
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 жыл бұрын және бүгiн 
 

Тарихи маңызы зор осынау айтулы оқиғаны тағы бiр мәрте сараптау мақсатында бiз 
төмендегiдей сауалдарға ой жүгiрткендi жөн көрдiк. 
1. Елiмiздегi ұлт-азаттық көтерiлiстiң 100 жылдығын атап өту шараларына көңiлiңiз тола 
ма? (тарихты қайта саралау, оқыту, ақтаңдақтарды ашу, бабалар ерлiгiн үлгi тұту, 
отаншылдыққа баулу, әдебиетте, өнерде, кинода, телеарнада насихаттау, т.б.) 
2. Ғасырлар бойғы отаршылдықтан қалған құлдық сана-сезiмнен арылдық па? Арылмасақ, 
одан толық тазару үшiн не iстеу керек? 
3. Ресей мен Қазақстанның бұдан 100 жыл бұрынғы және бүгiнгi ара қатынасы туралы не 
айтар едiңiз? 
Тарихшы-ғалым Мәмбет Қойгелдi мен жазушы Тұрсын Жұртбайдың және саясаттанушы 
Айдос Сарымның бұл орайдағы жауаптарын оқи аласыздар.     
  

*** 
1.             1916 жылғы ұлт-азаттық көтерiлiсi бүкiл қазақтың тағдырын шешiп берген, ұлт 
санасын дүр сiлкiнтiп оған алғаш қозғау салған ұлы күш, үлкен тарихи оқиға. Әр ұлттың 
тарихында өзiне ұнамды, елеулi, қадiрлi оқиғалары болады. 1916 жылғы ұлт-азаттық 
қозғалысы бiз үшiн ең қасиеттi, ең асыл, ең мерейлi оқиға. Жоңғар шапқыншылығынан 
кейiнгi қазақтың бiр мақсатта, бiр тiлекте, бiр ұранмен атқа қонған бiрлiгiн көрген iрi 
көтерiлiс. Сол кезеңдегi асқақ рух, мығым күш күнi бүгiнге дейiн қуат берiп келедi. Қазақ 
халқы осы мерейтойды ұлттық тәу ету, тағзым ету деңгейiне көтеруi керек едi. Халықтық, 
мемлекеттiк сипаттағы iс-шаралар атқарылуы тиiс едi. Өкiнiшке қарай, бiз ондай деңгейге 
жете алмадық. Мына қырғыз ағайындар құрлы бола алмадық. Олар “Үркiн” деген саяси 
қозғалыс құрып, соның аясында бiраз шаруа тындырды. Ал бiздiң мемлекеттiк БАҚ тиiп-
қашып сөз етедi. Қоғамда ұлт-азаттық деген сөз үрейлi, қылмыс сияқты естiледi. Осыған 
менiң қарным ашады. Мұның өзi мемлекеттiк идеологияның ең төмен деңгейде екенiнен 
хабар бередi. Мен Ұлттық ғылым академиясымен бiрлесiп “Ант мезгiлi” деген төрт 
томдық жинақ құрастырдым. Әлi күнге дейiн мемлекеттен қолдау тапқан жоқ, жарыққа 
шығарылмай отыр. Маусым жарлығы шыққан 25 маусымды атаусыз қалдырдық. Ұлт 
өмiрiндегi ұлы оқиға ар-намысымыз аяқасты етiлдi.  
2.             Ұлттың бойына сiңiп кеткен басыбайлы психологиядан толық арылмайынша, 
бiзге азат рух туралы әңгiме айту ауырлау. Менiңше, қазiр осы басыбайлы 
психологияны қайта тереңдету үшiн жұмыстар жүргiзiлiп жатқан сыңайлы. Себебi, бiз 
Тәуелсiз елмiз дегенiмiзбен, саясатта, экономикада тәуелсiзбiз деп айта алмаймыз. Жердiң 
астындағы байлық та, жердiң үстiндегi қазына да өзге елдiң алпауыттарының қолында. 
Сондықтан алдымен құлдық салт-санадан, психологиядан құтылмайынша, бiз осылай 
қорқып, бүгiп өмiр сүре беремiз.  
3.             Бұрын заңды түрде басыбайлы ел едiк. Бүгiн заңнан тыс басыбайлы елмiз. 
 
Тұрсын Жұртбай, әдебиетшi-ғалым, жазушы 
 


