселелер қаралды. 

Гүлшара Әбдіқалықова Қазақстан тарихының ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы 
қасіретті кезеңін талқылау қоғамдық сананы жаңғырту үдерісіне қосылатын елеулі 
үлес екенін айтты. 

Конференция қорытындысы бойынша форумға қатысушылар Қазақстан халқына 
арналған үндеу қабылдады. 

Сонымен қатар, Мемлекеттік хатшы «Атамекен» балалар ауылын аралап, Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Студенттер сарайында 
болды.  
 

 

 

 

https://www.zakon.kz/4861537-v-kyzylorde-prohodit-mezhdunarodnyy.html 

В 2017 году международный форум начался с уроков мира в 15 организациях и учебных 

заведениях области, которые провели ведущие ученые Казахстана, историки, этнографы, 

политологи, руководители этнокультурных объединений республики. 

30-31 мая Кызылординской области был организован ежегодный международный 

форум «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических 

репрессий и голодомора. В работе Форума приняли участие Государственный 

секретарь Республики Казахстан Г. Абдыкаликова, Заместитель Председателя АНК 

Д. Мынбай, аким области К. Кушербаев, представители интеллигенции, а также 

ученые из Южной Кореи (Сангчел Ким- Профессор Института Центральной Азии 

https://www.zakon.kz/4861537-v-kyzylorde-prohodit-mezhdunarodnyy.html


университета Ханкук) и Турции (Исмаил Тогрул - Профессор Турецкого 

университета технологии и бизнеса). 

анный проект реализуется Ассамблеей народа Казахстана с 2010 года. Мероприятие в 

первый год состоялось на мемориале-музее жертвам репрессий «АЛЖИР» в Астане, в 

2011 году прошло в музее «КарЛАГа» в Караганде, в 2012 году в Талдыкоргане, в 2013 

году – в Шымкенте, в 2014 году – в Семее, в 2015 году – в Уральске, в 2016 году – в 

Жезказгане. 

В 2017 году международный форум начался с уроков мира в 15 организациях и учебных 

заведениях области, которые провели ведущие ученые Казахстана, историки, этнографы, 

политологи, руководители этнокультурных объединений республики. 

 

В рамках форума были организованы митинг «Азалы тарихқа тағзым» у 

реконструированного монумента жертвам политических репрессий и голодомора и 

международная научно-практическая конференция «Историческая память – фундамент 

модернизации общественного сознания». 
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Госсекретарь РК высоко оценила самобытное искусство местных исполнителей. 

30 мая в Кызылорду прибыла делегация во главе с Госсекретарем РК Гульшарой 

Абдыкаликовой и заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана 

Дарханом Мынбаем. 
 

Делегаты приняли участие в Аральском международном форуме устойчивого развития, 

посетили мемориальный комплекс Коркыт Ата, побывали в «Доме жырау» в поселке 

Жосалы и Кармакшинском районном историко-краеведческом музее и встретились с 

представителями творческой интеллигенции. 

Мемориальный комплекс Коркыт Ата и космодром «Байконур» включены в перечень 

объектов посещения туристов в рамках международной выставки «Экспо-2017». Члены 

делегации посетили центр паломничества и музей комплекса. 

https://www.zakon.kz/4861399-gossekretar-rk-posetila-memorialnyy.html


 

Кармакшинский район славится своими жырши и жырау. Гульшара Абдыкаликова и 

Дархан Мынбай ознакомились с историей традиционного искусства региона и 

творчеством молодых жырау, затем перед почетными гостями выступили известные 

жырау Бидас Рустембеков и Алмас Алматов. 

Госсекретарь РК высоко оценила самобытное искусство местных исполнителей. 

 

Также на встрече с творческой интеллигенцией были подробно обсуждены статья Главы 

государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и вопросы 

развития национальной культуры и искусства. 
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kesheninde-zh-ne-zhyraular-jinde-boldy/ 

30 мамырда Қызылордаға  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова және  Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан 

Мыңбай бастаған делегация келді. Делегаттар Бірінші Арал халықаралық форумына 

қатысып, «Қорқыт Ата» мемориалдық кешенінде және Жосалы кентіндегі  «Жыраулар» 

үйінде, Қармақшы аудандық тарихи-өлкетану музейінде  болып, шығармашылық зиялы 

http://syr-media.kz/news/r-memlekettik-hatshysy-yzylorda-oblysynda-y-or-yt-ata-memorialdy-kesheninde-zh-ne-zhyraular-jinde-boldy/
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қауым өкілдерімен кездесті. 

«Қорқыт Ата» атындағы мемориалдық кешен мен   «Байқоңыр» ғарыш 

айлағы  Халықаралық «ЭКСПО-2017» көрмесі аясында  туристер келетін нысандардың 

тізіміне енген.  Мәртебелі меймандар кешеннің зиярат  ету орталығы мен мұражайын 

аралап көрді. 

Қармақшы  — әйгілі жыршы, жырауларымен  даңқы шыққан аудан.    Гүлшара 

Әбдіқалықова мен Дархан Мыңбай аймақтағы  дәстүрлі өнер   тарихымен танысып, жас 

жыраулардың өнерін тамашалады.  Содан соң құрметті қонақтар алдында атақты 

жыраулар — Бидас Рүстембеков пен Алмас Алматов  өнер керсетті.  ҚР Мемлекеттік 

хатшысы жергілікті өнерпаздардың өнерін жоғары бағалады. 

Сондай-ақ, шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен кездесуде  Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы және  ұлттық мәдениет пен өнерді дамыту 

мәселелері  кеңінен  талқыланды. 
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Бүгін — саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Атаулы дата ҚР Президенті Н. 

Назарбаевтың Жарлығымен 1997 жылдан бастап атап өтілуде. 

Айтулы күні облыс орталығындағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына 

арналған мемориалды кешенде «Азалы тарихқа тағзым» атты митинг өтті. 

Жиынға ҚР Мемлекетік хатшысы Г.Әбдіқалықова қатысып, Алаш ардақтыларының есімі 

ел жадында мәңгі сақталатынын айтты. 

Айта кетейік, биыл Арай мөлтек ауданындағы мемориалды кешен қайта жаңғыртудан 

өтті. Ескерткіштің жан-жағы абаттандырылып, жасыл-желекке оранды, айналаға 

орындықтар қойылды. Бұл саяси репрессия мен ашаршылық кезінде азапты күндерді 

бастан кешкен жандарға деген құрметтің бір парасы ғана. 
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Жалпы, тарихи деректерге сәйкес, 1937-38 жылдары еліміздің 118 мың азаматы сотталып, 

25 мың адам ату жазасына кесілген. Сталиндік репрессия кезінде қазақтың зиялы қауым 

өкілдері мен дарынды азаматтары жазықсыз жаланың құрбаны болып, қаза тапты. 

Тарих беттеріне қанды бояумен жазылған нәубетті жылдардың ызғары тимеген отбасы 

кемде-кем. Содан болса керек, бүгінгі митингке жиналған жұртта есеп болмады. Олар 

елдік жолында көз жұмған ата-бабаларының рухына құран бағыштап, ескерткішке гүл 

шоқтарын қойды. 
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Бүгін Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында ҚР Президентінің 

жанындағы «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесінің 

ұйымдастыруымен саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне 

арналған «Тарихтан тағылым — өткенге тағзым» халықаралық форумы аясында ҚР 

Президенті Архиві құжаттары бойынша Қазақстан Ғылым Академиясымен бірлесіп 

әзірленген «Қазақстан тарихы. 1917–2012» хрестоматиясы таныстырылды. 

Жұртшылыққа ұсынылып отырған жинақ құжаттары негізінен ҚР Президенті Архивінен 

іріктелген және олар Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы кезеңдерін қамтыған 

қоғам дамуының түрлі мәселелеріне қатысты есептер, қызметтік хаттар, шолулар және 

http://syr-media.kz/news/tarihtan-ta-ylym-tkenge-ta-zym-2/


мемлекеттік, саяси және қоғам қайраткерлерінің жеке қорларынан алынған деректер 

болып табылады. 

Хрестоматия жоғарғы оқу орындарына арналған және «Қазақстан тарихы» курсының 

типтік бағдарламасына сәйкес келеді. Жинақ ХХ ғ. басынан Тәуелсіздіктің бел ортасына 

дейінгі қоғам дамуының барлық негізгі кезеңдерін қамтиды. Хрестоматияның «Қазақстан 

кеңестік дәуірде», «Тәуелсіз Қазақстан» тарауларының өзі тарихи кезеңдерге бөлінеді: 

тоталитарлық жүйенің қалыптасуы және 1917–1940 жж. соғысқа дейінгі кезең, Қазақстан 

1941–1945 жж. Ұлы Отан соғысы жылдарында, соғыстан кейінгі және 19461985 жж. 

тоқырау, 19861990 жж. қоғамның демократиялық жаңаруы және тәуелсіздіктің 1991 

жылдан бері қалыптасу кезеңдері. 

Бірінші тарау Қазақстан тарихының кеңестік кезеңін көрсетеді. Кеңес үкіметінің 

құрылуынан -–1917 ж. бастап тоталитарлық жүйенің ыдырауы мен демократиялық қоғам 

үрдістерінің басталуы кезеңдеріне – 1990 жылдарға дейінгі уақытты қамтиды. Жинақтың 

негізгі құжаттары – кеңестер мен Компартия съездерінің материалдарынан, жоғарғы билік 

органдарының заңдары мен декреттерінен үзінділер, жергілікті партия және кеңес 

органдарының елдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы туралы, 

шаруашылықты ұжымдастыру, байлар мен орта шаруалардың мал-мүлкін тәркілеу, халық 

шаруашылығын индустрияландыру, мәдениет, білім беру мен денсаулық сақтау 

салаларын дамыту туралы есептері мен шолулары. Сондай-ақ қазақ зиялыларының 

орталық және республикалық органдарға жергілікті биліктің әрекеті туралы жазған 

жеделхаттары мен хаттары. КОКП ОК бірінші хатшысы Н. С. Хрущевтің КОКП ХХ 

съезіне жасаған жеке басқа табынушылық және оның салдары туралы тарихи 

баяндамасынан үзінді, Семей полигонында ядролық қаруларға сынақ жүргізу туралы 

баяндама жазбалар. 

Кітаптың Екінші тарауы – «Тәуелсіз Қазақстан» Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін 

жариялаған 1991 жылдан 2012 ж. дейінгі кезеңді қамтиды. Соңғы дата ҚР Президенті Н. 

Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа Жолдауында айтылатын 2012 ж. 14 

желтоқсанындағы «Қазақстан –2050″ стратегиясы»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» Тәуелсіздіктің тарихи межесі ретінде белгіленді. 

Тәуелсіздік кезеңі құжаттары ҚР Заңдарынан, ҚР Президенті Жарлықтарынан, ҚР 

Жоғарғы Кеңесі пен Үкімет қаулыларынан, түрлі мемлекеттік бағдарламалардың 

үзінділерінен, ел дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері бойынша 

анықтамаларынан тұрады. Сондай-ақ жинаққа ҚР Президентінің мақалалары, 

республикалық, халықаралық конференцияларда сөйлеген сөздері, ҚР Президентіне, 

Үкіметіне шет ел мемлекеттері басшыларының, үкіметтерінің хаттары, ҚР Президентінің 

ел азаматтарына үндеулері мен жолдаулары енгізілді. Елдің ұзақ мерзімді ұлт 

жоспарының мазмұнынан үзінділер, ведомстволар мен министрліктердің мемлекет 

экономикасының, қоғамдық институттары мен саяси жүйесінің дамуын суреттейтін 

талдау жазбалары бар. Қазақстан Халықтары Ассамблеясы – қоғамдық келісім 

институтының қалыптасуы жөніндегі құжаттар енгізілді. 

