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Ұзақ уақыт тарих бұрмаланып келді. Саяси ағымның дұрыс еместігіне 

көлеңке түсірмеу үшін көптеген мұрағат деректері, құжаттары зерттеушілер 
үшін жабық болды. Осы жағдай ХХ ғасырдың 20-30 жылдар мәселесіне де 
тікелей қатысты. Бұл бір ең күрделі де ауыр онжылдықтар еді, себебі  сөз 
жүзіндегі табыстар мен негізделмеген нәубеттер қатар жүрді.  

 Еліміз тәуелсіздік алып, егеменді ел болғалы төл тарихымыздың талай 
ақтаңдақ беттері ашылып, сараланды. Халқымызға өз елінің бостандығы 
жолында арпалысқан қазақ арыстарының, аққан жұлдыздай келте ғұмыр 
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кешкен ардақты ұлдарының есімдерін қайтару әлі күнге дейін жалғасуда.  
Кезінде жабық болып келген мұрағат деректерінің, ұмытылған өмірбаяндардың 
ғылыми айналымға қайта қосылуы зерттеушілер алдына жаңа міндеттер қойды. 
Осы орайда, отандық тарих ғылымында тұлға тану бағытының қалыптасқанын 
айтуымыз қажет. Тарихты жеке тұлғаларсыз жазу уақыты артта қалып,  
оқиғалар қайраткерлердің идеялары, позициялары арқылы беріле басталды.  

Ақ пен қара, оң-теріс деген секілді кез келген құбылыстың екі жағы 
болатыны белгілі. Дәл осындай жағдай ХХ ғасыр тарихын зерттеуші ғалымдар 
арасында орын алды. Әсіресе, ұлт  зиялылары тарихын зерттеуші тарихшылар  
белсенді қоғамдық-саяси қызметі кеңес өкіметінің орнауымен тұспа-тұс келетін 
топ өкілдерін қазан төңкерісі тудырған, яғни коммунистік партия қайраткерлері 
деп ғана бағалауды жөн көреді. Біздің ойымызша, бұл тарих ғылымындағы 
объективтілікті ескермей, біржақты бағалау болып табылады.  

Осы орайда, еріксіз ойға, кезіндегі патшалық Ресейдің белгілі қоғамдық 
қайраткері Герценнің славянофильдер мен батысшылдар туралы «олардың 
барлығы өз отаны мен халқының патриоттары» деген сөздері келеді. Айтпағым, 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы күрделі саяси жағдайда алаш 
қозғалысының өкілдері де, кеңес үкіметін қолдаған топ та өз ұлтының 
тәуелсіздігі үшін, оның болашағы үшін күресті.  

Қазақстанның партиялық және кеңестік жетекші қайраткерлерінің алғашқы 
буынының мемлекеттік және қоғамдық қызметі әрі ауыр, әрі күрделі болды. 
Өкінішке орай, осы көрсетілген қай топтың да болмасын кеңес өкіметі кезінде 
нәубетке ұшырамағаны кемде-кем, тіптен жоқтың қасы деп те айтуымызға 
болады. Олардың қатарында - Ораз Жандосов та бар.  

О. Жандосовтың қоғамдық-саяси қызметін зерттей отырып бір жағынан, 
әміршіл-әкімшіл жүйенің қазақ жерінде бірте-бірте қалай қалыптасқанын көрсек; 
екінші жағынан, әміршіл-әкімшіл жүйенің қалыптаса бастағанына қарамастан 
көзі ашық, көкірегі ояу қазақ азаматтарының қазақ ұлтының өркендеп дамуына 
атсалысқанын көреміз.   

Айта кетер бір нәрсе – тарихтағы қандай саяси төңкеріс болмасын, өз 
қайраткерлерін асыра дәріптеп, оларды ту етіп көтерген. Бұл қазан төңкерісінің 
нәтижесінде біртіндеп қалыптасқан авторитарлық-деспоттық жүйеде – үлкенді-
кішілі саяси тұлғалардың ақыл-ойы, күш-қайраты алғаш сол жүйе игілігіне 
толық пайдаланылды да, ал кейінірек осы жүйе идеясына күмән туғызу ахуалы 
көрініс берген кезеңде жаңағы қайраткерлердің көздері күшпен жойылды. 

