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Түйін. Ұсынылып отырған мақалада отарлау саясаты жазалау шараларынан бастап, 

түрлі құйтұрқы заңдар арқылы қазақтардың құқықтары мен бостандықтарын шектейтін 

іс-әрекеттерге дейін барып, ұлттық мемлекеттілік институтының кез келген көрінісін 

жоюға тырысты. Соның салдарынан қазақ даласында хандық билік институтының 

белгілері біржолата жоғалып, оның орнына отарлау аппаратының иерархиялық сатыға 

бағындырылған шенеуніктер жүйесі басқаратын империялық әкімшілік билік орнады. 

Дәстүрлі билер соты, шешендік сөз бен салиқалы әділ шешімге жүгіну біртіндеп 

келмеске кетіп, оның орнына парақорлық, билік өкілдерімен жең ұшынан жалғасып ауыз 

жаласу, сайлау науқандарындағы саяси талас-тартыс, арамза үгіт-насихат сияқты келеңсіз 

көріністер туындап қана қоймай, үйреншікті құбылысқа айналды. Бір сөзбен айтсақ, 

сол кезеңде қолданысқа енген заңнама қазақ халқын қанауға бағытталды.    

 

Кілттік сөздер: зиялы қауым, элита, интеллигенция, кеңестік үлгідегі қайраткер, 

тарихнама, идеология, Кеңес өкіметі. 

 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Ресей империясының отаршыл 

саясаты қазақ халқының тәуелсіз мемлекет құру идеясын орындалмас қиялға 

айналдыруға бар күш-жігерін жұмсады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев "Тарих 

толқынында" атты еңбегінде: "Сырым Датов, Кенесары Қасымов және басқалар 

бастаған көтерілістер қазақтың ұлттық рухын орнықтыруға, ортақ жау - Ресей 

патшалығына қарсы күресте қазақтардың барлық күшін біріктіруге талпынған әрекеттер 

еді", - деп көрсетуі тарихи ақиқатқа негізделген[1].  

Патшалық Ресей қазақтың кең жазира даласын мемлекет меншігі деп жариялап, 

«пайдаланылмайтын бос жер» деген желеңмен озбырлықпен тартып алып, қоныс 

аударушыларға бөліп беру орын алды. Әлеуметтік-саяси жағынан алғанда, бұл кезең 

патшалық Ресей империясының қазақ даласындағы отарлау саясатының күшеюімен 

ерекшеленді.Кез келген әрекет өзінің қарсы әрекетін туғазатын табиғат заңдылығы бұл 

жерде де өзінің айнымастығын дәлелдеді. Отарлау саясаты өрістеген сайын, қазақ 

халқының ұлт азаттық күресі, ұлттық мемлекеттілік құру идеясы да құрыштай 

шыңдалып, дами берді. Самодержавиеге, отаршылдыққа, жергілікті шенеуніктердің 

озбырлығына қарсы халық наразылығы өршіді. Осылайша, қазақтардың жаңаша саяси 

санасы қалыптаса бастады. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысы дін тазалығын, тіл 

тазалығын қорғаудан, оқу-ағарту, ұлттық салт-дәстүрлерді қолдаудан басталып, біртіндеп 

жер дауы, ел дауына ұласты.  Яғни, академик М.Қозыбаев көрсеткендей, “Алаштың ұлт 

азаттық қозғалысы идеологиясының өзегі – отаршылдық наразылық, отаршылдыққа 

қарсы ұлтшылдық. Олар заңмен шектелген праволық қоғам, конституцияда анықталған 

кейбір саяси бостандықтар, ғылым мен мәдени даму көлемінде күресіп бақты”[2]. 

Қазақ халқы ұлт ретінде өмір сүру қасиетін сақтап қалу үшін тырысты: 

аймақтардағы наразылық бас көтерулерден бастап, Мемлекеттік Думадағы депутаттық 

орынға дейін саяси күрес ісіне тартылып, азаттық қозғалысының арналы ағысына ілесті. 