Құжаттардың көпшілігі қазақ тіліндегі түпнұсқалар. Мәліметтер архивтің кітап және газет 

қорларынан да алынды. 

Тарауға енгізілген материалдар мазмұны Қазақстан Республикасы жаңа тәуелсіз 

мемлекетінің нығаюын және оның халықаралық саяси аренаға шығуын, ондағы зияткерлік 

көшбасшылығы мен саяси бастамаларын, мемлекеттің ішкі саясатының стратегиялық 

жоспарлауын тарихи оқиғалар желісімен ашады. 



Басылымның ғылыми анықтамалық аппараты оның пайдаланылуын оңтайландырады. Ол 

ХХХХI ғғ. Қазақстан тарихы жөніндегі құжаттар мен материалдар жинақтарының 

тізбесімен толықтырылды. Оның ішіндегі тек 87 құжаттар жинағын ҚР Президенті архиві 

даярлап шығарған. 
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"Тарихтан тағылым – өткенге тағзым” халықаралық жобасының эстафетасын бұл жолы 

сырбойылықтар қабылдап алды. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске 

алу күніне арналған шараға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова, Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары, ҚР Президенті 
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Әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Дархан 

Мыңбай, шетелдік және отандық ғалымдар, өңірлік ҚХА хатшылығының меңгерушілері, 

репрессия және депортация құрбандарының ұрпақтары қатысуда.  

Форум қонақтары алғашқы қадамын сұлу Сырдың көрікті жерлерін аралаудан бастады. 

Жоғары оқу орындары, колледждер мен мекемелерде ҚХА мүшелерінің, ЖОО-ның 

профессорлық-оқытушылық құрамы, студенттердің қатысуымен өткен бейбітшілік 

сабақтарына белсене араласты. Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті дамытуды, ұлттық 

кодты тарихи сана арқылы жаңғыртуды көздеген сабақта ҚР Президенті Архивінің 

директоры Борис Жапаров, Қазақстан халқы Ассамблеясы Оңтүстік Қазақстан облыстық 

хатшылығының меңгерушісі Мұратәлі Қалмұратов "Мәңгілік Ел” идеясы, Елбасы 

ұстанған бейбітшілік пен келісім, тұрақтылық саясаты жайлы баяндама жасады. Алаш 

ардақтылары мен күштеп жер аударылған халықтардың тарихына қатысты сирек те құнды 

деректер алға тартылды. Сондай-ақ, делегаттар Сырдария ауданы, Нағи Ілиясов 

ауылындағы Қоғамдық келісім кеңесінің жұмысымен танысып, этносаясат бағытынан 

ақпар алды. Шаралар легі Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасында "Теңдессіз сый” акциясымен жалғасты. Акция аясында кітапханаға КХА 

кітаптары табысталып, "Қазақстан тарихы. Құжаттар мен материалдар (1917-2012)” 

хрестоматиясының тұсаукерсері өткізілді.  

Айта кетейік, осымен сегізінші мәрте ұйымдастырылған форумның мақсаты бір. Ол – 

сырға толы тарихтың қойнауына терең үніліп, шаң басқан құжаттарды зерттеу. Ұзақ 

жылдар бойы үнсіз жатқан құндылықтарды жарыққа шығару, қуғын-сүргін 

жылдарындағы адам төзгісіз ауыртпалықты жас ұрпаққа жеткізу. Ең бастысы, тәуелсіздік 

бізге сан ғасырлар бойғы күреспен, азаттыққа ұмтылған қайсарлықпен келгенін ұмытпау. 

Сондықтан, жастар да тарихқа құрметпен қарап, ел ертеңі жолында құрбан болған бабалар 

рухына тағзым етуді парыз етуі тиіс. Себебі, өткенсіз бүгін де, болашақ та болмақ емес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syrboyi.kz/zedelnews/11644-yzylorda-oblysynda-halyaraly-forumy-tude.html 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске 

алу күніне арналған «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» жобасы аясында Қызылорда 

облысында халықаралық форум өтуде.  

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында жарияланған 

http://syrboyi.kz/zedelnews/11644-yzylorda-oblysynda-halyaraly-forumy-tude.html


халқымыздың «ұлттық кодын» тарихи сана арқылы сақтауға бағытталған халықаралық 

шараға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова, 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – ҚР Президенті Әкімшілігінің 

Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Дархан Мыңбай, шет ел және 

республикадан келген ғалымдар, өңірлік ҚХА хатшылығының меңгерушілері, «Қоғамдық 

келісім» КММ-і басшысының орынбасарлары, зұлмат жылдардың тарихын зерттеуші 

мамандар, репрессия және депортация құрбандарының ұрпақтары, Қоғамдық келісім 

кеңесінің өкілдері, барлығы 100-ден астам делегат қатысты. 

Қуғын-сүргін жылдарының адам төзгісіз ауыртпалығы ешқашан қайталанбауы үшін, 

тарихи құндылықтарды сақтап, жастарға өткен тарихты ұғындырып, санасына сіңіру, 

қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту мақсатын көздеген форум 29 

мамыр мен 1 маусым аралығында өтеді. Осымен сегізінші мәрте өткізіліп отырған 

халықаралық жобаның эстафетасын бұл жолы сырбойылықтар қабылдап алды. Форум 

қонақтары алғашқы қадамын киелі орынның қара шаңырағындай гүлге оралған сұлу 

Сырдың көрікті жерлерін аралаудан бастады. 

30 мамыр күні жоғары оқу орындары, колледждер мен мекемелерде ҚХА мүшелерінің, 

ЖОО-ның профессорлық-оқытушылық құрамының, мұражай, кітапхана, архив 

қызметкерлері, кәсіпорын өкілдері, студент жастардың қатысуымен бейбітшілік 

сабақтары өтті. Мұнан соң, форум делегаттары Қызылорда облысы, Нағи Илиясов 

ауылындағы Қоғамдық келісім кеңесінің жұмыстарымен танысты. Айта кететіні, 

тағылымды ісімен, еңбекқор тұрғындарымен танылған Сырдария ауданындағы Нағи 

ауылы – қазір Сыр өңірінің ғана емес, еліміз бойынша үлгілі елді мекен. Делегация 

мүшелері сол ауданның этносаясат бағытындағы жұмыстарынан да ақпар алды.  

Шаралар легі Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Теңдессіз 

сый» акциясымен жалғасты. Акция аясында кітапханаға ҚХА кітаптары табысталды және 

«Қазақстан тарихы. Құжаттар мен материалдар (1917–2012)» хрестоматиясының 

таныстырылымы (ҚР Президентінің Архиві) болды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.kz/kz/news/obshchestvo/__tarihtan_tagilim_____otkenge_tagzim___ 

Форум аясында түрлі іс-шаралар өтуде. Осындай іс-шаралардың бірі Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университетінде басталды. Іс-шараға ҚХА мүшелері, ЖОО-дың 

http://el.kz/kz/news/obshchestvo/__tarihtan_tagilim_____otkenge_tagzim___


оқытушы-профессорлық құрамы, музейлер, мұрағаттар мен кітапханалардың 

қызметкерлері, кәсіпорындар мен жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. 

Іс-шарада  ҚР Президенті Мұрағатының директоры Борис Жапаров дәріс оқыды. Ол өз 

сөзінде жыл сайын өткізілетін Қазақстан халқы Ассамблеясының «Тарихтан тағылым – 

өткенге тағзым» форумының мән-мағынасына, өзектілігіне тоқталды. «Форум шеңберінде 

өтіп жатқан бүгінгі бейбітшілік сабақтарының мақсаты – жастардың патриоттық сезімін 

ояту, толеранттылықты дамыту, жеке тұлғалық мәдениеттілікті, құқық қорғау және жеке 

бас бостандық  ұғымдарын түсіндіру», - деді ол.  

Форум аясында Қызылордада тағы бір маңызды іс-шараны атап өтуіміз қажет. Ол 

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап кітапханасында «История Казахстана. 1917-2012. 

Документы и материалы» құжаттар жинағының таныстырылымы. 

Іс-шараға ҚР Президенті Әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының 

өкілдері, Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, Қазақстан Республикасы 

Президенті Архивінің қызметкерлері қатысты. 

Сонымен қатар, таныстырылым шеңберінде «Ассамблеядан теңдессіз сый» акциясы өтті. 

«Бүгін облыстық кітапханада осындай маңызды іс-шара өтті.  Өз басым «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» форумын ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған игілігі мол 

жоба деп білемін. Осы форум аясында Ассамблея кітапханамызға теңдессіз сый жасап 

жатыр. Бұл кітаптар ұрпақтан ұрпаққа жетіп, тарихтан сыр шертіп, облысымыздың рухани 

қазынасын айналады. Қазіргі кезде кітап оқу және кітапхананы қолдау – бұл бүгінгі қоғам 

дамуының басты мақсаттарының бірі. Тәуелсіз еліміздің нығаю мен өркендеу жолындағы 

Қазақстан халқы Ассамблеясының  қажырлы еңбегіне табыс тілеймін»,  - деді өз сөзінде 

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың директоры Нұржамал 

Мырзамұратова. 

ҚР Президенті Архивінің құжаттары бойынша шығарылған "История Казақстана. 1917–

2012" хрестоматиясы Қазақстан халқы Ассамблеясымен бірлесіп даярланды. 

«История Казахстана. 1917-2012. Документы и материалы»құжаттар жинағы 

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы кезеңдерін қамтыған, қоғам дамуының 

түрлі мәселелеріне қатысты есептер, қызметтік хаттар, шолулар мен мемлекеттік, саяси 

және қоғам қайраткерлерінің жеке қорларынан алынған деректерден тарады. 

Хронологиялық принцип бойынша құрастырылған хрестоматия жоғарғы оқу орындарына 

арналған "Қазақстан тарихы" курсының типтік бағдарламасына сәйкес келедіжәне 

Қазақстан қоғамының ХХ ғ. басынан 2012 жылға дейінгі дамуының барлық негізгі 

кезеңдерін қамтиды. Хрестоматияның "Қазақстан кеңестік дәуірде", "Тәуелсіз Қазақстан" 

тарауларының өзі: тоталитарлық жүйенің қалыптасуы және 1917–1940 жылғы соғысқа 

дейінгі кезең, Қазақстан 1941–1945 жылғы Ұлы отан соғысы жылдарында, соғыстан 

кейінгі және 1946-1985 жылғы тоқырау, 1986-1990 жылдардағы қоғамның демократиялық 



жаңаруы және 1991 жылдан бері тәуелсіздіктіңқалыптасу кезеңдері тарихи кезеңдерге 

бөлінеді деген. 

Қызылордаға жиналған форум қатысушылары қоғамдық сананы Қоғамдық келісім 

кеңестері тұрғысында жаңғыртпақшы. 

Оған дәлел, Нағи Ілиясов атындағы ауылында ҚХА Қоғамдық келісім кеңесінің 

«Қоғамдық сананы Қоғамдық келісім кеңестері тұрғысында жаңғырту» атты көшпелі 

отырысы. Іс-шара ҚХА «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» халықаралық форумы 

аясында ұйымдастырылды. 