Ораз Жандосовтың қасіретті тағдыры қазан төңкерісінен кейінгі сол кезеңде 
өмір сүрген қазақ зиялыларының осындай өмір жолдарымен сабақтас. 1918 
жылы социализм идеясына берік сеніммен қарап, одан өз халқына тән 
жақсылықтар күткен, сол себептен коммунистік партия қатарына мүшелікке 
өткен Ораз Жандосов, бұл жол басқаларды да, қазақ халқын да жарқын 
болашаққа апаратын бірден-бір дұрыс және сенімді жол деген сенімде болды. 

Сонымен, О. Жандосовтың қоғамдық-саяси қызметінің алғашқы кезеңін, 
қызмет жасаған аймағына байланысты, жетісулық немесе түркістандық деп 
алдық. Саяси уақыт ағымына сай құбылып, зерттеушілерден кезінде әрқилы 
баға алып келген оның өмірінің жетісулық немесе түркістандық (1916-1924 жж.) 
кезеңі қалай дегенмен де, тың істерге толы. Бұл оның өмірінің келесі жаңа 
қоғамдық-саяси асуындағы ұстанған жолына көп әсерін тигізді.  

Ораз Жандосов өзінің қызметін күрделі саяси хал-ахуалда бастаған. 
Түркістан өлкесін (оның ішінде Жетісу обылысында)   мекендеген халықтардың 
дені осы аймақтың байырғы тұрғындар болғанына қарамастан, 1917 жылы 25 
қарашада құрылған үкіметтің, яғни Түркістан Халық Комиссарлар Кеңесінің 
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құрамына жергілікті мұсылман халықтарының бірде-бір өкілі кіргізілмеді. Бұл 
жағдай ұлттардың теңдігі мен өзін-өзі басқару құқылығы туралы 
большевиктердің саяси ұрандарының мән-мағынасын жоққа шығарды.  

Ал бұл істі Ташкент қаласында 1917 жылы 19 қарашада шақырылған 
Түркістан Кеңестерінің ІІІ съезінің қарары заңдастырып берді. Мінеки, осындай 
саяси хал-ахуалда О.Жандосовтың Кеңес үкіметі тұсында атқарған алғашқы 
ресми қызметі - 1918 жылғы мамыр айында Верный депуттарының кеңесінің 
нұсқаушысы болды. Одан 1918 жылы Жетісу облысының ұлт істері жөніндегі 
бөлім меңгерушісі қызметін атқарған.  

Ол Жетісу облысының ұлт істері бөлімін басқара отырып, талай игі істерге 
бастамашы болғанын көреміз. О. Жандосов көтерген кейбір мәселелер әлі 
күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сондықтан оның кейбіріне  тоқтала 
кеткенді жөн көрдік. Облыстық ұлт істері бөлімі алқасының 1918 жылдың 
аяғындағы хаттамалары О. Жандосовтың өзіне бағынышты органдармен қатар 
барлық өкімет және қоғамдық мекемелерден іс-қағаздарын жергілікті халыққа 
түсінікті тілде жүргізуді табанды түрде талап еткенін көрсетеді. Ол 
мұсылмандар мекендеген аудандарда бұрынғыша жат жерліктер – орыстың 
писарлеріне шейін диктатор болып табылады деп, қазақ болыстарындағы 
барлық іс қағаздары, ТурЦИК-тің шешіміне сәйкес жергілікті тілде жүргізілуін, ал 
ол үшін болыстың писарлер институтын тез арада жоюды ұлт істері бөлімінің 
атынан табанды түрде талап еткен. Ораздың осы бастамасы арқасында ұлт 
істерінің барлық уездік бөлімдерінде және кейбір кеңестік мекемелерде 
жоғарыдан келіп түскен қағаздарды болыстарға жіберер алдында әдетте 
мұсылман тілдеріне аударатын, ал өз кезегінде төменнен жоғарыға 
бағытталған құжаттарды орыс тіліне көшіретін аударма бюролары 
ұйымдастырылған. Ораздың бұл әрекеті бүгінде ұлтымыз үшін ең өзекті 
мәселенің бірі – мемлекеттік тілді іс жүзінде қорғаумен нақты айналысуының 
тамаша үлгісі. 