Қазақтар өлке өміріндегі өзгерістерге, отаршылдық әкімшілік ойлағандай, сырттай 
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бақылаушы ғана болып қалмай, оған белсене араласты. Олар болыс сайлау, партияға 

жіктелу, дауыс жинау, кандидаттыққа ұсыну, лауазымды қызмет атқару, Думаға сайлану 

т.б. қоғамдық-саяси істерге белсене араласты. Жергілікті мемлекеттік басқару отарлау 

әкімшілігінің басқаруымен, ал сайлаулар шалағайлықпен жүзеге асса да, кең байтақ қазақ 

даласындағы саяси процестерге халқымыз қызу қатысып отырды. Саяси қатысу қазақы 

дала өлкесінде өзгеше мәнге ие болды. Мұндай әділетсіздік  сол кезеңдегі көзі ашық, 

ұлттық сана-сезімі оянған қазақтың зиялы азаматтарына серпіліс берді.  

1905-1907 жылдардағы  I-ші орыс төңкерісі өз кезегінде қазақ жеріндегі ұлттық 

қозғалыстың өсуіне де әсерін тигізді. 1905 жылғы 25 шілде күні Қарқаралы маңындағы 

Қоянды жәрмеңкесінде қазақ зиялыларының ұйымдастыруымен митинг өтіп, ол өзіндік 

қазақ съезі іспетті болды. Жиын нәтижесінде Ресей Министрлер кеңесінің төрағасына 

арналған әйгілі “Қарқаралы петициясы” қабылданды. Онда қойылған талаптар 11 

тармақтан тұрды: қазақтарға ар-ождан бостандығын беру, тұрғылықты халықты ана 

тілінде оқытуды ұйымдастыру, қоныстандыру саясатынан бас тарту, жер қорын байырғы 

қазақ ұлтының үлесіне құқықтық түрде тиесілі ететін арнайы заңды қабылдау, азаматтық 

және сот іс-қағаздарын қазақ тілінде жүргізуге құқық беру, аудармашылыққа қазақ тілін 

білетін және қазақша сауатты адамдарды алу, қазақтар өз құқықтарына нұқсан келсе, 

арызды ана тілінде бере алуы, судьялардың қазақ тілін білуін шарт ету және қазақ даласына 

присяжной сот жүйесін енгізу, отарлаушы аппараттың шенеуніктер санын қысқарту, 

генерал-губернаторларды орталықтан тағайындау тәжірибесін тоқтатып, басшылыққа 

жергілікті жерден лайықты тұлғаны сайлау, крестьян бастықтары мен урядник қызметін 

жою, қылмыс жасағандар тек сот алдында ғана жауап беретіндей тәртіп орнату, биліктің 

жоғары сатыларынан бодандық шеткері аймақтардан өкілдер сайлануына квота беру 

сияқты көкейкесті мәселелерді қамтыды.  

Ал, петицияға қол қойған адамдар саны жөнінде ортақ пікір жоқ. Мысалы, Қазақстан 

энциклопедиялық сөздігі мен Қазақстан тарихы оқулықтарында оған 14 500 адам қол 

қойған деп көрсетіледі. Ал зерттеуші З. Тайшыбайдың келтірген деректеріне сүйенсек, 

Қарқаралы петициясына 12 767 адам қол қояды[4]. 

Алаш қайраткерлері туралы жазған еңбегінде М. Қойгелдиев ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ даласында болған саяси оқиғаларға шолу жасай келіп, патша үкіметінің 

басқару органына жолдаған Қарқаралы петициясы ерекше екендігін атап өтеді: «нақты 

Қарқаралы петициясының тарихи орнына келсек, ол құжат авторларының сапалы жаңа 

даму сатысына аяқ басқан қазақ азаттық қозғалысының ең негізгі талап-тілектерін тұңғыш 

рет тұжырымдап, қалыпқа салып, патшалық билік алдына қойып, сол арқылы қазақ елінің 

өз еркіндігі үшін күрес жолына түскендігін ашық-анық білдіруінде еді. Бұл, әрине, сол 

тарихи кезеңдегі қазақ қоғамы үшін қатардағы оқиға емес-тін. Деректік материалдардың 

көрсетуіне қарағанда, Қарқаралы петициясын дайындауда Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 

Ж.Ақбаев және басқа сол кезеңдегі белсенді қазақ интеллигенттері жетекшілік рөл 

атқарған[5]. 

