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ХХ ғасыр басында қалыптаса бастаған ұлт зиялылары қазақ халқының 
тәуелсіздігі жолындағы күресі қилы қауіптерге толы болды. Алашшыл 
азаматтардың барлығы да патша үкіметі тұсында да, кеңестік билік кезінде де 
үкімет тарапынан қуғын-сүргінге ұшырады. 1919 жылы үкімет тарапынан Алаш 
қозғалысына қатысқан ұлт зиялыларына кешірім жасалынып, түрлі қызметке 
тартылғанымен де оларға деген сенімсіздік басым еді. 20-жылдың басынан-ақ 
құпия түрде олардың басқан қадамдарын аңду, әрбір істеген істерін, сөйлеген 
сөздерін тізбектеу кейіннен «халық жауы» ретінде айыптауға негіз болды.     

Алаштың Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Р. Мәрсеков, Ж. 
Ақбаев, М. Тынышбаев сияқты қайраткерлерімен бірге ұлттың мүддесі, ұлттың 
ұлттығы жолында өмірлерін құрбан еткен үзенгілес азаматтардың қатары өте 
көп. Олардың бірі ел арасына танымал болса, бірі  іздеушілерінің жоқтығынан 
әлі де атаусыз қалып отыр. Бұрындары құпия болып келген архив 
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мұрағаттарындағы құжаттардың ашылуы, сол азаматтар өмір сүрген кезеңдегі 
мерзімді баспасөзде бар материалдар мен тірі кезінде көзін көрген 
көрегендердің айтқан естеліктерінен ұзақ жылдар бойы елеусіз қалған, зерттеу 
нысанына айналмаған азаматтардың есімдерін қалпына келтіруге, олардың 
өмірі мен қоғамға сіңірген саяси қызметтерін ашуға қазірде бар мүмкіндіктің 
орайы туып тұр.  

Алаш қозғалысына қатысқан азаматтарды тұрған өлкесіне, тегіне қарай 
ғалымдар Шығыстың, Батыстың, Оңтүстіктің алашордашылары деп бөліп 
қарастыру  үрдісі орын алған. Осыған орай өңірлердегі зерттеушілер, 
өлкетанушылар, әуесқой азаматтар қолда бар деректермен еліне, жеріне, 
халқына еңбегін сіңіріп, атаусыз қалған алашшыл қайраткердердің есімдерімен 
көпшілікті қауыштырып-ақ жатыр. Дегенмен әлі де болса есімдері жалпылама 
ғана аталып, өз деңгейінде зерттелмей жатқан қайраткерлердің, азаматтардың, 
Алашқа ниеттес болғандардың қатары баршылық.  

Қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған азаматтардың қатарында Халел 
Ахметжанұлы Ғаббасовтың орны ерекше. Бар-жоғы 43 жас қана өмір сүрген 
қайраткердің қоғамдық-саяси өмірі «Алаш» партиясымен, Алашорда үкіметімен 
тығыз байланысты. Алаш қозғалысы тоқтатылғанға дейін қазақ 
интеллигенциясының көсемі Әлихан Бөкейханмен, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов және тағы басқа алашшыл азаматтармен бірлесе қазақ 
халқының күйін күйттеді, қазақ елінің қоғамда жеке мемлекет болып өмір сүруін 
қабалй отырып, сол жолда ұзақ күрес жүргізді.  

Халелдің шын есімі Халиулла Ахметжанұлы өз қолымен 1926 жылы 15 
наурызда толтырған анкетасында 1888 жылы бұрынғы Семей облысы Семей 
уезі, Шаған болысында дүниеге келдім десе1, ал 1926 жылы 27 маусымда 
толтырған еңбек кітапшасында туған жылын 1889 жылдың 5 қаңтары деп 
көрсетеді2.  Барлық толтырған анкеталарында, тергеу жауаптарында да көп 
жағдайда өзін «қазақпын, тобықты руынанмын» деп жазады.  Бірақ 1928 
жылдың 28 қазанында ОГПУ тергеушісіне берген жауабында нақты ұлты 
жайында: «Арғы ата-тегім – татар, ұста болған. Осыдан 200 жыл бұрын Шаған 
болысына көшіп келген. Ғаббасовтарды тобықты руына қарайтын адамдар 
төлеңгіт есебінде кірме етіп алған. Төлеңгіт – бұл қоғамдық жік, сұлтандар мен 
төрелердің қызметшісі ретінде қалыптасқан. Менің ата-бабам сондай кірме 
дәрежесінде өмір сүрді» деп түсіндіреді (Zhгutbaj 2008, P.201). Оның шыққан 
тегі ауқатты, Семей өңіріне танымал болған.  