Соңғы жылдарда ғана шешімін тапқан тағы бір мәселені О. Жандосов сол 
кездің өзінде-ақ шешуге тырысқан. Дәлел, мұсылмандар мейрамы Ораза айт 
пен Құрбан айт кезеңінде мемлекеттік кеңселерде қызмет жасаушы 
мұсылмандарды жұмыстан босату жөніндегі облыстық атқару комитетіне 
жіберген жедел хаты. О. Жандосовтың ұсынысы нәтижесінде қызмет жасаушы 
мұсылмандар жоғарыда көрсетілген мейрамдар уақытысында жұмыстан 
босатылып, оларға алдын ала жарты айлық жалақылары берілетін болған. 

О. Жандосовтың осы тұстағы сан қырлы қызметінің бір бағыты 
ашаршылыққа ұшыраған қазақ жұртына көмек ұйымдастыру болды. Осы 
мәселені шешу жөнінде О. Жандосов 1919 жылдың 19 наурыз 10 сәуір 
аралығында өткен Жетісу облысының ІІ төтенше кеңестер съезінде сөйлеген 
сөзінде «... Қырғыздардың материалдық хал-ахуалын көтеру мәселесіне 
тоқталмастан бұрын, ұлттар арасында, нақты жағдайда, қырғыздар мен 
орыстар арасындағы қарым-қатынасқа тоқталу қажет: әлеуметтік тұрғыдан 
келгенде қырғыздар әлі қаналушылар жағдайында; қырғыздар кеңес өкіметін 
қолдауда деген көзқарас өсіріліп айтылған; қырғыздар кеңес өкіметін оның 
идеялық негізінде мойындаған жоқ, тек үркіп-қорыққаннан, өз өмірлерін сақтап 
қалу мақсатында ғана; ал болып жатқан оқиғалардың мәнін түсініп, қабылдау 
өте қиын немесе тіптен мүмкін емес; олар революцияның алғашқы кезеңіндегі 
әртүрлі отряд мүшелерінің зорлық-зомбылықтарынан өте үркіп қалған... 
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Сондықтан қырғыздардың экономикалық жағдайын көтеру мәселесін айтпастан 
бұрын, орыс-қырғыз қарым-қатынасын реттеу қажет»1, - деп ашық айтты.  

Міне осы мақсатта ол 1919 жылдың маусым-шілде айларында Шамалған, 
Жайылмышы, Верный, Тоқмақ, Қарғалы, Ұзынағаш, Бидалы және Күрті 
уездеріне іс-сапарға шығады. Осы көшпелі комиссия жұмысында О. Жандосов 
ұлттық салт-дәстүрді жақын білетіндігін тағы көрсетті. 

Іс-сапар барысында Қарғалы уезінің Үлкенсаз атты жерінде О. Жандосов 
«Верный уезінің «атқа-мінерлері» мен халық адамдарының» съезін өткізеді. 
Жиын соңында сөйлеген Жандосов «...Осында айтылғандарды ертелі-кеш 
естеріңізге түсіріп, өзгелерге ұқтыруға, өздеріңіз іске асыруға әрекет жасайды 
деп сенеміз. Сіздер үшін тар жол, тайғақ кешуде қайырылып қарап 
бастарыңызды қостық. Ескілікті қалдырып, жаңалыққа бет бұруға шақырдық. 
Қазақ-қырғыздың жалпы бұхара жұмысшы халқы сіздерге («атқа-мінерлер» 
айтылып отыр – Г.Н.) көз тігіп қарап отыр. Сол бауырларыңызды икемдеп ел 
қатарына қосыңыздар. Халық тұрмысының қалай боларының бір ұшы сіздерге 
байланысты. Олар әлі де болса өз беттерімен іс бастап кете алмайды. Олар 
әркімге сенгіш, әркімнің тіліне ергіш. Адаспауына бас, көз болыңыздар. 
Бұрынғыдай мынау төре, мынау сұлтан, мынау бай демеңіздер. Тізе теңдікке 
жеткен заман. Аласа-биік, күшті-нашар жоқ. Жалпы адам баласының дәрежесі 
бір болған уақыт. Бұларды сіздер түсініңіздер, олар түсінсін...»2, - деп атқа-
мінерлерге, халық арасынан шыққан беделді адамдарға сенім жүгін артты. 
Дәлірек айтсақ еш бүкпесіз, ашық сөйлеген Ораз өз қолдаушыларын тапты. Ол 
атқамінерлердің уездік съезін ұйымдастыру арқылы екі мәселені шешті. Бір 
жағынан, оларға (атқамінерлерге) пролетарлық революция идеясын түсіндіру; 
екінші жағынан, атқамінерлер мен тұрғындардың кедей бөлігі арасындағы 
қарым-қатынастың шиеленесуінен сақтау.  