Қазақ халқы Ә. Бөкейхановты ұлттың лидері ретінде ұсынып, ол Мәскеуде 1905 

жылы қараша айында өткен Ресей жергілікті және қалалық қайраткерлерінің съезіне 

қатысады. Съезге Ресей империясының құрамына кіретін барлық ұлттар мен ұлыстардың 

өкілдері қатысады. Күн тәртібіндегі мәселелер: барлық ұлттардың теңдігі, тең сайлау 

құқығы, ана тілін қолдануда бостандықтың болуы. Съезде Ә. Бөкейханов баяндама 

жасап, өзін 4 млн. қазақ халқының өкілі екенін, қазақ жері Оралдан Алтайға дейінгі, 

Сібір темір жолынан Омбыға дейінгі, бір шеті Ресей, бір шеті Қытай, бір шеті Каспий 

теңізіне дейінгі атырапты алып жатқанын айтады. Съезд делегаттарына қазақтардың 

мұқтаж болып отырған бір мәселесі – ана тілін қолдану аясы екенін көрсетіп, жергілікті 

тілдерді қолдануға қойылатын шектеулерді жою  туралы ұсыныстарды толық 

қолдайтынын жеткізеді. Көп ұзамай Ә. Бөкейханов 1906 жылы наурызда І Ресей 

мемлекеттік Думасына Семей қазақтары атынан депутат болып сайланады. Осы кезде 

“Семипалатинский листок” газеті “Ә.Бөкейханов Мемлекеттік Думада ұлт мүддесін 
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қорғай алатын, қазақтың жоғын жоқтап, тілегін жеткізетін бірден-бір адам екеніне халқы 

сенсе керек” – деп жазды. Ол депутат ретінде Еуропадағы, Ресейдегі сайлау 

ерекшеліктерін, олардағы заңдылықтарды, әділеттілік пен түрлі партиялардың саяси 

күресін талдай келе, мынадай ой түйеді: “…қазақ ішіндегі сайлау параға, малға сатылған, 

арамдықпен өтетіні айқын. Сайланған адам әділет, бірлік, адалдық жолында күрессе ғана 

шын мақсат орындалмақ”[6]. 

Депутат ретінде Ә. Бөкейханов ұлттық мүддеге қатысты ойларын жалпы мемлекеттік 

деңгейде айтуға мүмкіндік алды. Оның Мемлекеттік Думадағы баяндамалары 

қоныстандыру саясатына, жер мәселесіне қатысты болатын, сонымен қатар далалы 

аймақтарда білім беру және әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымды дамыту мәселелеріне 

де көп көңіл аударды. Орыс шаруаларына су жағалауындағы құнарлы жерден 15 

десятинадан жер бөлу, ал қазақтарға тура сондай көлемдегі жерді сусыз тақырдан берудің 

әділетсіз шешім екенін айтып шырылдады. Яғни, Ә.Бөкейханов сол кездегі өзге де 

қоғамдық қайраткерлер сияқты патша өкіметінің саясатын сынады. “Қазақ ” газетінің 

1913 ж. 30 қыркүйектегі 28-санында жарияланған   “Жауап  хат”  атты мақалаларында 

“Степное  положениенің” 120-бабына қосымшасында: “Қазақтан артық жерді алмақ. 

Бұлай болғанда, әуелі қазақты орнықтыру керек емес пе? “15-тен алсаң, жер белгілеймін, 

қазақ болып отырсаң, жерден күнде көшіремін”, - деп, қазақты күнде көшіріп отыр. 