 Оның шыққан тегі ауқатты, өңірге танымал болған екен.  Алайда, 
толтырған анкеталарында, тергеу жауаптарында да көп жағдайда өзін «қазақ» 
деп көрсетеді.   

Халел 1898 жылы Семейде приход мектебінде, орыс-қазақ мектебінде, ал 
1901-1909 жылдар аралығында Семей ерлер гимназиясында оқиды. Осы 
гуимназияда оқыған кезінде Халел репетиторлықпен айналысып, басқаларға  
көмек берген екен3. Революциялық қозғалысқа гимназияда оқып жүрген кезден 
қатысқан. Бұл оқу орнында революциялық үйірме 1905-1908 жж. аралығында 
әрекет етіп, оны бастапқыда Мақсұт Бекмағамбетов басқарса, ал ол 
тұтқындалғанда оған Досмағамбетов жетекшілік етіп, саяси жер 
аударылғандарға көмек көрсету, саяси әдебиеттер, патша үкіметіне қарсы түрлі 
үндеулер шығарумен айналысқан. Үйірмеге жұмысына Омбыдан қуылған ұлт 

                                                             
1 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 240-іс. 1-п. 

2 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 9-п.   
3 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 11-п.   
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зиялысы Ж. Ақбаев қатысып отырған. Патша үкіметі Жақыпты революциялық 
әрекеттері үшін ұстап, абақтыға қамағанда Халел оған кездесуге барып тұрған.  

Халел Ахметжанұлына осы гимназияда оқып жүргенінде екі рет Әлихан 
Бөкейханмен кездесу жазыпты. Оның біріншісі, қайраткердің Выборг түрмесінен 
шығып Семейге келген кезі болса, екіншісі, студент кезінде 1912 жылы Ж. 
Ақбаевпен бірге Петроградқа арнай Әлиханды іздеп баруы. Әлихан оған 1907 
жылғы  6 маусымдағы патшаның қазақтарды Мемлекеттік думаға депутаттыққа 
сайламау жөніндегі заңын жоюға байланысты қарсылық білдіру үшін 
материалдар жинастыруды тапсырыпты (Dvizhenie Alash 2011, P.12-13). Ел 
арасында беделі жоғары Әлихандай қайраткермен жолығып, онмен 
сұхбаттасып, ой-пікірін тыңдау жас студенттің көзқарасын шыңдай түсті.    

Гимназияны бітірген соң Халел қаражаттың жоқтығынан бірден оқуын 
жалғастыра алмай, Сейтен болысында мұғалім болып бала оқытады. 1910 
жылдың күзінде Мәскеудегі университетінің заң факультетіне емтихан 
тапсырып, оқуға түседі. Алайда 1911 жылдың көктемінде болған студенттік 
ереуілге қатысаны үшін оқудан шығарылады. Бірақ сағы сынбай ол тағы да 
бағын сынап, сол жылдың күзінде Мәскеу университетінің физика-математика 
факультетіне құжаттарын тапсырып, оқуға түсіп кетеді. Осы факультетті ол 
1915 жылы алтын медальмен бітіреді4.  