Отырысқа ҚХА, Қоғамдық келісім кеңестерінің, ғылыми-сараптамалық кеңестің 

мүшелері, «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі мен коммуналдық 

мекемелерінің қызметкерлері, этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. 

Әміржан Әлпейісов, Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры: 

— Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясы Алаштың анасы болған Сыр елінде «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» форумын өткізгелі жатыр. Осы форум аясында өтіп жатқан 

Қоғамдық келісім кеңесінің отырысы батыр ағамыз Нағи Ілиясовтың туған ауылында 

ұйымдастырылғаны қуантады. Ауылдың жетістіктерін баршамыз білеміз. Бұл ауылды 

мақтамаймыз, бұл ауылмен мақтанамыз. Мұндағы көрсетіліп жатқан қонақжайлылық, 

тұрғындардың жүзіндегі күлкісі, ауылдың әсем келбеті келісім мен бірліктің көрінісі деп 

білемін. 

Сонымен қатар іс-шараға қатысушылар Талсуат ауылының «Талсуат» оңалту 

орталығында өткен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Қайырымды ел» 

қайырымдылық акциясына қатысты. Өңірлік ҚХА өкілдері балаларға сыйлықтарын 

табыстап, орталыққа қаржылық көмек көрсетті. Көңілдері қуанышқа толы «Талсуат» 

орталығының қызметкерлері мен бүлдіршіндері алғыстарын өз өнерлерімен жеткізді. 

«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» жобасының бірінші күні жаппай саяси қуғын-

сүргіннің басталғанына 80 жыл толуына арналған «Алжир» фильмінің көрсетілімімен 

аяқталды.   

 

http://alashinform.kz/kz/onlinenews/7077-tarihtan-taylym-tkenge-tazym.html 

Қызылордада «Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне 

арналған «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» халықаралық форум өтуде, деп 

хабарлайды alashinform.kz ақпараттық агенттігі. 

http://alashinform.kz/kz/onlinenews/7077-tarihtan-taylym-tkenge-tazym.html
http://alashinform.kz/kz/onlinenews/alashinform.kz


Форумға ҚР Мемлекеттік хатшысы Г. Әбдіқалықова, КХА Төрағасының орынбасары Д. 

Мыңбай, облыс әкімі Қ. Көшербаев, бірқатар зиялы қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея 

(Сангчел Ким-Ханкук университеті Орталық Азия Институтының профессоры), Түркия 

(Тогрул Исмаил – Туркия технология және бизнес университетінің профессоры) елдерінен 

және республика өңірлерінен келген ғалымдар мен форум делегаттары қатысып отыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alashinform.kz/kz/lentanews/7070-azastan-tarihy-hrestomatiyasyny-tsaukeser-tt.html 

«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» халықаралық форумы аясында Ә.Тәжібаев 

атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында "Қазақстан тарихы. 

Құжаттар мен материалдар 1917-2012" хрестоматияның тұсаукесері өтті, деп 

хабарлайды alashinform.kz ақпараттық агенттігі. 
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Архивтік құжаттарға негізделген бұл жинақта еліміздің бір ғасырдан астам тарихы, 

республикада қабылданған шешімдер, маңызды саяси оқиғалар және Қазақстанның әр 

кезеңдегі дамуы қамтылған.  

Кітаптың таныстырылымына Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің директоры Б. 

Жапаров, ҚР Президент жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ-нің директоры А.Тараков, 

Мемлекет тарихы институтының директоры, ҚХА ҒСК мүшесі Б. Аяған, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты, ҚХА депутаттық тобының мүшесі Р. Ким, Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университетінің профессорлық-ұстаздар құрамы қатысты. 

Жиын барысында ҚР Президенті Архивінің директоры Борис Жапаров хрестоматияның 

оқырмандар үшін маңыздылығын айтты. 
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Бүгін Қызылорда қаласында қайта жаңғыртылған ашаршылық және саяси қуғын-

сүргін құрбандарына арналған Мемориалдық ескерткіш жанында «Азалы тарихқа 

тағзым» атты митинг өтті, деп хабарлайды alashinform.kz ақпараттық агенттігі. 
Митингте құрбандарды еске алу мақсатымен бір минуттық үнсіздік жарияланып, 
ескерткішке гүл шоқтары қойылды. Шараға жалпы 3 мыңнан астам адам қатысты. 
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу шарасына ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Г.Әбдіқалықова, КХА Төрағасының орынбасары Д.Мыңбай, облыс әкімі 
Қ.Көшербаев, бірқатар зиялы қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея, Түркия елдерінен 
келген ғалымдар қатысты. 
Митингте сөз сөйлеген Мемлекеттік хатшы Г. Әбдіқалықова 3 млн-нан астам 
адамның саяси қуғын-сүргін және ашаршылықтың құрбаны болғанын айтып, 
Мемлекет Басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласындағы «Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, 

зобалаң да зұлмат ғасыр болды. Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заманнан 

жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы біржола күйретіліп, қоғамдық 

құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз 

демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. 

Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға кете жаздады. Төртіншіден, 

еліміздің көптеген өңірлері экологиялық апат аймақтарына айналды», - деген сөздерін 
атап көрсетті. 
Шара барысында сөз алған облыс әкімі Қ. Көшербаев: «ХХ ғасырдағы саяси қуғын-

сүргін мен ашаршылық – мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көзінің жасына 

суарылған тарихымыздың шерлі беттері. Бас қосып, жиын өткізіп тұрған осы төбе – 

сол кездегі қанды қырғынның куәсі. Осы жерде қаншама ұлт зиялылардың мүрдесі 

жерленді. Ендеше, бұл жер – барлығымыз үшін тағзым етіп, бас иетін киелі орын. 

Сондықтан, қайта жаңғыртудан өткізіп, бүгін пайдалануға беріп отырған ескерткіш 

маңында шағын аллея мен арнайы тағзым ету орындары қарастырылды», - деді. 
Айта кететін жайт, ескерткіш Қызылорда қаласының Арай тұрғын ауданында 
орналасқан. Қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткіштің қайта жаңғырту 
жұмыстарына облыстық бюджеттен 142 млн. 470 мың теңге бөлінді. Бұл жоба 
шеңберінде шағын аллея мен арнайы тағзым ететін орындары салынды. Жарық 
шамдары орнатылып, кеспе тастар төселген. Қайта жаңғырту жұмыстары 
«Техоснастка-Ремсервис» ЖШС-і арқылы жүргізілді. 
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ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Бүгін Қызылордаға  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова және  Қазақстан халқы Ассамблеясы 

төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай бастаған делегация келді.  Делегаттар Бірінші 

Арал халықаралық форумына қатысып, «Қорқыт Ата» мемориалдық кешенінде және 

Жосалы кентіндегі  «Жыраулар» үйінде, Қармақшы аудандық тарихи-өлкетану 

музейінде  болып, шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен кездесті, деп хабарлады 

ҚазАқпарат тілшісі облыстық әкімдікке сілтеме жасап.  «Қорқыт Ата» атындағы 

мемориалдық кешен мен   «Байқоңыр» ғарыш айлағы  Халықаралық «ЭКСПО-2017» 

көрмесі аясында  туристер келетін нысандардың тізіміне енген.  Мәртебелі меймандар 

кешеннің зиярат  ету орталығы мен мұражайын аралап көрді.      Қармақшы  - әйгілі 

жыршы, жырауларымен  даңқы шыққан аудан.    Гүлшара Әбдіқалықова мен Дархан 

Мыңбай аймақтағы  дәстүрлі өнер   тарихымен танысып, жас жыраулардың өнерін 

тамашалады.  Содан соң құрметті қонақтар алдында атақты жыраулар - Бидас 

Рүстембеков пен Алмас Алматов  өнер керсетті.  ҚР Мемлекеттік хатшысы жергілікті 

өнерпаздардың өнерін жоғары бағалады.  Сондай-ақ, шығармашылық зиялы қауым 

өкілдерімен кездесуде  Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 

және  ұлттық мәдениет пен өнерді дамыту мәселелері  кеңінен  талқыланды.   
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http://lenta.inform.kz/kz/alash-arystarynyn-omiri-katygezdikpen-kiylsa-da-olardyn-ruhy-

oshpedi-gulshara-abdikalykova_a3031480 

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылордадағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

құрбандарына арналған мемориалды кешенде "Азалы тарихқа тағзым" атты митинг өтті, 

деп хабарлайды ҚазАқпарат. 

Жиынға ҚР Мемлекетік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова қатысып, Алаш 

ардақтыларының есімі ел жадында мәңгі сақталатынын айтты. 

«Қиын заманда Қиыр Шығыстан, Еділ бойынан, Солтүстік Кавказдан күштеп жер 

аударылған түрлі ұлт өкілдері елімізге қоныстанды. Қазақ халқы өздері қуғын-сүргінге 

ұшырап отырғанына қарамастан тауқымет тартқан барша ұлысты бауырына басты, 

қамқорлық көрсетті. Соның ішінде Сыр өңірінің жұртшылығы сырттан келген ағайынға 

құшағын айқара ашып, қиын кезеңдерде пана болды. Сол алмағайып заманда қалыптасқан 

өзара татулық пен туыстық қатынастар бүгінгі күнге дейін барынша нығайып, бекіді. 

Өткен жүз жылдықтың басында Қазақ автономиялық Республикасының алғашқы астанасы 

болған Қызылорда жеріне Алаш қайраткерлерінің әдебиет, ғылым саласындағы 

зиялылардың шоғырланып, рухани құндылықтарымызды сақтап қалу жолында күрескені 

тарихтан белгілі. Оларды қуғын-сүргінге ұшырату арқылы халқымыздың Тәуелсіздікке 

деген арман мақсатына тұсау салуды көздеді. Бірақ Алаш арыстарының өмірі 

қатыгездікпен қиылса да, олардың рухы өшпеді. Өткенге салауат айтып, саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық құрбандарын жадымызда сақтау біздің қасиетті борышымыз, - 

деді ҚР Мемлекеттік хатшысы Г. Әбдіқалықова. 

Митингке қатысқандар елдік жолында көз жұмған ата-баба рухтарына құран бағыштап, 

ескерткішке гүл шоқтарын қойды. 
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http://lenta.inform.kz/ru/gul-shara-abdykalikova-prinyala-uchastie-v-mitinge-azaly-tarihka-

tagzym-v-kyzylordinskoy-oblasti_a3031479 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан 
Гульшара Абдыкаликова приняла участие в митинге «Азалы тарихқа тағзым» у 
реконструированного Монумента жертв политических репрессий и голода в 
Кызылординской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и 
возложили цветы к монументу. 

Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что жертвами 
политических репрессий и голода стали более 3-х млн человек. Госсекретарь 
напомнила слова Президента Казахстана, сказанные в программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «Уроки XX века для 
нашего народа во многом трагические. Во-первых, был сломан естественный путь 
национального развития и навязаны чуждые формы общественного устройства. 
Во-вторых, нанесен страшный демографический удар по нации. Удар, который 
сказался на протяжении целого столетия. В-третьих, едва не были утрачены 
казахский язык и культура. В-четвертых, территория Казахстана превратилась во 
многих регионах в территорию экологического бедствия». 