Қызметінің екінші кезеңіне - саяси арпалысу және қарсыластарымен өзара 
арбасу тән. Бұл Ораздың Қазақ Өлкелік партия комитетінің хатшысы қызметін 
атқарған 1925-1927 жылдар аралығын  қамтиды. Бұл тек Ораздың жеке басы 
үшін ғана емес, бүкіл қазақ халқының тағдыры үшін маңызды, оның өзекті де 
өмірлік мәселелері күн тәртібіне қойылған және шешілген жылдар еді. Осы 
жылдары оның атқарған жауапты қызметі әрі Коммунистік Орталыққа сенімі 
оны саяси адасушылық соқпағына да түсірді. Бірақ, біздің ойымызша, бұл 
құбылыс ұзаққа созылған жоқ. От ауызды, өткір тілді Ораз халық арасында зор 
беделге ие болып, бірақ өзінің еркін ойлы, талап қойғыш жұмыс әдісінің 
салдарынан ақыры республикалық саяси басшылық қатарынан аластатылды.  

О. Жандосов қоғамдық-мемлекеттік қызметінің келесі белеңі - халық ағарту 
саласында да ынта-жігермен белсене атқарды. Бұл уақытта, яғни 1928-1933 
жылдарда, негізінен, оқытушылық және ғылыми-ағартушылықпен  шұғылданып, 
бұл салада да өзіндік із қалдырған Ораздың саясаттан аулақтағанын, өз пікірін 
сақтана айтқанын, аңысын аңдаған, саяси қайраткер болып қалыптасқанын 
көреміз. Дәл осы халық ағарту комиссары қызметінде жүріп А. Байтұрсыновтың 
«Практическая грамматика», І. Жансүгіровтың «Малта- балалар  кітапшасы», 
Ж. Аймауытовтың «Кемпір мен шал», «Көк өгіз» кітаптарының жарық көруіне 
мұрындық болды. 

Ораз Жандосов Алаш қозғалысына тікелей қатыспаса да, оның идеясын 
және концепциясын жүзеге асыруға атсалысқанын көреміз. Ол А. Байтұрсынов, 
Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, М. Әуезов тәрізді осы қозғалыс мүшелеріне 
жақын болып, қандай жауапты қызметте болса да, оларға жағдай жасауға, 

                                                             
1 Алматы ОМА, 489-қ., 1-т., 5-іс, 76-77 пп. 
2 Алматы ОМА, 361-қ., 1-т., 89-іс, 43- пп. 
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олардың білімін халық мүддесіне қызмет жасатуға қолынан келгенше 
көмектесті. М. Жұмабаевтың «Тоқсанның тобы» толғау өлеңінің баспасөз 
бетінде жариялануына бірден-бір себепкер болған да Ораздың өзі.  

1928 жылы М. Әуезовтің тұтқындалған «Қазақ әдебиеті тарихын» жарыққа 
шығару туралы Қазақ өлкелік партия комитетінің үгіт-насихат бөліміне хат 
жолдаған. Сонымен қатар, Т. Шонановпен бірге 1916 жыл туралы естеліктер 
жинағын шығаруға ат салысты. Бірақ жауапсыз қалған хат пен жарық көрмей 
қалған жинақ тағдырына сол кезеңде билік құрған коммунистік партия 
шенеуніктері кінәлі еді. Жөргегінде тұншықтырылған мұндай бастамалар 
Ораздың мемлекеттік және қоғамдық қызметінде көп болды. Оның тағы бір 
мысалы – Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мешітін қалпына келтіруді қолға 
алуды ұсынып Түркістан аудандық партия комитетіне жазған хаты.  