Қолына дипломын алған Халел туған жеріне оралып, ұсақ кредит 
басқармасына жұмысқа орналасады. Алғашқы кезде ол стажер ретінде 
қабылдап, бір айдай сынақтан өтеді. Өзі де уақ қарыз серіктігін басқарады5. Бұл 
жайында «Қазақ» газетінің  204 нөмірінде шағын «Уақ қарыз серіктігі» деген 
мақала басылып: «Семей Заречный Слободкасынада тұратын қазақтар 18-нші 
қыркүйекте уақ қарыз серіктігін ашты. Инспектор Халел мырза Ғаббасов өзі 
келіп, қазақтар жиналып кеңесті. Серіктіктің түп сомасы 3 мың сом болмақ, 
мұны Г. Банк береді. Кредит бір серікке 200 сомнан артық ашылмайды. Залог 
салғандарға 500-ге шейін ашылады. Бұл күнгі мәжіліске председател қылып 
жиылған әлеумет Халел мырзаның өзін сайлады. Серіктіктің жайын кеңесіп 
болғаннан кейін праление шлендері сайланды. Бұлар: Ғабрахман Юсуфұғлы, 
Құрманбай Мүздыбайұғлы һәм Мұстақым Малдыбайұғлы. Бұларға орынбасар 
Құрмаш Тәукеұғлы сайланды. Есеп-қисап басқаруға ушител Кәрім 
Дүйсебайұғлы лайықтанды». К. Дүйсебайұлынан басқаларының барлығы 
серіктікке тегін қызмет етуге уағдаласқан. Халел басқарған бұл уақ серіктік 
халық ағарту ісіне де көп көңіл бөліп, «Абай» журналын шығаруға қаржылай 
көмек берді.  

Сөйтіп, 1915 жылы Орталық ұсақ кредит басқармасының Семей 
қаласындағы бөлімшесінде стажерден бастаған ол 1917  жылға дейін есепші, 
Мемлекеттік банктің Семей бөлімшесінде инспектор сияқты қызмет терді 
атқарады. 

1916 жылы 25 маусымдағы жарлықпен ел басына күн туып, патша 
жарлығымен қара жұмысқа қарсы бас көтерулер болып, жатқан кезде Халел де 
ұлт зиялыларының «патша жарлығына бағынып, қара жұмысқа баруды» 
ұсынған ұстанымын қолдап, оның мәнісін өзінің туып-өскен жеріндегі жастарға 
түсіндіріп, басу айтып, қан төкпеуге шақырады. Оны Сұлтанмахмұд 
Торайғыровтың Халелге арнаған мына бір шумақ өлеңінен аңғаруға болады: 

Призыв себебінен білді халық,  
Толқығанда тоқтатқан ақыл салып. 
Ығын-шығын қырғыннан өз уезін, 

                                                             
4 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 11-п.    
5 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 11-п. 
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Қалды ғой ақылымен аман алып (Torajgyrov 1993, P.150).  
Ұлт зиялыларымен бірге патша жарлығы бойынша қара жұмысқа алынып, 

Батыс майданға аттанған қазақтардың жағдайын қадағалап отырады. 
Елдегі патша жарлығына қарсы шығып, көтеріліске қатысқандарды 

«бүлікшілер» деп түрмеге қамап, өлім жазасына кесіп, қатаң жаза қолданып, 
ұлттық намысты аяққа таптап, қорлық-зорлықты күшеюі Халелдің жанына 
батты. Сондықтан 1917 жылғы Ақпан революциясының жеңісін жетіп, патшаның 
тақтан түсуін ол зор қуанышпен қарсы алды. Осы кезден ол Алаш 
қайраткерлерімен бірге уақытша үкіметтің жергілікті органдарында әр түрлі 
қызметтерін  атқаруға кірісті. 21 наурыздан Әнияр Молдабаев, Ибрагим 
Керейбаевтармен бірге Семей өлкелік сотының әділқазылар алқасында мүше 
болды. И. Тарабаевпен бірге Семейдегі облыстық ұйымдастыру комитеті 
төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалады. Наурыз айының соңында 
комитеттің төрағалығын Р. Мәрсеков атқарып, хатшылығын Ә. Ермеков, ал 
қазынашылығын А. Молдабаев жүргізіп, оған С. Сабатаев, Н. Құлжанов, А. 
Қозыбағаров, Б. Сәрсенов, С. Дүйсенбин, М. Малдыбаев, Д. Қияқов, С. 
Молдабаев, М. Торайғыров және Ш. Керейбаев сияқты азаматтар мүше болған 
еді (Vostochnoe otdelenie Pravitel'stva Alashordy 2010, P.7).  