Кроме того, Госсекретарь приняла участие в международной конференции 
«Ұлттық сана: тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру». В конференции также 
участвовали аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, заместитель 
Председателя - заведующий Секретариатом АНК Дархан Мынбай, депутаты 
Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, члены АНК, 
советов общественного согласия, заведующие секретариатами региональных 
ассамблей, зарубежные и отечественные эксперты, научная интеллигенция, 
потомки репрессированных и депортированных. 
В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила высокую 
общественно-политическую значимость и практическую нацеленность 
конференции, которая дает возможность расширению границ исторического 
сознания, взглянуть на события и факты той эпохи в их взаимосвязи и 
преемственности. 

На конференции также рассматривались ценности «Алаш» в контексте 
современной казахстанской государственности, опыт исторического анализа 
периода репрессий, голода и депортаций и другие вопросы. 

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц 
истории Казахстана первой половины ХХ века является важным вкладом в 
процесс модернизации общественного сознания. 

По итогам конференции было принято Обращение участников форума народу 
Казахстана. 
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Во второй половине дня Государственный секретарь посетила детскую деревню 
Атамекен и дворец студентов Кызылординского государственного университета 
имени Коркыт ата. 

 

 

https://www.kt.kz/rus/society/v_kizilorde_pochtili_pamjatj_zhertv_politicheskih_repressij_i_gol

oda_1153640297.html 

Кызылорда. 31 мая. Kazakhstan Today - 30 - 31 мая в Кызылорде состоялись мероприятия 

ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана "Память во имя 

будущего", посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода, передаёт 

Kazakhstan Today. 

 

В первый день мероприятий, 30 мая, на базе учебных заведений и предприятий 

Кызылорды прошли Уроки мира с участием членов АНК, профессорско-

преподавательского состава вузов, сотрудников музеев, архивов, библиотек, 

представителей предприятий, студенческой молодежи, сообщает официальный 

портал акимата Кызылординской области. 
 

 

Кроме того, в ауле имени Наги Ильясова состоялось выездное заседание Совета 

общественного согласия АНК Кызылординской области "Модернизация общественного 

сознания через призму Советов общественного согласия", а в областной универсальной 

научной библиотеке имени А. Тажибаева прошла акция "Ассамблеядан тендессіз сый" - 

"Дар от Ассамблеи", где была презентована хрестоматия "История Казахстана. Документы 

и материалы (1917-2012)". 

 

В реабилитационном центре "Талсуат" аула Талсуат прошла благотворительная акция 

"Кайырымды ел" для детей с ограниченными возможностями. 

 

Первый день завершился показом фильма "АЛЖИР", посвященного 80-летию начала 

массовых политических репрессий, который состоялся в 17.30 в кинозале ТРЦ "Жибек 

жолы". 

 

Во второй день форума, 31 мая, с участием Государственного секретаря РК Гульшары 

Абдикалыковой прошел митинг у памятника жертвам политических репрессии и голода, 

во Дворце студентов Кызылординского государственного университета им. Коркыт ата - 

научно-практическая конференция "Тарихи жады жане тагылым - рухани жангырудын 

негизи". 

 

Участникам конференции будет представлена историко-документальная выставка "Тар 

жол, тайгак кешу". 

 

По завершению пленарного заседания начнут работу 4 секции: "Ценности Алаш в 

контексте казахской государственности"; "Наследие Алаш - историческая память", "Опыт 

исторического анализа периода репрессий, голода и депортаций в Казахстане"; "Вклад 

Казахстана в победу в Великой Отечественной войне 
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В День памяти жертв политрепрессий в библиотеке Кызылорды состоялась акция 

"Дар от Ассамблеи"31.05.2017 

Общество  11:13 

 

Кызылорда. 31 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках ежегодного международного 

проекта Ассамблеи народа Казахстана "Память во имя будущего", посвященного дню 

памяти жертв политических репрессий и голода, в Кызылорде в областной универсальной 

научной библиотеке имени Абдильда Тажибаева состоялась акция "Ассамблеядан 

тендессиз сый" - "Дар от Ассамблеи", передает Kazakhstan Today. 

 

 

В ходе акции, посвященной дню памяти жертв политических репрессий и голода, для 

Кызылординской общественности была презентована хрестоматия "История 

Казахстана. Документы и материалы (1917-2012)", сообщает акимат 

Кызылординской области. 
 

 

Как информировала пресс-секретарь АНК Кымбат Досжан, подобная акция в рамках 

форума проводится впервые. Она прежде всего полезна для книголюбов и читателей 

земли Сыра. В хрестоматию занесено множество новых, неизвестных фактов. Среди 

книжных даров библиотеки - Антология музыкальных этносов Казахстана. 
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Сегодня в рамках ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана 

«ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ» - «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО», 

посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода, в Кызылорде в 

областной универсальной научной библиотеке имени А.Тажибаева состоялась акция 

«Ассамблеядан теңдессіз сый» - «Дар от Ассамблеи». 

В ходе акции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий и голода, для 

кызылординской общественности была презентована хрестоматия «История Казахстана. 

Документы и материалы (1917–2012)». 

Как информировала пресс-секретарь АНК Кымбат Досжан, подобная акция в рамках 

форума  проводится впервые. Она, прежде всего, полезна для книголюбов и читателей 

земли Сыра. В хрестоматию занесены множество новых, неизвестных доселе фактов. 

Среди книжных даров библиотеки – Антология музык этносов Казахстана. 

Следующее мероприятие в рамках форума состоится в реабилитационном центре 

«Талсуат» аула Талсуат, где пройдет благотворительная акция «Қайырымды ел» для детей 

с ограниченными возможностями. 
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30 - 31 мая в Кызылординской области пройдут мероприятия в рамках ежегодного 

международного проекта «Память во имя будущего», посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий и голода. 

    Цель проекта «Память во имя будущего» – способствовать формированию 

общенационального исторического сознания, укреплению национального единства, 

объединению гражданского общества и государства в сохранении исторической памяти и 

ее передаче будущим поколе¬ниям. Проект реализуется Ассамблеей народа Казахстана с 

2010 года. 

    Для увековечивания памяти о жертвах политических репрессий в Казахстане Указом 

Президента РК Нурсултана Назарбаева от 5 апреля 1997 года 31 мая было объявлено Днем 

памяти жертв политических репрессий. Принимая во внимание обращения граждан и 

общественных объединений страны, в 2011 году в Указ были внесены важные 

дополнения, и 31 мая стало для казахстанцев Днем памяти жертв политических репрессий 

и голода. 

    День памяти – это дань невинным жертвам Великой трагедии казахского народа – 

голода, пик которого пришелся на 1932-33 годы. Из истории известно, что насильственная 

коллективизация привела к небывалому голоду на казахской земле. Если накануне 

коллективизации в Казахстане было 40,5 миллиона голов скота, то на 1 января 1933 года 

осталось всего около 4,5 миллиона голов. Голод в Казахстане достиг огромных 

масштабов. Спасаясь от голода и репрессий, свыше 1 миллиона человек мигрировало за 

пределы республики, из них более 600 тысяч человек не смогли вернуться обратно. 

    После обретения Казахстаном независимости из-за рубежа вернулось в страну более 

одного миллиона казахов. День памяти – это дань безвинно репрессированным людям, 

которые бескорыстно служили во благо процветания страны. В 1937-38 годы в Казахстане 

было репрессировано более 100 тысяч человек, расстреляно свыше 25 тысяч. Среди них 

были видные общественные и государственные деятели, представители научной, 

творческой интеллигенции. Видные деятели своего времени, наши земляки Сулеймен 

Ескараев, Темирбек Жургенов, Ильяс Кабылов, Нурмухамед Уткелбаев, Хамза Сарбасов, 

Бегайдар Аралбаев, Темир Камалов, Коныркожа Кожыков и другие стали жертвами 

репрессивной политики. 

    День памяти – это дань алашской интеллигенции, которая боролась за независимость 

казахского народа. Это высокообразованные представители национальной интеллигенции, 

которые учились в ведущих учебных заведениях Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, 

Оренбурга, Варшавы, Стамбула и других городов: Алихан Букейханов, Ахмет 

Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Халел Досмухаметов, Жаханша Досмухаметов, 

Мустафа Шокай, Мухамеджан Тынышбаев, Гумар Караш, Халел Габбасов, Алпысбай 

Калменов, Ахмет Биримжанов и многие другие. 

    В текущем году движению Алаш исполняется 100 лет. Основная цель, к которой они 

стремились, заключалась в единении казахского общества вокруг идеи Алаш и создании 

демократического, унитарного, светского государства. День памяти – это дань 

депортированным народам, которые безвинно и без всяких оснований были выселены в 

чужие края. В период массовых политических репрессий необоснованные карательные 

меры применялись против отдельных народов по этнической принадлежности. 

    В Казахстан было насильственно переселено 1 миллион 200 тысяч человек и размещено 

38% немцев, 83% чеченцев и ингушей, 59% корейцев, 58% карачаевцев, 55% балкарцев, 

76% греков, 62% курдов... В период массовых политических репрессий на территорию 

Казахстана были высланы и депортированы представители 62 этносов. В 1936 году из 

западных регионов СССР были переселены поляки и немцы: на север Казахстана – 64319 

человек, в Южно- Казахстанскую область – 4964 человека. В 1937 году началась 
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депортация корейцев из Дальнего Востока. В Казахстан 90 эшелонами переселено 20789 

семей, или 98 454 представителя корейского этноса. 

    В том же году на базе корейского педагогического института, также прибывшего с 

Дальнего Востока, в регионе открылся первый вуз– пединститут им. Н.В.Гоголя (ныне 

Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата), в текущем году он 

отмечает 80-летний юбилей. В 1941 году в Казахстан переселено 467 тысяч немцев 

Поволжья, из них 1291 размещен в Аральском районе, 1854 – в Казалинском районе. 

Часть депортированных в 1942 году из Краснодарского края (около 4 тысяч) греков была 

размещена в Казалинском районе. В 1943-1944 годах началась депортация народов 

Северного Кавказа и Крыма в Сибирь, Узбекистан, Казахстан. В их числе карачаевцы, 

чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы. В 1943 году в 

Кызылординской области было размещено более двух тысяч человек из Калмыцкой 

АССР. В 1949 году в Кызылорду 250 вагонами привезено 1168 греческих семей, 

состоящих из 4604 человек. 