Осылай жұртты билеген патшалық бар ма екен? Біздің қазақ жерінен күнде көшіретін не 

жазып еді?” – деп қынжылып тұрып сынайды[7].  

Ал, М. Сералин редактор ретінде “Қазақ халқы отырықшы болу керек пе, әлде 

көшіп-қонып жүргені орынды ма?” - деген сұраққа жауап іздеу барысында журнал 

бетінде пікірталастар ұйымдастырып отырған. Өйткені аталған мәселе бойынша 

халық арасында екі түрлі пікір қалыптасқан еді.  Бірі қазақтарды  отырықшылыққа  

шақырып,  бірігіп  мал,  егін  шаруашылығын өркендетуге, ол үшін жеткілікті 

мөлшерде жер алуына үгіттесе, екіншілері - қазақ елін жаппай отырықшы етуге 

болмайды деп бұра тартты. Бұл екі пікір де журнал бетінде кеңінен талданып 

талқыланды. Қазақ елі отырықшылыққа көшіп, егіншілікпен шұғылданса өнер-білімге 

жол ашылып, мектеп салуға, емхана ашуға мүмкіндік туатыны жан-жақты сөз болады. 

Сол кездің өзінде 20-30 үйден бірігіп, олардың егіншілікпен айналыса бастағандығы, күн 

өткен сайын мұндай ауылдар санының көбейе түскендігі қалың жұртқа хабарланып 

отырды. 

ХХ ғасырдың екінші онжылдығында зиялы қауымның арасына жік түсіруге 

тылдың қара жұмысына қазақ жастарын шақыруға байланысты патшаның 1916 жылғы 

маусым жарлығына көзкарас пен 1917 жылғы ақпан буржуазиялық-демократиялық 

революциясының нәтижесінде орын алған жаңа саяси ахуал ықпал етті. 1916 жылғы 

Ресейдің әскерге елден жігіттерді жинау туралы жарлығы шыққанда Ә.Бөкейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов “Қазақ” газетінің 1916 жылғы № 192 санында “Алаштың 

азаматтарына” деген атпен өз ойларын халқына ашық айтты. Олар жағдайды талдай келе, 

әскерге баруды, тыл жұмысын істеуді қолдады. Олай болмаса ел ішіне патшаның 

жазалаушы әскері шығып, ер-азаматтарды қырып-жоятындығын болжай білді. Кейінірек 

Ә.Бөкейханов 1916 жылғы дүрбелеңге арналған “1916-1926” деген мақаласында патша 

жарлығын мойындамай, ереуілге шыққан қазақтардың қаншасы қырылғанын нақты 

құжаттармен көрсетіп берді. 

Алайда, 1917 жылдың шілде айында қазақ зиялылары жердің сатылуын қолдап, ұлт 

автономиясын мойындамайтын, діннің саясаттан бөлінуін құптамаған кадет партиясынан 

шығып, Алаш партиясын құруға кіріседі. Ә.Бөкейханов жерге жеке меншік құқығын беру 

үлкен қателік екенін атап айтады, себебі бұл қазақтар үшін тиімсіз, ұлтқа кесірін 

тигізетін, қазақтардың жерден айырылуына әкеліп соғады. Сонымен қатар мемлекеттік 

құрылысқа қатысты мәселелер бойынша да жаңа үкіметпен келіспейтінін көрсетеді.  

“Мен неге кадет партиясынан шықтым?” атты мақаласында осындай жәйттер 

жазылған[9]. Бұл кезеңде Ә.Бөкейханов мемлекет формасы, жергілікті бостандық негізі, 
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құқық, дін ісі, билік және сот, ел қорғау, салық, жұмысшылар жағдайы, ғылым-білім, жер 

мәселесі деген он түрлі қоғамдық мәселе бойынша нақты концепцияны демократиялық 

үлгіде әзірлейді. Бұл концепция қазақ автономиясын жариялаған, елді президенттің 

билеуін қолдаған, жердің сатылмау принципін ұстанған Алаш партиясы бағдарламасына 

негіз болады. 1917 жылдың 21-26 шілдесі аралығында Орынборда өткен бірінші 

Жалпықазақ съезінде “Алаш” саяси партиясы құрылады, оның атқарушы комитеті 

сайланады. Оның жұмысына 6 облыстан – Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Ферғана 

облыстары мен Бөкей ордасынан өкілдер қатысады.  