Осы жылдың мамыр айынан бастап Халел Семей облыстық атқару 
комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарып, облыстағы барлық 
әкімшілік орындарға берілген нұсқаулардың орындалу барысын қадағалап 
отырды6.   

Ұлт зиялыларының бастауымен жер-жерлерде қазақ және мұсылман 
комитеттері құрылып, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария, Орал, Бөкей 
Ордасында съездер өткізіліп, қазақ  қоғамында өзекті саналатын мәселелерді 
жалпыұлттық деңгейге көтеріп, нақты талап-тілектер ұсынды. Бұл съездердің 
барлығы да Уақытша үкіметтен үлкен сенім күтті. Сондықтан съездің басында 
бұл үкіметті толықтай қолдайтындықтарын білдірді. 

Халел Семей облыстық қазақ съездерін өткізуді ұйымдастыруға белсене 
қатысты. 27 сәуірі  мен 7 мамыры аралығында өткізілген съездің тікелей 
төрағасы болып Жақып Ақбаев, ал оған серіктікке Х. Ғаббасов, М. Боштаев, Р. 
Мәрсеков, Б. Сәрсенов, ал хатшылық қызметке Ә. Ермеков, Ы. Оразалин, М. 
Малдыбаев, Ш. Ақбанов сайланып, 20 мәселеден тұратын жоба қабылданды. 
Солардың ішіндегі ең маңыздылары автономия құру, комитеттер ашу, дін, жер, 
сот, әйел, ақша, шаруа жайы, соғыс және жұмысшылар, оқу, баспасөз, жалпы 
қазақ сиезін шақыру және т.б.  мәселелері еді. Халел осы съезде сайланған 
жаңа облыстық қазақ комитетке  мүше болып сайланады. Бұл комитет негізгі 
жаңа құрылған Уақытша үкіметке қолдау көрсете, елде комитет жұмысын 
жандандыру, жеңіп алған бостандықты халыққа түсіндіре отырып,  халықты ішкі 
жаудан қорғау, ең бастысы съезде қабылдаған Құрылтай жиналысына даярлық 
жасау, қазақ автономиясын құру, жергілікті билік пен уақытша комитеттер құру, 
халыққа білім беру, денсаулық, дін және тағы басқа мәселелерін шешуді жүзеге 
асыруды мақсат тұтты7.  Съездің шешімі Семейде шығып тұрған «Сарыарқа» 
газетінде басылып тұрды. Бұл басылымның редакторлық қызметін Халел 
Ғаббасов, Имам Әлімбеков, Райымжан Мәрсеков, Шынже Керейбаевтар 
кезектесе атқарып, әр санында Алаш қайраткерлерінің қызмет барысы, 
Алашорда үкіметінің қаулы-қарарларын, құжаттарын жариялап отырды.  

Жаңа Уақытша үкіметтің орнауы ұлт зиялыларының алдына үлкен 
міндеттерді жүктеді. Олардың ұйымдастыруымен Қазақстанның түпкір-

                                                             
6 ҚР ОМА. 840-қ., 1-т., 1-іс. 792-п. 
7 ҚР ОМА. 922-қ., 1-т., 3-іс. 219-п. 
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түкпірінде жиналыстар өткізіліп, алдағы уақытта қандай іс-шаралар жүргізу 
мәселесі нақтыланып, оны жүргізетін атқару комитеттер құрыла бастады. 
Олардың алдында бұрынан өзекті болып табылған үш мәселені – агарлық, 
ұлттық және республика түріндегі жаңа саяси жүйені қалыптастыру мәселесі 
тұрды. Уақытша үкіметтің тапсырмасы бойынша Халел Ғаббасов қазақ 
комитеттерін құру, Земствоға сайлау өткізу мәселелеріне орай Зайсан уезіне 
іссапарға жіберіліп, уезді аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 

1917 ж. 1 мен 9 маусымда Халел  қазақ комитеті атынан Семей облысы 
шаруалары мен казактарының съезіне  қатысып, онда қаралған билік түрі, 
Уақытша үкіметке, соғыс, Құрылтай жиналысына сайлау жүргізу, жер және т.б. 
мәселелерге байланысты талқылауға қатысып, өз ойын білдірген.     