    Депортированные народы, прибывшие в Казахстан без средств к существованию, могли 

выжить только благодаря братской помощи казахского народа. Депортированные народы 

нашли в Казахстане не только место, где можно пережить лихую годину, но и обрели 

Родину для себя и своих потомков. Они не только выжили, сохранились как этносы, но и 

заняли достойное место в полиэтничном Казахстане. Каждый из них считает своей 

Родиной Казахстан. 
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31 мая - День памяти жертв политических репрессий 
     Сегодня и завтра, 30-31 мая, в Кызылорде, состоятся мероприятия ежегодного 
международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – 
ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ» - «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО», посвященного Дню памяти 
жертв политических репрессий и голода. 
    В первый день мероприятий, 30 мая, на базе учебных заведений и предприятий 
Кызылорды пройдут Уроки мира с участием членов АНК, профессорско-
преподавательского состава вузов, сотрудников музеев, архивов, библиотек, 
представителей предприятий, студенческой молодежи. 
    Далее цепочка мероприятий продолжится в ауле имени Наги Ильясова. Здесь 
состоится выездное заседание Совета общественного согласия АНК 
Кызылординской области «Модернизация общественного сознания через призму 
Советов общественного согласия», а в областной универсальной научной 
библиотеке имени А.Тажибаева акция «Ассамблеядан теңдессіз сый» - «Дар от 
Ассамблеи», а также будет презентована хрестоматия «История Казахстана. 
Документы и материалы (1917–2012)». 
    В реабилитационном центре «Талсуат» аула Талсуат пройдет 
благотворительная акция «Қайырымды ел» для детей с ограниченными 
возможностями. 
    Первый день завершится показом фильма «АЛЖИР», посвященного 80-летию 
начала массовых политических репрессий, который состоится в 17.30 ч. в 
кинозале ТРЦ «Жібек жолы». 
    Во второй день форума, 31 мая, с участием Государственного секретаря РК 
Гульшары Абдикалыковой пройдут митинг у памятника жертвам политических 
репрессии и голода (мкр. «Арай»), во Дворце студентов Кызылординского 
государственного университета им.Коркыт ата научно-практическая конференция 
«Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі». 
    Участникам конференции будет представлена историко-документальная 
выставка «Тар жол, тайғақ кешу». 
    По завершению пленарного заседания начнут работу 4 секции: «Ценности 
Алаш в контексте казахской государственности»; «Наследие Алаш – историческая 
память», «Опыт исторического анализа периода репрессий, голода и депортаций 
в Казахстане»; «Вклад Казахстана в победу в Великой Отечественной войне». 
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https://ru.kyzylorda-news.kz/news/lifnews/15024-v-kyzylorde-sostoyalsya-miting-

posvyaschennyy-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy-i-goloda.html 

Сегодня в Кызылорде с участием Госсекретаря РК Гулшары Абдикалыковой состоялся 

митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий и голода. 

    Политические репрессии - одна из самых печальных страниц истории не только 

казахского народа, но и всего народа Советского Союза. В середине прошлого столетия в 

лагеря тоталитарной системы, как КАРЛАГ, ГУЛАГ, АЛЖИР, расположенных на 

территории Казахстана, по историческим данным попало около 120 тысяч казахстанцев. 

    В церемонии, прошедшей у Мемориала жертв политических репрессий и голода, 

приняли участие глава региона К.Кушербаев, представители интеллигенции области, 

депутаты маслихатов, потомки репрессированных, студенты и жители города. Участники 

митинга минутой молчания почтили память жертв политических репрессий и возложили 

цветы к памятнику. 

    -  В 30-40-х годах прошлого века при «сталинском» режиме в Казахстан были 

депортированы целые народы из Дальнего Востока, Северного Кавказа, Приуралья, 

Поволжья... В те роковые годы семьи казахов, несмотря на все тяготы сурового времени, 

поделились с ними кровом и пищей. Для многих депортированных этносов спасителем 

стала земля Сыра. Сегодня, те, кто пережил ту зловещую эпоху, и их потомки с великой 

теплотой вспоминают и благодарят гостеприимство и благодушие казахов, - отметила в 

своем выступлении Г.Абдикалыкова. 
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«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» форумы аясындағы  «Теңдессіз сый» шарасында 

облыстық кітапханаға кітаптар топтамасы тарту етіліп, «История Казахстана. Документы 

и материалы (1917-2012)» хрестоматиясының таныстырылымы өтті.   

–    Саяси-қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орай тұңғыш рет ұйымдастырылып 

отырған форум аясында акциядан ел алдымен оқырман ұтады. Біз тарту еткен топтамалар 

арасында еліміздегі 1917 – 2012 жылдар аралығында өткен оқиғалар жайлы «История 

Казахстана. Документы и материалы (1917-2012)» хрестоматиясының орны бөлек. 

Сондай-ақ, кітапханаға табысталған туындылар ішінде Қазақстандағы ұлттар 

музыкасының антологиясы да бар,– дейді ҚХА баспасөз хатшысы Қымбат Досжан. 

       Түстен кейін «Қайырымды ел» акциясы аясында Талсуат  ауылындағы мүмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған қайырымдылық шарасы ұйымдастырылады. 
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Сегодня в Кызылорде у Монумента жертвам политических репрессий и голода 
прошел митинг «Азалы тарихқа тағзым» с участием Госсекретаря РК Гульшары 
Абдыкаликовой, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана 
Дархана Мынбая, акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева, 
профессора Южнокорейского университета Ханкука Сангчела Кима и профессора 
Турецкого университета технологии и бизнеса Тогрула Исмаила. 
    Почтить память погибших пришли свыше 3 тысяч кызылординцев. Участники 
митинга почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы 
к монументу. 
    В своем выступлении на митинге Госсекретарь РК Г.Абдыкаликова, в частности, 
отметила, что годы репрессий и голода унесли жизни более трех миллионов 
людей и процитировала слова Елбасы Н.А.Назарбаева, сказанные в программной 
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «Уроки XX 
века для нашего народа во многом трагические. Во-первых, был сломан 
естественный путь национального развития и навязаны чуждые формы 
общественного устройства. Во-вторых, нанесен страшный демографический удар 
по нации. Удар, который сказался на протяжении целого столетия. В-третьих, 
едва не были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, территория 
Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического 
бедствия». 
    - Политические репрессии и голод в ХХ веке стали печальной страницей 
истории нашего народа, пропитанной кровью и слезами тысяч невинных людей. 
Холм, на котором сейчас мы находимся, является прямым свидетелем той 
кровавой истории. Здесь были похоронены тела многих представителей 
интеллигенции. Поэтому это сакральное место, которое нужно чтить. Мы 
полностью реконструктурировали монумент жертвам политических репрессий и 
голода, осуществив также строительство малой аллеи и специального места для 
поклонения праху усопших, - подчеркнул аким области К.Кушербаев. 
    Отметим, сегодня во всех районных центрах Кызылординской области  прошли 
митинги «Азалы тарихқа тағзым», посвященные Дню памяти жертв политических 
репрессий и голода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.kyzylorda-news.kz/news/lifnews/15029-vechnaya-pamyat.html


 

https://kyzylorda-news.kz/news/lifnews/15269-azaly-tariha-tazym.html 

 Бүгін Қызылордада 31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне 
орай митинг өтті. Митингке ҚР Мемлекеттік хатшысы Г. Әбдіқалықова, ҚХА 
Төрағасының орынбасары Д. Мыңбай, облыс әкімі Қ. Көшербаев, бірқатар зиялы 
қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея, Түркия елдерінен келген ғалымдар қатысты. 
    Жиналғандар елдікті аңсап, сол жолда мерт болған азаматтарды бір минут 
үнсіздікпен еске алып, құрбан болғандардың рухына тағзым етті. 
    Жиырмасыншы ғасырдың басында талайды сарсаңға салып, қасірет шектірген 
осынау қаралы күннің елімізде жарияланғанына 20 жыл толып отыр. Ұлттық рухы 
биік қазақтың барлық көрнекті қайраткерлері, ұлт зиялылары осы қасіреттің 
жазықсыз құрбандары болды. 
    - Қиын қыстау заманда Қиыр Шығыстан, Еділ бойынан, Солтүстік Кавказдан 
күштеп жер аударылған түрлі ұлт өкілдері елімізге қоныстанды. Қазақ халқы өздері 
қуғын-сүргінге ұшырап отырғанына қарамастан тауқымет тартқан барша ұлысты 
бауырына басты, қамқорлық көрсетті. Соның ішінде Сыр өңірінің жұртшылығы да 
сырттан келген ағайынға құшағын айқара ашып, қиын кезеңдерде пана болды. Сол 
алмағайып заманда қалыптасқан өзара татулық пен туыстық қатынастар бүгінгі 
күнге дейін барынша нығайып, бекіді. Өткен жүз жылдықтың басында Қазақ 
автономиялық Республикасының алғашқы астанасы болған Қызылорда жеріне 
Алаш қайраткерлерінің әдебиет, ғылым саласындағы зиялылардың шоғырланып, 
рухани құндылықтарымызды сақтап қалу жолында күрескені тарихтан белгілі. 
Оларды қуғын-сүргінге ұшырату арқылы халқымыздың Тәуелсіздікке деген арман 
мақсатына тұсау салуды көздеді. Бірақ Алаш арыстарының өмірі қатігездікпен 
қиылса да олардың өз рухын өшіре алған жоқ. Өткенге салауат айтып, саяси 
қуғын-сүргінге және ашаршылық құрбандарын жадымызда сақтау біздің қасиетті 
борышымыз, - деді ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіқалықова. 
Шара барысында сөз алған облыс әкімі Қ. Көшербаев: «ХХ ғасырдағы саяси 
қуғын-сүргін мен ашаршылық – мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көзінің 
жасына суарылған тарихымыздың шерлі беттері. Бас қосып, жиын өткізіп 
тұрған осы төбе – сол кездегі қанды қырғынның куәсі. Осы жерде қаншама ұлт 
зиялылардың мүрдесі жерленді. Ендеше, бұл жер – барлығымыз үшін тағзым 
етіп, бас иетін киелі орын. Сондықтан, қайта жаңғыртудан өткізіп, бүгін 
пайдалануға беріп отырған ескерткіш маңында шағын аллея мен арнайы тағзым 
ету орындары қарастырылды», - деді. 
Арай мөлтек ауданындағы қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткішті қайта 
жаңғыртуға облыстық бюджеттен 142 млн. 470 мың теңге бөлінді. Бұл жоба 
шеңберінде шағын аллея мен арнайы тағзым ететін орындары салынды. Жарық 
шамдары орнатылып, кеспе тастар төселген.  
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Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің студенттер 
сарайында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған 

«Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» атты ғылыми-практикалық 

конференция өтті. Оған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова, Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, ҚР Президенті 

Әкімшілігінің ҚХА Хатшылығының меңгерушісі Дархан Мыңбай, облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев, Оңтүстік Корея елінен Ханкук университеті Орталық Азия институтының 

профессоры Сангчел Ким, Түрік технология және бизнес университетінің профессоры 

Тогрул Исмаил, ҚР Президенті мұрағатының директоры, техника ғылымдарының докторы 

Борис Жапаров, ҚР БҒМ Мемлекет тарихы институтының директоры Бүркітбай Аяған 

және еліміздің бірқатар жоғары оқу орындарының ғалымдары қатысты. 

Конференцияның пленарлық отырысын облыс әкімі Қырымбек Көшербаев ашып, жүргізіп 

отырды. 

    ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалова шараның маңызына тоқталып, 

конференция жұмысына сәттілік тіледі. 

–Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен осымен сегізінші рет 

ұйымдастырылған «Тарихқа тағылым– өткенге тағзым» халықаралық жобасы 2010 жылы 

алғаш рет Астана қаласында өткізілген еді. Зұлматты жылдар құрбандарын еске алуға 

арналған халықаралық жоба онан кейін Қарағандыда, Талдықорғанда, Шымкентте, 

Семейде, Оралда және Жезқазғанда жүзеге асырылып, осы жолы Қызылорда облысында 

өзінің жалғасын тауып отыр. Қызылорда – мемлекетіміздің қалыптасуы мен дамуында 

ерекше орны бар оның алғашқы астаналарының бірі болған тарихи қала. Елбасы Н. 

Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: 

«Әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады, ол әркімнің өз еркіндегі шаруа. Біреуге 

өзіңнің көзқарасыңды еріксіз таңуға болмайды, бізге тарих туралы өздерінің субьективті 

пайымдарын тықпалауға да ешкімнің хақысы жоқ. Өйткені жиырмасыншы ғасыр 

халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлматты ғасыр болды» деп атап өткен, – деді 

Мемлекеттік хатшы. 