Ал 1931 жылы Мемлекеттік көпшілік кітапхана директоры қызметін атқарып 
жүргенде, қудалауға түсіп абақтыға отырып шыққан Мұхтар Әуезовке осы 
кітапхана қызметкерлерін, оған аса көңіл бөліп, ыждаһаттылықпен қызмет етуге 
шақырған. Мінеки, бұл оның азаматтығының, терең ойлап, болашақты көре 
білгендігінің тағы бір дәлелі дер едік.   

О. Жандосов еліміздегі алғашқы арнаулы білім беретін орта және жоғары 
оқу орындарының ашыла бастауына белсене араласты. Ол 
республикамыздағы тұңғыш университетті (1930 жылдан бастап Қазақ 
педагогикалық институты деп аталған оқу орнын) ашу істерімен айналысқан 
ұйымдастыру бюросына басшылық етті. Ол Қазақстан Халық комиссарлар 
Кеңесінің 1928 жылы 10 маусымда өткен мәжілісінде «Алматы қаласында Қазақ 
мемлекеттік университетін ұйымдастыру туралы» баяндамасында Қазақ 
мемлекеттік университетін үш факультеттен (педагогикалық, 
ауылшаруашылық, дәрігерлік) құру және 1928 жылдан 1 қазанынан бастап 
педагогика факультетін ашу, ал ауылшаруашылық факультетін 1929 жылдың 1 
қазанынан ашуды ұсынды. 

О. Жандосов университеттің материалдық-техникалық базасын нығайту, 
оларды маман-мұғалімдермен қамтамасыз ету мәселелерімен ғана 
шұғылданып қойған жоқ, ол Қазақ мемлекеттік университетінің 1928 жылғы 26 
қыркүйекте қабылданған №5 бұйрығы бойынша алғашқы қабылдау 
комиссиясының төрағалығына сайланған.  О. Жандосовтың өзіне жүктелген 
болашақ мамандар таңдауға байланысты маңызды істі қандай дәрежеде 
атқарғанын, алғашқы университет түлектерінің ортасынан шыққан көптеген 
өнеркәсіп басшылары мен ғалымдардың жемісті қызметі көрсете алады. Ол 
қазақ университетін мамандармен қамтамасыз ету үшін Ташкент жоғары оқу 
орындарынан білікті профессорларды, С. Асфендияров, Х. Досмұхамедов, А. 
Байтұрсынов, Ә. Ермеков сынды қазақ зиялыларын жұмысқа шақырған. 
Сонымен қатар, ол жаңа университетті оқу әдебиеттерімен қамтамасыз ету 
үшін Мәскеу, Ленинград қалаларына арнайы өкілдер жібертіп, құрал-жабдықтар 
алдыртуымен де айналысқан.  

1933 жылдың тамыз айынан Ораз Жандосов партия және кеңес қызметіне 
қайта оралды. Біздің ойымызша, О. Жандосовтың партия және кеңес қызметіне 
қайта оралуы Қазақстан Өлкелік партия Комитеті басшысының өзгеруімен 
тығыз байланысты. Сөйтіп, шың мен шыңырау арасындағы өмірінің соңғы 
жылдарында (1933-1937 жылдар аралығы) аудан, облыс басшысының 
партиялық және кеңестік қызметтерін атқара жүріп, ол өз халқына жан-тәнімен 
қызмет істейтін тарихи тұлға екенін дәлелдеді.  

Ол екі рет партиялық жазалауға ұшыраған. Оның алғашқысы – 1924 жылы, 
екіншісі – 1935 жылы болды. Соңғы 1935 жылы № 1126359 партиялық билетін 
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1933 жылдың желтоқсанында жоғалтса да, дер кезінде бұл жайлы партия 
комитетіне хабарламай жүргені үшін Алматы қалалық партия комитеті 
«партиялық билетті сақтаудағы салақтығы үшін О. Жандосов жолдасқа сөгіс 
жариялаған»3. Біздіңше, Ораздың коммунистік партия саясатына күмәнмен 
қарағанын осы мысалдар аңғартып тұрғандай. Егер 1935 жылы партиялық 
құжаттарды тексеру науқаны болмағанда, мүмкін Ораз да басқа шешімге келер 
ме еді?! 