"Алаш" партиясы бағдарламасы жобасының негізгі мақсаты – Ресей федеративтік 

демократиялық республикасының құрамындағы қазақ автономиясын құру болды. Себебі 

сол кезеңдегі қалыптасқан жағдай бойынша Қазақстанның тәуелсіз ел болуы үшін 

қажетті шарттар әлі қалыптаспаған еді. Мәні жағынан “Алаш” реакциялық ұлтшыл емес, 

эволюциялық отаншыл партия еді, ол қазақ қоғамын бірте-бірте өзгерту жолын ұстанды. 

Ал дін саясаттан ажыратылып, мемлекет зайырлы принципке сүйенетін болуы тиіс деген 

саяси ұстаным негізделді. 

Мемлекеттік құрылыс мәселесінде Үкімет басында - Құрылтай жиналысы, оның 

аралығында Құрылтай мен Мемлекеттік Дума белгілі бір мерзімге сайлаған Президент 

тұрды. Құрылтай жиналысы сессия түрінде жұмыс істеп, оның сессиялары арасында 

билік тұрақты орган Президенттің қолында болады. Ол халықты Құрылтай жиналысы 

мен Мемлекеттік Дума алдында жауапты Министрлер Кеңесі арқылы басқарады. 

Жоғары өкілді органның екі палаталы құрылымы - парламенттік республика ұсынылды, 

мемлекеттік құрылыс үшін билік бөлінісі идеясы енгізілді. Заң шығару Мемлекеттік 

Дума құзырында және атқарушы орган қызметіне бақылау жасау үшін депутаттық сауал 

салу құқығы бар. Жоба авторлары демократиялық сайлау жүйесін ұсынды. Депутаттар 

тегіс, тең, төте және құпия сайлаумен болады. Азаматтардың сайлау құқығы қан, дін, 

жыныс айырмашылығына қарамай, барлығының сайлау құқығын жүзеге асыру арқылы 

бекітіледі. Осы бөлімде бекітілген салықтың өкілді орган - Мемлекеттік Думаның 

келісімінсіз салынбауы да Алаш қайраткерлерінің заңсыздық пен озбырлыққа жол 

бермеуге ұмтылысынан көрсетеді.  

Бірінші жалпықазақ съезінде Алаш партиясын тұңғыш ұлттық саяси ұйым ретінде 

құрылды деп жариялау қазақ халқы үшін елеулі оқиға болды. Алаштықтар халық 

тағдырына тіке қатысты жалпыұлттық мәселелерді саяси күрестің күн тәртібіне қойды. 

Саяси күрестің түпкі мақсаты - қазақ халқын отарлық езгіден құтқару, жалпыұлттық 

мақсат-мүдделер негізінде тәуелсіз елге, ұлттық мемлекетке қол жеткізу болды. 

Аталған мақсат оқыған қазақ зиялыларынан тұратын жаңа саяси күш - Алаш қозғалысын 

ұлт-азаттық күрестің саяси сахнасына шығарып, оны қазақ даласындағы ең белді саяси 

партияға айналдырды.  