Онан соң ҚХА төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай сөз алып, атаулы күннің 

маңызы жөнінде айтып өтті. 

Сонымен бірге ол еліміздің алғашқы астанасы болған Қызылорданың тарихтағы рөліне 

тоқталды және саяси қуғын-сүргін жылдарын зерттеуде өзінің ұсынысын айтты. 

Конференцияның пленарлық мәжілісінде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев зұлматты 

жылдардың ел тарихындағы өшпес рөлі жайында айтып, егемен еліміздің бүгінгі дамуына 

тоқталды. 

     –«Орнында бар оңалар», дейді халық даналығы. Кешегі қуғын-сүргіннің зардабын 

тартқан ұлттар бүгінгі күні қазақ халқымен бірге өмір сүріп, біте қайнасты. Қазіргі 

кезеңде олар Тәуелсіз Қазақстанды, Сыр өңірін гүлдендіру, көркейту мақсатында берекелі 

бірлікте, тату тәтті тірлікте тізе қосып, еңбек етуде. Еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін 

қазақстан Республикасының Жоғарғы кеңесі жаппай саяси қуғын-сүргінге ұшыраған 

адамдарға қатысты әділеттілікті қалпына келтіру, осы қуғын-сүргіннің барлық 

құрбандарын ақтау, оларға тигізген моральдық және материалдық залалды қазіргі уақытта 

барынша мүмкін болатын өтеуді қамтамасыз ету мақсатында 1993 жылғы 14 сәуірде 

«Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» Заң қабылдады. Ел 

Президентінің жарлығымен 31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 

деп белгіленді. Бүгін біз сол қасіретті де азалы күндерімізді ұрпағымыз ұмытпасын, 

бабалар басынан өткен зұлматты жылдарды жадында сақтап, құрметін білдірсін деген 

ниетпен Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш-белгіні 

реставрациядан өткізіп, қайта аштық,– деді аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев. 
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Мамыр айының соңғы екі күні Қызылорда облысында «Тарихтан тағылым – 
өткенге тағзым» атты халықаралық форум болып өтті. Форумға ҚР Мемлекеттік 
хатшысы Г. Әбдіқалықова, КХА Төрағасының орынбасары Д. Мыңбай, облыс әкімі 
Қ. Көшербаев, сонымен қатар бірқатар зиялы қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея, 
Түркия елдерінен және республика өңірлерінен келген ғалымдар мен форум 
делегаттары қатысты. 
      Жалпыұлттық тарихи сананы қалыптастыруға, ұлттық бірлікті нығайтуға, 
тарихи жадыны жаңғыртып, келер ұрпаққа мирас етуге, сондай-ақ, осы мақсаттағы 
азаматтық қоғам мен мемлекет арасындағы ықпалдастықты арттыруға үлес қосу 
мақсатында ұйымдастырылған бұл шара Қазақстан халқы Ассамблеясының 
бастамасымен жеті жылдан бері өткізіліп келеді. 
Биылғы форум жұмысы облыстағы 15 мекеме мен білім беру ұйымдарында 
өткізілген бейбітшілік сабақтарынан бастау алды. 
Форум аясында «Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. 
     Сондай-ақ, «Алжир» деректі фильмінің көрсетілімі мен «Қазақстан тарихы. 
Құжаттар мен материалдар (1917–2012)» хрестоматиясының таныстырылымы 
өтті.  Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Қайырымды ел» шарасы 
ұйымдастырылды. 
     Бір сөзбен айтқанда, Сыр еліндегі халықаралық форум табысты өтті деуге 
болады. 
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Қызылордадағы «Жібек жолы» сауда орталығының залында кеңестік қоғамдағы саяси 

репрессияның 80 жылдығына орай түсірілген «АЛЖИР» фильмінің көрсетілімі болды. 

Туындыны «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» шарасына еліміздің әр облысынан келген 

азаматтар мен облыстық этномәдени бірлестіктер өкілдері тамашалады.   

    «Қазақстан» Ұлттық арнасының тапсырысы бойынша түсірілген фильм 7 мамырдан бастап 

еліміздің барлық облыстарында көрсетіліп келеді. Бұл фильмде,   ел жайсаңдарының 

жұбайлары мен балаларының «АЛЖИР» лагерінде ажалмен арпалысып өткен өмірі мен 

тауқыметі, тағдыры баяндалады. 

     Фильмнің басында Света есімді бойжеткен Ресейден Қазақстанның бас қаласы Астанаға, 

әжесі Светлана Васильеваның соңғы аманатын арқалап келеді. Ол аманатта, сонау 

қылышынан қан тамған сұрапыл қызыл «террор» жылдары  «АЛЖИР» лагері 

тұтқындарына  жақсылық танытқан Әлихан Сейдахметов деген сол кездегі «АЛЖИР» 

лагерінде қатардағы жауынгерлік қызметін атқарған қазақ жігітін табу еді. Света әжесінің 

күнделігіне жүгіне отырып, бұрынғы «АЛЖИР» лагері маңындағы көптеген ауылдың бірінен, 

сол кісіні іздеп табады. Ол, бүгінгі күні жасы тоқсаннан асқан ауыл ақсақалы. Света мен қарт 

Әлихан екеуі бүкіл фильм бойы, азапта өткен сонау сұрапыл жылдарды еске алып, қайта 

бастан кешеді. 

      Телехикаяға батылдық, адамгершілік, мейірімділік секілді ұлы қасиеттер  өзек болады. 
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https://ru.kyzylorda-news.kz/news/lifnews/15032-v-kyzylorde-proshel-besplatnyy-pokaz-filma-

alzhir.html 

 В Кызылорде в рамках мероприятия  «Память во имя будущего» в кинозале ТРЦ «Жібек 

жолы» состоялся бесплатный показ фильма «АЛЖИР», посвященного 80-летию начала 

массовых политических репрессий и голода. 

    На просмотр фильма пришли десятки представителей молодежи, интеллигенции, 

этнокультурных центров области и гости форума. 

    Драма «Алжир» рассказывает о судьбах женщин, попавших в крупнейший лагерь 

«АЛЖИР» («Акмолинский лагерь жен изменников родины»). Полнометражный фильм снят 

по заказу телеканала «Казахстан» в Карагандинской области, близ города Темиртау. Съемки 

прошли в ноябре 2016 года. Известно, что ряд сцен снят в сохранившихся подвалах головного 

здания НКВД 30-х годов. 

    Действие фильма берет начало в наши дни. Одна их главных героинь фильма - Света, 

приезжает в Астану из России, чтобы исполнить последнюю волю своей бабушки. У Светы 

сохранился старый дневник бабушки, где она описывает все трудности и мучения, которые 

пережила в лагере. Её цель -  найти солдата-казаха Алихана Сейдахметова. 

    В те трудные годы, рискуя собственной жизнью, он помог многим женщинам и детям, 

которые  отбывали  свой срок в этом лагере. Свете удается найти того таинственного 

молодого солдата, а ныне старца преклонного возраста, почтенного аксакала аула - Алихана. 
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https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=ru/news/v-kyzylorde-proshel-besplatnyy-pokaz-filma-alzhir 

В Кызылорде в рамках мероприятия «Память во имя будущего» в кинозале ТРЦ 
«Жібек жолы» состоялся бесплатный показ фильма «АЛЖИР», посвященного 80-
летию начала массовых политических репрессий и голода. 
На просмотр фильма пришли десятки представителей молодежи, интеллигенции, 
этнокультурных центров области и гости форума. 
Драма «Алжир» рассказывает о судьбах женщин, попавших в крупнейший лагерь 
«АЛЖИР» («Акмолинский лагерь жен изменников родины»). Полнометражный 
фильм снят по заказу телеканала «Казахстан» в Карагандинской области, близ 
города Темиртау. Съемки прошли в ноябре 2016 года. Известно, что ряд сцен снят 
в сохранившихся подвалах головного здания НКВД 30-х годов. 
Действие фильма берет начало в наши дни. Одна их главных героинь фильма - 
Света, приезжает в Астану из России, чтобы исполнить последнюю волю своей 
бабушки. У Светы сохранился старый дневник бабушки, где она описывает все 
трудности и мучения, которые пережила в лагере. Её цель -  найти солдата-казаха 
Алихана Сейдахметова. 
В те трудные годы, рискуя собственной жизнью, он помог многим женщинам и 
детям, которые  отбывали  свой срок в этом лагере. Свете удается найти того 
таинственного молодого солдата, а ныне старца преклонного возраста, 
почтенного аксакала аула - Алихана. 
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https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/azaly-tarihka-tagzym 

Бүгін Қызылордада 31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне 
орай митинг өтті. Арай мөлтек ауданындағы мемориалды кешен жанында 
ұйымдастырылған шарада ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіқалықова, облыс әкімі 
Қ.Көшербаев, сталиндік зұлмат салдарынан жапа шеккендердің ұрпақтары 
ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Елдікті аңсап, сол жолда мерт болған 
азаматтарды жиналған жұртшылық бір минут үнсіздікпен еске алып, құрбан 
болғандардың рухына тағзым етті. 
Бұл мемориал әр буын ұрпақтың зұлмат жылдардағы қасақана жасалған жасанды 
зауал ашаршылық пен жазықсыз жапа шеккен миллиондаған қандас 
бауырларымыздың, ата-бабаларымыздың рухына тәу етіп, Тәуелсіздікке тәубе 
айтар орыны. Айта кетейік, кешен қайта жаңғыртудан өтті. Ескерткіштің жан-жағы 
абаттандырылып, жасыл-желекке оранды, айналаға орындықтар қойылды. Бұл 
саяси репрессия мен ашаршылық кезінде азапты күндерді бастан кешкен 
жандарға деген құрметтің бір парасы ғана. 
Жиырмасыншы ғасырдың басында талайды сарсаңға салып, қасірет шектірген 
осынау қаралы күннің елімізде жарияланғанына 20 жыл толып отыр. Ұлттық рухы 
биік қазақтың барлық көрнекті қайраткерлері, ұлт зиялылары осы қасіреттің 
жазықсыз құрбандары болды. 
- Қиын қыстау заманда Қиыр Шығыстан, Еділ бойынан, Солтүстік Кавказдан 
күштеп жер аударылған түрлі ұлт өкілдері елімізге қоныстанды. Қазақ халқы өздері 
қуғын-сүргінге ұшырап отырғанына қарамастан тауқымет тартқан барша ұлысты 
бауырына басты, қамқорлық көрсетті. Соның ішінде Сыр өңірінің жұртшылығы да 
сырттан келген ағайынға құшағын айқара ашып, қиын кезеңдерде пана болды. Сол 
алмағайып заманда қалыптасқан өзара татулық пен туыстық қатынастар бүгінгі 
күнге дейін барынша нығайып, бекіді. Өткен жүз жылдықтың басында Қазақ 
автономиялық Республикасының алғашқы астанасы болған Қызылорда жеріне 
Алаш қайраткерлерінің әдебиет, ғылым саласындағы зиялылардың шоғырланып, 
рухани құндылықтарымызды сақтап қалу жолында күрескені тарихтан белгілі. 
Оларды қуғын-сүргінге ұшырату арқылы халқымыздың Тәуелсіздікке деген арман 
мақсатына тұсау салуды көздеді. Бірақ Алаш арыстарының өмірі қатігездікпен 
қиылса да олардың өз рухын өшіре алған жоқ. Өткенге салауат айтып, саяси 
қуғын-сүргінге және ашаршылық құрбандарын жадымызда сақтау біздің қасиетті 
борышымыз, - деді ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіқалықова. 
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https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=ru/news/dary-dlya-biblioteki 

Сегодня в рамках ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «ТАРИХТАН 

ТАҒЫЛЫМ – ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ» - «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО», посвященного Дню памяти 

жертв политических репрессий и голода, в Кызылорде в областной универсальной научной библиотеке 

имени А.Тажибаева состоялась акция «Ассамблеядан теңдессіз сый» - «Дар от Ассамблеи». 