Әлихан Бөкейханов бастаған ұлт зиялылары 25  маусым жарлығынан кейін 
Қытайға босып барып аштыққа ұрынған қазақ-қырғыздарды қайтару мәселесін 
де қолға алып, 12-23 сәуірде болған Жетісу облыстық съезінде басқындарды 
елге қайтарып әкелу және оларды орналастыру арқылы жерлерді пайдалануға 
беру қажеттігін көтерген еді. Осыған орай  1917 жылдың 15 маусымында 
Түркістан комитетінің өкілі О. Шкапский Уақытша үкіметке жеделхат жолдап, 
онда Қытайға кеткендер мен қытайлықтардың күштеп алып кеткен малдар мен 
қыз-келіншектерді қайтару үшін  тамыз айында халықаралық съезд жасауды 
ұсынды. Оның бұл идеясын 21 тамызда өткен делегаттар кеңесін қатсқан 
Халел де қуаттады.   

«Қазақ» газетінің 11 маусымдағы санында Ә. Бөкейханов бастаған 8 ұлт 
зиялысы «Алаш азаматтарына!» деген үндеу жариялап, Қытайға босқан 
қырғыздардың ауыр тұрмыс халіне көмек көрсетуге шақырған еді. Оған А. 
Аңдамасов, И. Әлімбеков, А. Қозыбағаров, С, Дүйсенбин және тағы басқа 
зиялылармен Халел де үн қосып, бірлесіп, босқын қырғыз, қазақтарға ақшалай 
жәрдем берді.  

1917 жылдың 21-26 шілдесінде Халел Досмұхамедовтың төрағалығымен 
өткен Бірінші жалпықазақ съезі Құрылтай жиналысына әр облыстан лайықты 81 
адамның тізімін бекітіліп, Семей облысынан қатысатын кандидаттар арасында 
Х. Ғаббасов та болды. Осы съезден кейін Қазақстанның барлық жерлерінде 
Құрылтай жиналысына депутат сайлау жөнінде жиналыстар өткізіле бастады.  

Семей облыстық қазақ комитетінің ұйымдастыруымен өткізілген съезд, 
кеңестердің барлығына да Халел Ахметжанұлы қатысып, алда міндеттелген іс-
шараларды жүзеге асырудың жолдарын талқылауға алып, батыл ұсыныстар 
айтып отырды. Мәселен, 12 қыркүйекте болған облыстық кеңестің жұмысы 
барысында Халел Ғаббасов қазақ комиттерінің орыс комитеттерімен қосып, 
бірге қызмет ету, оқу, сот мекемесін жасау, милиция сайлау, уездік 
комитеттерді сайлау, азық-түлік, керек-жарақ үлестіру, земство сайлауын 
жүргізу, жер комитеттерін қазаққа пайдалы етіп жасау, етік тігетін 
шеберханалар ашу сияқты жеті ірі мәселелерді қарастыруды ұсынды. Оның 
жобасы бойынша кеңес бақылаушы (милиция) сайлау мәселесіне орай 
қабылданған қаулыда милиция жасақтақталынып, оған қажетті қаржы 
қазынадан сұралатын болды және Алаш қаласында, қазақтар тұратын басқа 
қалаларда да бақылаушы ұстап, өздерінен шығын шығаратын, бақылаушы 
(милиция) облыстық қазақ комитетіне бағынатын, еректі қару-жарақ 
комиссариаттан, Уақытша үкіметтен сұрап алатын болды8.   

Делегаттар кеңесінің шешімімен Халел тамыз айында тағы да Зайсан 
уезіне жіберіліп, уезде комитет, сот құру, земство сайлауына дайындық, мал 

                                                             
8 Семей облыстық кеңесінің қаулылары // Сарыарқа. - 1917. - 24 сентябрь. - №14.  