Ораз Жандосов 1937 жылдың 31 шілдесінде қамауға алынған, бірақ 
«халық жауы» ретінде қудалауға 1937 жылы емес, одан көп ертерек 1929 
жылы А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытовтар тұтқындалғанда-ақ, 
яғни қызыл комиссарлардың «қара» тізіміне ерте ілінген деген тұжырымға 
келдік. А. Байтұрсынов ісі бойынша тергелген куәгер Ә. Байділдин: 
«...Партияның бесінші конференциясына арналған жер мәселесі жөніндегі 
тезистерді Жандосов өзі жазып шықты. Сол тезистің бір данасын маған 
беріп, өз ойымды білдіруімді, пікір айтуымды сұрады... Бесінші конференция 
қарсаңында Жандосов пәтерінде ұлтшылдардың бірнеше рет бас қосуы 
өтті. Бесінші конференция тезистерін өңдеп жетілдіру ісіне Сәдуақасов, 
Бөкейханов белсене араласты»4 деп көрсеткен. 1929 жылы ашық түрде 
жазаланбағанымен, Ораз Жандосовтың республикалық басқару органынан 
аластатылуы жоғарыда келтірілген фактілерге байланысты болса керек. 
Осыған тағы бір дәлел, Ораз Жандосовтың халық ағарту комиссары 
қызметінен босатылуы (1929 жылдың маусым айы) мен жоғарыдағы тергеу 
уақытының (1929 жылдың маусым-шілде айлары) осы мерзімге дәл келуі. 
Тағы бір мұрағат дерегіне жүгінсек, 1929 жылы 13 маусымда Крайком 
мүшелерін тексеруге құрылған арнайы комиссия О. Жандосовтың партиялық 
қызметін талқыға салғанда «Тексеру жүргізілген мезгілде — Крайком 
бюросының мүшесі, тұрақты жұмысы жоқ, себебі КазГУ-де оқытушылық және 
ғылыми жұмысқа дайындалуда»5 деп көрсетілген. 

1937 жылы 19-24 ақпан аралығында өткен Алматы БК(б)П облыстық 
комитетінің Х пленумында облыстық атқару комитетінің қызметі сынға алынды. 
О. Жандосов осы пленумда сөйлеген сөзінде: «... Әрине, Кисилев жолдас 
көрсеткендей, облыстық атқару комитеті нашар жұмыс істеуде. Менің 
айтпағым, бізде кемшіліктер баршылық, әрине олар жеке менің басыма да 
қатысты. Сондықтан бұл кемшіліктер үшін жауапкершілік менің мойнымда. 
Облыстық комитет хатшысы Кисилев жолдас пен облыстық комитеттің кейбір 
мүшелері де облыстық атқару комитетінің жұмысына қанағаттанбауда. Мен бұл 
жағдайды түсінемін. Бұл заңды қанағаттанбаушылық, себебі, іс жүзінде 
кемшіліктер баршылық...»6 – деп көрсеткен. Ал айтылған кемшіліктерге келетін 
болсақ, оның бірі – партиялық қудалауға түскен Гайсин атты азаматты жұмысқа 
қабылдағандығы еді. Мінеки, осылай О. Жандосов жоқ кемшіліктерді 
мойындауға, жолдастық көмек көрсеткені үшін жауап беруге мәжбүр болды. 
Көп ұзамай осы жылдың 29-31 наурыз аралығында өткен облыстық партия 
комитетінің ХІ пленумында Ораз Жандосовқа көсемшілдікке, жағымпаздыққа 
бой ұрды деген күнә тағылды. Осы пленумда сөйлеген Сүгіров: «... Орталық 
комитеттің архивінде және бюро мәжілісінде О. Жандосов қазақтардың өз 
туған-туыстарын тартатын (жұмысқа – Г.Н.) дәстүрі туралы сөз етті. Жандосов 
жолдастың бұл мәлімдемесі кем дегенде зиянкестікке жатады. «Правда» 

                                                             
3 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 258-іс, 187 п. 
4 ҚР ПА, 141-қ., 1-т., 692-іс, 11 п. 