1917 жылы желтоқсанның 5-13 аралығында Орынборда екінші Жалпықазақ съезі 

өтті. Онда бірауыздан мақұлдау нәтижесінде жаңа ұлттық-территориялық бірлік – 

“Алаш” құрылатындығы жарияланып, оның құрамына Бөкей ордасы, Орал, Торғай, 

Ақмола, Семей, Жетісу, Әмудария, Каспий облыстары мен Алтай губерниясы кіретін 

болды. Алаш Орданың үкіметі құрылып, оның Орталық комитетін Ә. Бөкейханов 

басқаратыны бірауыздан мақұлданды. Екінші  Жалпықазақ съезінің басты қорытындысы 

Уақытша халық кеңесі құрылып, оның құрамындағы 25 адамның 10-ы қазақ емес ұлт 

өкілдерінен сайланатын болып келісіледі. Кеңес бүкіл қазақ қоғамындағы атқару билігін 

қолына алатын болды. Арнайы тармақ бойынша съезд қаулы қабылдап, онда қазақтардың 

арасында тұратын басқа ұлт өкілдеріне азшылық құқығы берілетіндігі  бекітілді. 

Алаштың барлық мекемелерінде барлық ұлттар мен ұлыстардың өкілдері 

пропорционалды түрде қызмет ететіндігі жарияланады. “Алаш” мемлекетінің “Алаш 

Орда” мемлекеті заң шығарушы билік тармағына тәуелді болды.  

Алайда автономияның декларациясын қабылдау мәселесіне келгенде зиялы 

қауымның көзқарасында екі бағыт туындады. Бірі Жаһанша және Халел 



Досмұхамедовтер бастаған топ автономияны бірден жариялау қажеттігін ұсынды. Ал Ә. 

Бөкейханов, М. Дулатов, А. Байтұрсынов бастаған топ қазақы емес тұрғылықты 

халықтың пікірін анықтамайынша автономия жариялауды қоя тұру керектігін көрсетеді. 

Сонымен қатар, олардың ойынша, автономияны жариялау құқығы автономияның 

құрылтай жиналысында болып табылады. Осы мәселелер бойынша дауыс беруде қалыс 

қалғандар да болды, солардың бірі -  М. Шоқай еді. Орын алған пікірталастың 

нәтижесінде Батыс және Шығыс Алаш Орда туындап, сәйкесінше олардың басында 

Ж.Досмұхамедов пен Ә.Бөкейханов тұрды.  

1917 жылдың соңында Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына казақ қоғамынан 

депутаттар ұсыну сәтінде “Үш жүз” атты социалистік партия туындады. М. 

Қойгелдиевтің зертеулеріне сүйенсек, ол өзінің негізгі қарсыласы “Алашты” саяси 

аренадан ығыстыру үшін түрік-татар кауымдастығына, мұсылман қозғалысына 

сүйенген Ш.Әлжанов, М.Әйтпенов, К. Тоғысов сияқты қазақ азаматтарының құрған 

саяси ұйымы. Партияны құрушылардың бірі М. Әйтпенов: “Белгілі кадет Бөкейханов 

ашқан “Алаш” партиясының программасына қанағаттанбай қазақтар өз алдына “Үш 

жүз” атты социалист партиясын ашты. Партияның мақсаты федерацияны жақтау һәм 

түрік-татар қауымдарын біріктіру, Учредительное собраниеге жеке список кіргізу” деп 

газеттерге жеделхат жіберген екен[5].  

1919 жылы 27 қазанда Қазревкомның кеңейтілген мәжілісі өтіп, ол Қазақстандағы 

азамат соғысының аяқталуымен тұспа тұс келді, бірақ қызылдарға қарсы күрескен 

қазақтар мен Алаш қайраткерлеріне кешірім жасау мәселесі қаралмады. Сол жылы 4 

қарашада Түркістан майданының революциялық соғыс кеңесі Совет екіметіне тікелей 

және жанама түрде қарсы күресіп келген барлық қазақтарға тиісті шарттар орындалған 

жағдайда толық кешірім жасау туралы қаулы қабылдады. Ал Қазревком  31 қарашада 

ғана Түркістан майданының революциялық соғыс  советіне  Алашордаға кешірім   

жасау және оны жүзеге асыру шарттары жөнінде өтініш білдіру туралы қарар 

қабылдады. 