 

214 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(2) 2017                  ISSN 2410-2725 

ұрлау және астықты жинау, салық төлеу сияқты мәселелердің орындалу 
барысын қадағалап, кеңестің 21 тамызда болған мәжілісінде баяндама жасап, 
уезде орын алған кемшіліктер мен жүзеге асыруға қажетті іс-шараларды 
нақтылап береді. Халел Ахметжанұлының бақылауынша, Зайсан уезіндегі 
Көкпекті бөлімшесіндегі екі уезде ғана комитеттер құрылмаған. Дегенмен сот ісі 
ел арасында бой алған мал ұрлығына қатысты істі қолға алып, жемісті жұмыс 
жүргізе бастаған. Мал ұрлаушылардың тізімі жасалынып, ұрлық барысында 
қолға түскендер сотқа тартылды және жергілікті қазақ комитеттері арқылы 
ұдайы бақылауға алынды.   

Халел уездің қазақ комитеті тарапынан орын алып отырған  кемшіліктерді 
де тізім көрсетті. Оның бірі - қазақ комитеті тарапынан ауыл қазақтарына 
сансыз салықтың салынуы. Алдағы уақытта салық тек земство тарапынан ғана 
жинап алынып, тізімделінсе деген ұсыныс айтады және алдағы уақытта 
бақылауды күшейту қажеттігін көтеріп, өзі де осы мәселені назарда ұстайтынын 
білдірген9.  

Х. Ғаббасов 1917 жылдың қазан айынан бастап Алаш партиясының 
Семейде уақытша облыстық комитетінің төрағасы қызметін атқарды. Семей 
қалалық думасының шешімімен Том қаласында 8-15 қазан аралығында өткен 
жалпысібірлік съезге қатысып, қазақтардың Сібір автономиясына қосылу-
қосылмау мәселесіне орай өткен талқылауда өз ойын ортаға салды10.  

1917 жылдың қараша-желтоқсан айларында Семей облысына қарасты бес 
уезде Земство жиналысына гласныйлар мен кандидаттар сайлау науқаны 
өткізген кезде ол Семей уездік Земствоға Зайсан уезінен сайланады.  

Халел Ақпан революциясы қоғамда орын алған барлық мәселелерді шеше 
алмағандығын түсінді. Дегенмен елдің саяси бостандық пен қоғамдық өмірді 
демократияландыруға деген сенімнің артқандығына көзі жетті. Сондықтан жаңа 
қоғамдық өзгеріске белсене араласып, өз ұлтының өмірін түбегейлі өзгертуге, 
жақсартуға талпынды. Алайда Уақытша үкіметтің де, барлығын халыққа бөліп 
беремін деген большевиктерге де көңілі толмады. «Сарыарқа» газетіне 
жариялаған «Мемлекет күйі» деп аталған мақаласында: «Мемлекет іштен іріп-
шіріп, тігісінен сөгілуге айналды... үміт үзілген сияқты, әркім, әр жұрт өз 
басының қамын ойлап, өз күнін өзі көру жағын іздейтін көрінеді... мемлекет 
жұртынан елдің бәрі көше жөнелсе, біз жұртта қалмақшымыз ба, жоқ біз де 
бетімізді бір жаққа бұрамызба, мұны 5 декабрде басталатын жалпықазақ съезі 
көрсетер» , - деп алдағы съезге аса үміт артты11.  

ІІ-жалпықазақ съезіне Семей облысынан делегат болған ол автономия, 
милиция мен Ұлт кеңесін құру мәселесіне орай құрылған комиссияға мүше 
болып, автономия, милиция және халық кеңесін құру мәселесіне орай 
баяндама жасайды. Автономияны жариялау мәселесіне орай екіге жарылған 
топта Халел «елдегі өзге ұлттармен сөйлескенше және милиция құрып 
алғанша тоқтата тұралық» дегендердің қатарында болды.  