В ходе акции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий и голода, для кызылординской 

общественности была презентована хрестоматия «История Казахстана. Документы и материалы (1917–

2012)». 

Как информировала пресс-секретарь АНК Кымбат Досжан, подобная акция в рамках форума 

проводится впервые. Она, прежде всего, полезна для книголюбов и читателей земли Сыра. В 

хрестоматию занесены множество новых, неизвестных доселе фактов. Среди книжных даров 

библиотеки – Антология музык этносов Казахстана. 

Следующее мероприятие в рамках форума состоится в реабилитационном центре «Талсуат» аула 

Талсуат, где пройдет благотворительная акция «Қайырымды ел» для детей с ограниченными 

возможностями. 
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http://www.dknews.kz/society/24035-gulshara-abdykalikova-prinyala-uchastie-v-mitinge-azaly-

tarikh-a-ta-zym-v-kyzylordinskoj-oblasti.html 

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла 

участие в митинге «Азалы тарихқа тағзым» у реконструированного Монумента жертв 

политических репрессий и голода в Кызылординской области, передает МИА «DKNews» 

со ссылкой на МИА «Казинформ». 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и возложили 

цветы к монументу. 

Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что жертвами политических 

репрессий и голода стали более 3-х млн человек. Госсекретарь напомнила слова 

Президента Казахстана, сказанные в программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания»: «Уроки XX века для нашего народа во многом 

трагические. Во-первых, был сломан естественный путь национального развития и 

навязаны чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, нанесен страшный 

демографический удар по нации. Удар, который сказался на протяжении целого столетия. 

В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, территория 

Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического бедствия». 

Кроме того, Госсекретарь приняла участие в международной конференции «Ұлттық сана: 

тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру». В конференции также участвовали аким 

Кызылординской области Крымбек Кушербаев, заместитель Председателя - заведующий 

Секретариатом АНК Дархан Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители 

государственных органов, члены АНК, советов общественного согласия, заведующие 

секретариатами региональных ассамблей, зарубежные и отечественные эксперты, научная 

интеллигенция, потомки репрессированных и депортированных. 

В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила высокую 

общественно-политическую значимость и практическую нацеленность конференции, 

которая дает возможность расширению границ исторического сознания, взглянуть на 

события и факты той эпохи в их взаимосвязи и преемственности. 

На конференции также рассматривались ценности «Алаш» в контексте современной 

казахстанской государственности, опыт исторического анализа периода репрессий, голода 

и депортаций и другие вопросы. 

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц истории 

Казахстана первой половины ХХ века является важным вкладом в процесс модернизации 

общественного сознания. 

По итогам конференции было принято Обращение участников форума народу Казахстана. 

Во второй половине дня Государственный секретарь посетила детскую деревню Атамекен 

и дворец студентов Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата. 
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https://obk.kz/news/103822 

В Кызылорде находится делегация во главе с Госсекретарем РК Гульшарой 

Абдыкаликовой и заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Дарханом 

Мынбаем, передает пресс-служба акима Кызылординской области. 

Делегаты приняли участие в Аральском международном форуме устойчивого развития, 

посетили мемориальный комплекс Коркыт Ата, побывали в «Доме жырау» в поселке 

Жосалы и Кармакшинском районном историко-краеведческом музее и встретились с 

представителями творческой интеллигенции. 

Мемориальный комплекс Коркыт Ата и космодром «Байконур» включены в перечень 

объектов посещения туристов в рамках международной выставки «Экспо-2017». Члены 

делегации посетили центр паломничества и музей комплекса. 

Кармакшинский район славится своими жырши и жырау. Гульшара Абдыкаликова и 

Дархан Мынбай ознакомились с историей традиционного искусства региона и 

творчеством молодых жырау, затем перед почетными гостями выступили известные 

жырау Бидас Рустембеков и Алмас Алматов. Госсекретарь РК высоко оценила 

самобытное искусство местных исполнителей. 

Также на встрече с творческой интеллигенцией были подробно обсуждены статья Главы 

государства «Модернизация общественного сознания: взгляд в будущее» и вопросы 

развития национальной культуры и искусства. 
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В Кызылорде в рамках Международного форума АНК «Память во имя будущего» на базе 

вузов, колледжей и предприятий прошли уроки мира. 

Один из таких уроков проходил в КГУ имени Коркыта- ата, в нем приняли участие члены 

АНК, профессорско-преподавательский состав вуза, сотрудники музеев, архивов, 

библиотек, студенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kzvesti.kz/news/20227-uroki-mira.html


http://kzvesti.kz/kv/frontpage/20254-edinstvo-nash-strategicheskiy-vybor.html 

ЕДИНСТВО — НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

Майя АДЕНОВА, Кирилл ДЕНИСОВ  

В рамках международного форума «Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв 
политических репрессий и голода, в ауле имени Наги Ильясова состоялось выездное заседание Совета 
общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Кызылординской области на тему «Модернизация 
общественного сознания через призму Советов общественного согласия». 
Перед заседанием  гости почтили память жертв политических репрессий минутой молчания. Затем 
состоялось заседание Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана.  
Открывая заседание, председатель Совета общественного согласия аульного округа имени Наги Ильясова 
Сырдарьинского района Нурмаганбет Куандыков отметил, что День памяти жертв политических репрессий – 
одна из самых значительных дат в нашем календаре. Казахстан стал местом депортации народов СССР. 
Молот репрессий прошелся по многим казахским семьям.  
Н.Куандыков отметил, что  советы общественного согласия, созданные по поручению Главы государства 
Нурсултана Назарбаева, представляют институт, консолидирующий силы общества, позволяют дойти в 
решении проблем до каждого жителя страны. Сегодня в Совете аула 13 членов.  Решается множество 
вопросов – от благоустройства, занятости до защиты матери и ребенка. Но главная задача на современном 
этапе – формирование атмо¬сферы общественного согласия. 
В советские годы аул имени Героя Советского Союза Наги Ильясова был совхозом, известным не только в 
Казахстане, но и за его пределами. Удачным было и место расположения центральной усадьбы совхоза – она 
находилась сравнительно недалеко от районного центра и Кызылорды. 
 В ауле проживают около двух с половиной тысяч человек, люди здесь не знают, что такое безработица. 
Здесь есть школа, детский сад, библиотека и многие другие социальные объекты.   Сегодня аул — цветущий 
населенный пункт области.  Благоустроена  центральная усадьба, построены ресторан и торговый дом, 
отремонтированы школа, детский сад, решаются социальные проблемы аулчан. 

* * * 
Во вторник  в рамках международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего» в 
КГУ имени Коркыта ата состоялся урок мира, на котором выступили директор Архива Президента РК Борис 
Жаппаров, заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области — заведующий 
секретариатом АНК Муратали Калмуратов и руководитель управления информационно-методической работы 
Архива Президента РК  
Нурзада Исаева. 
Они рассказали о деятельности партии «Алаш», годах Великой Оте¬чественной войны. Из Казахстана на 
фронт ушли один миллион двести тысяч человек, многие наши соотечественники погибли в боях. О том, что в 
ряде стран бывшего Советского Союза за двадцать пять лет случилось немало военных конфликтов, а в 
нашем многонациональном государстве царят мир и согласие. Важную роль в поддержании мира, единства в 
стране играет Ассамблея народа Казахстана. Ее институты решают острые социальные вопросы, созданы 
центры медиации. 

* * * 
В областной универсальной научно-технической библиотеке имени А. Тажибаева состоялась акция «Дар от 
Ассамблеи» и презентация хрестоматии «История Казахстана. Документы и материалы (1917-2012)».  
В акции и презентации участвовали делегаты форума «Память во имя будущего», члены Ассамблеи народа 
Казахстана, активисты этнокультурных центров. Член совета Ассамблеи народа Казахстана, руководитель 
Ассоциации еврейских наци¬о¬нальных организаций РК «Мицва» Александр Барон отметил, что из книжного 
фонда АНК книги передаются в библиотеки страны. В основном, они рассказывают об истории государства, 
Президенте, работе Ассамблеи. Подрастающее поколение должно знать, как развивается независимый 
Казахстан.  
 В дар от Ассамблеи книги получили библиотеки имени А. Тажибаева, государственного университета имени 
Коркыта ата и областного Дома дружбы. 
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В Кызылорде в областной универсальной библиотеке им. А.Тажибаева состоялась 

презентация документального сборника – хрестоматии «История Казахстана. 1917-2012. 

Документы и материалы». 

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РК, 

Секретариата и члены АНК, сотрудники Архива Президента РК.  

В рамках мероприятия состоялась акция «Ассамблеядан теңдессіз сый» - «Дар от 

Ассамблеи народа Казахстана». 

«Сегодня в областной библиотеке проходит важное событие. Я считаю, международный 

форум «Память во имя будущего» - это очень полезный и актуальный проект на 

сегодняшний день. Он способствует укреплению национального единства. В рамках этого 

форума наша библиотека получает дар от Ассамблеи. Эти книги будут передаваться из 

поколения в поколение. Хочется пожелать Ассамблее народа Казахстана еще больших 

успехов в деле укрепления единства нашего народа», - сказала в своем выступлении 

директор библиотеки Нуржамал Мырзамуратова 

Издание, выпущенное по документам Архива Президента РК, подготовлено совместно с 

АНК. Презентация  хрестоматии проходит в рамках международного форума «Память во 

имя будущего». 

Хрестоматия - это сборник подобранных документов из фондов Архива Президента 

Республики Казахстан, охватывающих периоды новейшей и современной истории 

Казахстана: извлечения из законов, протоколов заседаний, стенограмм, служебных и 

аналитических записок, документы из личных фондов государственных, политических и 

общественных деятелей Казахстана, касающихся различных вопросов развития общества, 

материалы из газетного фонда Архива. 

Составленная по хронологическому принципу, книга соответствует типовой программе 

курса «История Казахстана» в высших учебных заведениях, затрагивая основные вехи 

развития казахстанского общества с начала ХХ в. до 2012 года. Разделы хрестоматии 

(«Казахстан в советский период», «Независимый Казахстан») поделены на исторические 

периоды: становление тоталитарной системы и довоенный период 1917-1940 гг., 

Казахстан в годы войны 1941–1945 гг., послевоенное время и эпоха застоя 1946-1985 гг., 

период демократизации общества 1986-1990 гг. и становление Независимого Казахстана с 

1991 г. 
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Бүгін ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова Қызылорда облысына 

жұмыс сапары аясында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына 

арналған Монумент маңындағы «Азалы тарихқа тағзым» митингісіне қатысты. 

Митингке қатысушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен 

еске алып, монументке гүл шоқтарын қойды, деп хабарлайды Baq.kz. 

Митингте сөз сөйлеген Гүлшара Әбдіқалықова 3 млн-нан астам адам саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылықтың құрбаны болғанын айтты. Мемлекеттік хатшы Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы 

«Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. 

Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән 

жолы біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. 

Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 

ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға 

кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірі экологиялық апат аймақтарына 

айналды», - деген сөздерін келтірді. 

Мемлекеттік хатшы одан әрі «Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» 

атты халықаралық конференцияға қатысты. Конференцияда сондай-ақ, облыс әкімі 

Қ.Көшербаев, ҚХА Төрағасының орынбасары – ҚХА Хатшылығының меңгерушісі 

Дархан Мыңбай, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдар өкілдері, 

ҚХА-ның, Қоғамдық келісім кеңестерінің мүшелері, өңірлік Ассамблеялар 

хатшылықтарының меңгерушілері, шетелдік және отандық сарапшылар, ғылыми және 

зиялы қауым өкілдері, саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарының ұрпақтары 

қатысты. 

Өзінің кіріспе сөзінде Мемлекеттік хатшы конференцияның тарихи сана шекарасының 

кеңеюіне, сол кезеңнің оқиғалары мен деректерінің өзара байланылыстылығы мен 

сабақтастығын көруге мүмкіндік беретін қоғамдық-саяси мәні мен практикалық бағытын 

атап өтті. 

Конференцияда, сондай-ақ, қазіргі заманғы қазақстандық мемлекеттілік мәнінде «Алаш» 

құндылықтары, қуғын-сүргін, ашаршылық және жер аудару кезеңіндегі тарихи талдаулар 

тәжірибесі және басқа да мәселелер қаралды. 

Гүлшара Әбдіқалықова ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан тарихындағы 

қайғылы беттерді талқылау қоғамдық сананы жаңғырту үдерісіндегі елеулі үлес болып 

табылатынын атап айтты. 

Конференция қорытындысы бойынша форумға қатысушылардың Қазақстан халқына 

үндеуі қабылданды. 

Сондай-ақ Мемлекеттік хатшы «Атамекен» балалар ауылын аралады және Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің студенттер сарайында болды. 
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Қызылордалықтар саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына тағзым етті 

Қызылорда қаласында қайта жаңғыртылған ашаршылық және саяси қуғын-сүргін 

құрбандарына арналған Мемориалдық ескерткіш жанында «Азалы тарихқа 

тағзым» атты митинг өтті, деп хабарлайды Baq.kz. 

Шарада құрбандарды еске алу мақсатымен бір минуттық үнсіздік жарияланып, 

ескерткішке гүл шоқтары қойылды. 

Митингке ҚР Мемлекеттік хатшысы Г. Әбдіқалықова, КХА Төрағасының орынбасары Д. 

Мыңбай, облыс әкімі Қ. Көшербаев, бірқатар зиялы қауым өкілдері мен Оңтүстік Корея, 

Түркия елдерінен келген ғалымдар қатысты. 

Сөз сөйлеген Мемлекеттік хатшы Г. Әбдіқалықова 3 млн-нан астам адамның саяси қуғын-

сүргін және ашаршылықтың құрбаны болғанын айтып, Мемлекет Басшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы 

«Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. 

Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән 

жолы біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. 

Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 

ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға 

кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері экологиялық апат аймақтарына 

айналды», - деген сөздерін атап көрсетті. 

Шара барысында сөз алған облыс әкімі Қ.Көшербаев: «ХХ ғасырдағы саяси қуғын-сүргін 

мен ашаршылық – мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көзінің жасына суарылған 

тарихымыздың шерлі беттері. Бас қосып, жиын өткізіп тұрған осы төбе – сол кездегі 

қанды қырғынның куәсі. Осы жерде қаншама ұлт зиялылардың мүрдесі жерленді. Ендеше, 

бұл жер – барлығымыз үшін тағзым етіп, бас иетін киелі орын. Сондықтан, қайта 

жаңғыртудан өткізіп, бүгін пайдалануға беріп отырған ескерткіш маңында шағын аллея 

мен арнайы тағзым ету орындары қарастырылды», - деді. 

Айта кететін жайт, ескерткіш Қызылорда қаласының Арай тұрғын ауданында орналасқан. 

Қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткіштің қайта жаңғырту жұмыстарына 

облыстық бюджеттен 142 млн. 470 мың теңге бөлінді. 

Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, бұл жоба шеңберінде 

шағын аллея мен арнайы тағзым ететін орындары салынды. Жарық шамдары орнатылып, 

кеспе тастар төселген. Қайта жаңғырту жұмыстары «Техоснастка-Ремсервис» ЖШС-і 

арқылы жүргізілді. 

 

 

 

 

https://baq.kz/kk/news/kogam_aimak/kizilordaliktar_sayasi_kuginsurgin_zhane_asharshilik_kurbandarina_tagzim_etti20170531_150800
https://baq.kz/kk/news/kogam_aimak/kizilordaliktar_sayasi_kuginsurgin_zhane_asharshilik_kurbandarina_tagzim_etti20170531_150800


 

 

HTTPS://MAIL.KZ/RU/NEWS/KZ-NEWS/V-KYZYLORDE-PROHODIT-

MEZHDUNARODNYI-FORUM-PAMYAT-VO-IMYA-BUDUSHCHEGO  

30-31 мая Кызылординской области был организован ежегодный международный 

форум «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических 

репрессий и голодомора. В работе Форума приняли участие Государственный 

секретарь Республики Казахстан Г. Абдыкаликова, Заместитель Председателя АНК 

Д. Мынбай, аким области К. Кушербаев, представители интеллигенции, а также 

ученые из Южной Кореи (Сангчел Ким- Профессор Института Центральной Азии 

университета Ханкук) и Турции (Исмаил Тогрул - Профессор Турецкого 

университета технологии и бизнеса). 

Данный проект реализуется Ассамблеей народа Казахстана с 2010 года. 

Мероприятие в первый год состоялось на мемориале-музее жертвам репрессий 

«АЛЖИР» в Астане, в 2011 году прошло в музее «КарЛАГа» в Караганде, в 2012 году 

в Талдыкоргане, в 2013 году – в Шымкенте, в 2014 году – в Семее, в 2015 году – в 

Уральске, в 2016 году – в Жезказгане. 

В 2017 году международный форум начался с уроков мира в 15 организациях и учебных 

заведениях области, которые провели ведущие ученые Казахстана, историки, этнографы, 

политологи, руководители этнокультурных объединений республики. 

 

В рамках форума были организованы митинг «Азалы тарихқа тағзым» у 

реконструированного монумента жертвам политических репрессий и голодомора и 

международная научно-практическая конференция «Историческая память – фундамент 

модернизации общественного сознания». 

В 2017 году международный форум начался с уроков мира в 15 организациях и учебных 

заведениях области, которые провели ведущие ученые Казахстана, историки, этнографы, 

политологи, руководители этнокультурных объединений республики. 

 

В рамках форума были организованы митинг «Азалы тарихқа тағзым» у 

реконструированного монумента жертвам политических репрессий и голодомора и 

международная научно-практическая конференция «Историческая память – фундамент 

модернизации общественного сознания». 
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POLITREPRESSII  

Госсекретарь РК приняла участие в митинге «Азалы тарихқа тағзым» у Монумента жертв 

политрепрессий 

Выступая на митинге, Гульшара Абдыкаликова отметила, что жертвами политических 

репрессий и голода стали более 3-х млн человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-

службу Акорды. 

 

Госсекретарь подчеркнула слова Президента Казахстана, сказанные в программной статье 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «уроки XX века для нашего 

народа во многом трагические. Во-первых, был сломан естественный путь национального 

развития и навязаны чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, нанесен 

страшный демографический удар по нации. Удар, который сказался на протяжении целого 

столетия. В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, 

территория Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического 

бедствия». 

 

Затем Госсекретарь приняла участие в международной конференции «Ұлттық сана: 

тарихи тәжірибе және рухани жаңғыру». В конференции также участвовали: аким 

Кызылординской области К.Кушербаев, заместитель Председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители 

государственных органов, члены АНК, советов общественного согласия, заведующие 

секретариатами региональных Ассамблей, зарубежные и отечественные эксперты, 

научная интеллигенция, потомки репрессированных и депортированных. 

 

В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила высокую 

общественно-политическую значимость и практическую нацеленность конференции, 

которая дает возможность расширению границ исторического сознания, взглянуть на 

события и факты той эпохи в их взаимосвязи и преемственности. 

 

На конференции также рассматривались ценности «Алаш» в контексте современной 

казахстанской государственности, опыт исторического анализа периода репрессий, голода 

и депортаций и другие вопросы. 

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что обсуждение трагических страниц истории Казахстана 

первой половины ХХ века является важным вкладом в процесс модернизации 

общественного сознания. 
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По итогам конференции было принято Обращение участников форума народу Казахстана. 

 

Во второй половине дня Государственный секретарь посетила детскую деревню 

«Атамекен» и дворец студентов Кызылординского государственного университета имени 

Коркыт ата. 
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Г.Әбдіқалықова Қызылордада «Азалы тарихқа тағзым» атты митингке қатысты 

 

азақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова саяси 

қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған монумент алдында өткен 

«Азалы тарихқа тағзым» атты митингке қатысты. Митингке қатысушылар саяси 

қуғын-сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алып, қайта жөнделген 

монументке гүл шоқтарын қойды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.kz/kz/news/kz-news/gebdikalykova-kyzylordada-azaly-tarihka-tagzym-atty-mitingke-katysty
https://mail.kz/kz/news/kz-news/gebdikalykova-kyzylordada-azaly-tarihka-tagzym-atty-mitingke-katysty


 

HTTPS://WWW.NUR.KZ/1509479-V-KYZYLORDE-POCHTILI-PAMYAT-ZHERTV-

POLI.HTML  

31 мая в Кызылорде прошел митинг «Азалы тарихқа тағзым» у 

реконструированного монумента жертвам политических репрессий и голодомора с 

участием Госсекретаря РК Гульшары Абдикаликовой, заместителя председателя 

Ассамблеи народа Казахстана Дархана Мынбая, акима Кызылординской области 

Крымбека Кушербаева, профессора южнокорейского университета Ханкук 

Сангчела Кима и профессора Турецкого университета технологии и бизнеса 

Тогрула Исмаила. 

Всего же в митинге приняли участие свыше 3 тысяч человек. 

Участники митинга почтили память репрессированных минутой молчания и 

возложили цветы к монументу. 

Выступая на митинге, Госсекретарь РК отметила, что годы репрессий и 

голодомора унесли жизни более 3-х млн. человек и привела слова Елбасы 

Н.А.Назарбаева, сказанные в программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания»: «уроки XX века для нашего народа во 

многом трагические. Во-первых, был сломан естественный путь национального 

развития и навязаны чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, 

нанесен страшный демографический удар по нации. Удар, который сказался на 

протяжении целого столетия. В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и 

культура. В-четвертых, территория Казахстана превратилась во многих регионах в 

территорию экологического бедствия». 

- Политические репрессии и голод в ХХ веке стали печальной страницей истории 

нашего народа, пропитанной кровью и слезами тысяч невинных людей. Холм, на 

котором сейчас мы находимся, является прямым свидетелем той кровавой 

истории. Здесь были похоронены тела многих представителей интеллигенции. 

Поэтому это сакральное место, которое нужно чтить. Мы полностью 

реконструктурировали монумент жертвам политических репрессий и голодомора, 
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осуществив также строительство малой аллеи и специального места для 

поклонения праху усопших, - подчеркнул аким области. 
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