Кешірім жасалғанымен, Алаш қайраткерлеріне деген сенімсіздік жойылмады. 1920 

жылы 5 наурызда Қазревком Алашорданы тарату туралы қаулы қабылдап, онда совет 

өкіметі мықтап орныққанша Алашорданың жауапты жетекшілерін халықтан оқшаулау, 

меншіктерін есепке алу, оларды ревком мүшелігі мен жауапты кеңестік қызметтерге 

ұсынбау туралы шешім шығарылды... Алашорда кезеңіндегі атқарған қызметтері мен 

ұлт-азаттық идеялары үшін қазақ зиялы қауымы келешекте де қуғын-сүргінге ұшырап, 

репрессия жылдары атылып кетті... 

Қорыта айтсақ, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов,А. Байтұрсынов бастаған қазақ ұлтының 

бетке ұстар саяси тұлғаларының қоғамдық қызметінсіз Алаш партиясы мен Алашорда 

үкіметінің өмірге келуі мүмкін емес те еді. Алаш қозғалысы жетекшілерінің өзгелермен 

терезесі тең автономия туралы идеялары тар таптық саяси шеңбермен шектелген 

жоқ, олар ұлттық мемлекет  құру мұратын әйгілі 1905 жылғы патша самодержавиесіне 

қарсы петицияны ұйымдастырудан бастап, Алаштың Жалпықазақтық съездеріне 

дейінгі аралықта қазақ жерін талаған ресейлік отаршылдық жүйені құрту, патшалық 

самодержавиені жою, монархиялық басқаруды республикамен алмастыру, Ресей 

құрамында болса да өзгелермен терезесі тең автономияға ие болу арқылы саяси жүйені 

түбірімен өзгертуге бағытталған асқақ саяси идеяны ұстанды. Сол кезеңдегі қоғамдық 

санада ақиқат жол болып көрінген тап күресін мүмкіндігінше қантөгіссіз, бейбіт жүзеге 

асыруды ұсынды.  

Алаш партиясы ұлттық саяси күш ретінде Алашорда үкіметін құрып және Алаш 

автономиясын жариялап, тәуелсіз қазақ мемлекетін құруды көкседі. Тағдырлары қайғылы 

аяқталғанына қарамастан, Алаш қайраткерлері елі мен жерінің, қазақ ұлтының қамын 

жеп, оның жарқын болашағы үшін күресті. Олардың идеялық мұрасы саяси санасы 

толыққан, тәуелсіздік идеясын ту еткен бүгінгі ұрпаққа аманат, атқарған ерен істері 

өнегелі өсиет, ал ардақты Алаш азаматтарының есімдері халқымыздың жадында мәңгі 
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сақталады. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается В предлагаемой статье колониальная 

политика пытается устранить любой аспект национального института государственности, от 
карательных мер до действий, ограничивающих права и свободы казахов посредством различных 

законов. Как следствие, символы власти ханства в казахских степях навсегда утрачены, а 

имперская административная власть возглавляется системой чиновников, подчиняющихся 

иерархии колониальной власти. Суд традиционной юрисдикции, постепенно обращаясь к 
искреннему и честному справедливому суждению, стал обычным явлением не только из-за 

взяточничества, злоупотребления властью, клеветы, политических дебатов о предвыборных 

кампаниях и лживой пропаганды. Таким образом, законодательство, которое вступило в силу в 
то время, было направлено на эксплуатацию казахского народа. 

Abstract. This article discusses the proposed article, the colonial policy tries to eliminate any 

aspect of the national institution of statehood, from punitive measures to actions that restrict the rights 
and freedoms of the Kazakhs through various laws. As a result, the symbols of the power of the khanate 

in the Kazakh steppes are lost forever, and the imperial administrative power is headed by a system of 

officials subordinate to the hierarchy of colonial power. The court of traditional jurisdiction, gradually 

turning to a sincere and honest fair judgment, became common not only because of bribery, abuse of 
power, slander, political debates about election campaigns and false propaganda. Thus, the legislation, 

which came into force at that time, was aimed at the exploitation of the Kazakh people. 
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