5 ҚР ПА, 141-қ., 1-т., 485-іс, 118, 25-26, 131-132, 144-146 пп. 
6 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 615-іс, 113-134 пп. 
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газетінің бар орыс халқын обломовшылдықта кінәлаған Бухаринге қатысты 
айтқанын ескерткім келеді. Жандосов мәлімдесі осыған келмей ме?!»7 – деп 
кінә тақты. Ал оның ойын келесі сөйлеген Көбеков былай жалғастырды: Сүгіров 
жолдастың айтқанын толықтырғым келеді. О. Жандосов жағымпаз. Оның 
сөйлеген көздерінен негізінде білгірлік жоқ, әрі митингілік сипатта және 
«жасасыны» көбірек». 

Керісінше, қашанда қателіктерді ашып айтып сынға алуға шақырып 
отыратын Ораз Жандосовқа қатысты мұндай оғаш сын шындыққа ешбір 
жуыспайтын еді. Оның үстіне, мұрағат деректерімен таныса отырып, бұл 
қудалаудың адал әдістермен жүргізілуіне жоспарлы түрде қасақана 
ұйымдастырылған саяси науқан екенін көре аламыз. Мүмкін осындай негізсіз 
кінә тағылуларға байланысты болар, О. Жандосов 1937 жылдың 1 сәуірінен бір 
айлық демалысқа кетеді8. Бірақ бұған қарамастан кінә іздеу, қаралау процессі 
толастаған жоқ. «О. Жандосов мәселесі» 13 сәуірдегі орталық комитеттің бюро 
мәжілісінде және мамыр айының 26 өткен облыстық партия комитетінің ХІІІ 
пленумында тағы қаралып, тағы да қараланды9. 

1937 жылдың 29-30 мамыр аралығында өткен Алматы облыстық партия 
конференциясында АОАК төрағасы О. Жандосовтың кандидатурасы облыстық 
партия комитеті мүшелігіне осыдан бұрын жау ретінде «әшкереленген» зиянкес 
ағасы мен байланысты болғаны және жағымпаздықты дәріптегені үшін 
өткізілмеген10. Осыдан көп ұзамай осы 1937 жылдың 3 маусымында Алматы 
облыстық партия комитетінің пленумы «... Бізде облыстық атқару комитетінің 
төрағасы О. Жандосов екені белгілі. Онша жақсы жұмыс істемегені де 
барлықтарыңызға мәлім. Оны жұмыстан босату туралы ұсыныс бар»11 – деп, 
Ораздың жұмысын жан-жақты партиялық, кеңестік талқылаудан өткізбей-ақ, 
үстірт те шұғыл қарар ұсынды. Осы маусым айының басында өткен 
Қазақстанның коммунистік партиясының І съезінде Өлкелік Комитеттің есебі 
бойынша баяндамашы Л. Мирзоян: «Ораз Жандосовты Алматыдағы екіжүзді 
жаулардың» қатарына жатқызып, тіптен «... Бұл жаулар ұзақ уақыт біздің 
қырағылылығымызды алдап, біздің көрсақырлығымыздан әшкереленбей келді» 
деп көрсеткен12. Бірақ бұл кезде оны қамауға алып, тікелей жазаға тартуға әлі 
де болса қажетті материалдар жеткіліксіз болған тәрізді. 

1937 жылдың 28 маусымында облыстық партия комитетінің бюро 
мәжілісінде «О. Жандосов жолдастың жұмысы туралы» мәселе күн тәртібіне 
қойылып, ол Түрген (Қаракемер) селосындағы жұмысшы факультетінің 
директоры болып тағайындалады13. Бұл қызметті Ораз шамамен екі-ақ ай 
атқарған. Олай дейтініміз «1937 жылдың 1 қыркүйегінде Түрген педагогикалық 
жұмысшы факультетіне директор болып Сарсенов Ж. жолдас 
тағайындалған»14. 

Біз мұрағат деректерін талдай келе, Ораз Жандосовтың болашақ ұрпаққа 
өнеге боларлықтай өмір кешкенін байқаймыз. Әрине, бұл өмірде тарихтың 
жықпылды да тартысты тар соқпағында асыра сілтеу құралына айналған, 
большевиктік даурықпа саяси науқандар тұлғасы болған, жалған саяси сенім 
жетегінде адасқан және осы бағытта кейде күштеу әдістері де еңбекшілерді 

                                                             
7 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 625-іс, 128, 136 пп. 

8 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 631-іс, 54 п. 
9 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 628-іс, 18 п., 631-іс, 97-98 пп. 
10 Казахстанская правда, 1937. 1 июня. 

11 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 598-іс, 9 п. 
12 Отчет Крайкома КП (б)К на первом съезде КП (б)К. Доклад Мирзояна 6 июня 1937 года // Казахстанская 
правда. - 1937. - 8 июня. 

13 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 632-іс, 113 п. 
14 ҚР ПА, 8-қ., 1-т., 633-іс, 83 п. 
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бақытқа жеткізеді дегенге иланып, Голощекин тәрізді біржақты саяси қайраткер 
төңірегіне кірген тұстары да бар. 

Бұларды, біздің ойымызша, тарихтан жасыра алмаймыз, мұндай 
олқылықтар кейінгі ұрпаққа сабақ болуға тиіс. Яғни, тәуелсіз Қазақстан 
қайраткерлері бұл жағынан да О. Жандосов өмірінен үйреніп, оның саясат 
қыспағындағы ауыр тағдырының қателіктерін қайталамауға тиіс. О.Жандосовты 
сынай отырып, одан үйренейік. 

Дегенмен де, «тоғыз ауыз сөздің тобықтай түйінін» айтар болсақ, 
О.Жандосовтың голощекиндік ат төбеліндей партиялық азшылыққа жасаған 
қызметінен гөрі, оның өзінің туған еліне сіңірген еңбегі, қызметі әлдеқайда 
ауқымды да көлемді. Осыған назар аударғанымыз жөн. Сондықтан да, оның 
тарихи тұлғасы еңселі болып қала бермек. Оның қоғамдық-саяси тұлғасы 
сондықтан да коммунистік партия ұйымдастырушысы ретінде емес, 
отаршылдық пен әділетсіздікке қарсы күрескер, ойлы ұстаз, парасатты басшы 
және ізгі ниетті бастамалар мен үлкен әлеуметтік өзгерістердің басы-қасында 
жүрген ел жанашыры, халқын алға бастаған өз ұлтының төл азаматы ретінде 
сипатталуы және құрметтелуі тиіс деп ойлаймыз. Біз болашаққа сеніммен қарау 
үшін өткен тарихымызды тануымыз керек. О. Жандосов қызметінің әділ 
бағасын сол кездің өзінде-ақ халықтың өзі берді. Бұған Нұрила, Жамбыл 
Жабаев, Кенен Әзірбаев сияқты халық ақындарының О. Жандосовқа арнаған 
арнаулары дәлел.  

Кенен Әзірбаев:  
«Оразжан серкесі едің Жетісудың, 
Жасыңнан талаптанып оқу қудың» - деп жырласа,  
Жамбыл Жабаев: 
«...Қара болсаң қара бол, ханнан аулақ, 
Кедейдің сөзін айттың, дауын даулап. 
Қара қылды қақ жарып жүрсең егер, 
Бағың өсіп кетерсің, отын лаулап!» - деп жырлаған екен.  
О. Жандосовтың  күрделі әрі тағылымды ғұмырын зерттеу – ұлтымыздың 

өткен жолын, өзімізді өзіміздің жете танып – білуімізге көмектеседі. Кезінде 
коммунистік идеологияның дара үстемдігі дәуірінде бұрмаланған О. Жандосов 
сынды ірі күрескерлер туралы шындықты қалпына келтірудің тарихымыздан 
дұрыс сабақ алуға өз септігін тигізері анық. 

 

 
 