Милиция құрудың аса қажеттігін дәлелдеген баяндамасы да съезд 
барысында талдауға алып,  соның негізінде милиция құру тәртібі жасалып, 
алынатын қазақ жастарының жас мөлшері белгіленді және оған жалданып 
алынатын болды12.   

Бұл жалпықазақ съезінде ол Алашорда үкіметі құрамына сайланды. Осы 
съезбен шамалас Семейде өткен уездік жиналыста банкілік тексеріс 

                                                             
9 ҚР ОМА. 5-қ., 2-т., 422 -іс. 101 қайыр.- 102 қайырм.-пп. 
10 ҚР ОМА. 434-қ., 1-т., 51-іс. 342 арт.-п. 

11 Ғаббасов Х. Мемлекет күйі // Сарыарқа. - 1917. - 5 декабрь. - № 23. 
12 ЦДНИ ВКО.  37-қ., 1-т., 98-іс. 2-п. 
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(ревизиялық) комиссияға, сондай-ақ сметалық-қаржылық комиссияға 
сайланады.  

Семейде билік кеңес үкіметінің  қолына көшкеннен кейін Халел 1918 
жылдың наурыздан бастап Семей губерниялық жұмысшы, шаруа және солдат 
депутаттары кеңесі төрағасының орынбасары қызметін атқарады. Осы жылдың 
көктемінен Алаш қозғалысының кейбір өкілдері жергілікті кеңестермен қысқа 
мерзімдік ымыраға қол жеткізіп, ресми басқару органдарында мүше болып 
сайлана бастаған кезде ол да Семей облыстық кеңесі атқару комитетінің 
мүшелігіне өтеді. Бұл кездерде кеңестердің тарапынан ұлттық мекемелер 
жойылып, олардың мүшелерін қудалай бастаған болатын.  

Халел қазақ халқының еркіндігін аңсады. 1918 ж. 20 наурызда Алашорда 
үкіметінің тапсыруымен телеграф арқылы Ә. Бөкейхановпен бірге Мәскеудегі 
Совет үкіметінің басшысы Ленин мен Халық комиссары И.В. Сталинмен 
жүргізген келіссөзінде ұлттарға өзін-өзі билеу құқығын беруді талап етті. Алаш 
үкіметін танып, Алаш автономиясын жариялауды ұсынды (Krasnyj terror 2013, 
P.118).   

Дегенмен Кеңес үкіметі Алашорда автономиясын жариялауға асықпады. 
Керісінше кейбір облыстарда «Алаш» облыстық комитеттерін жоюға кірісті. 
Мәселен, 11 сәуірде Жетісу облыстық комиссарлар кеңесі Верныйда Жетісу 
облысында орыс-түземдік қатынастарды қалпына келтіру үшін «Алаш» 
комитетін жою турасында шешім шығарды. Өздерінің бұл әрекеттерінің 
мақсатын қаулыларында, біріншіден, оның құрамына төменгі тап өкілдерінің 
тағдырын ойламайтын байлардың мүше болуынан, екіншіден, кедей қазақтарға 
қол ұшын бермейтіндігінен, үшіншіден, комитетке жиналған ақшаның нақты 
пайдаланылмауынан деп көрсетті13.  

Халел Ғаббасов үкіметтің алаш мүшелеріне қатысты ұстанып отырған 
саясатына назары болды. Ол В. Ленин мен И. Сталинге жіберген 
жеделхатында жергілікті кеңес комитетері әлі қазақ ұйымдарын қудалап, 
мүшелерін тұтқындап жатқандығын, Алашорда автономиясын құру мәселесінің 
әлі шешіле қоймағандығын батыл айтып, тез арада автономия идеясына 
байланысты жауап күтетіндігін жеткізді.  

Кеңес үкіметінің қазақ автономиясын жариялау мәселесіне орай ұстанған 
немқұрайлығы Алашорда үкіметіне өзіндік шешім қабылдауына алып келді. 11-
16 маусым аралығында Алашорда үкіметінің төрағасы Ә. Бөкейханов пен оның 
мүшелері М. Тынышпаев, Х. Ғаббасов  қол қойған бірнеше бұйрықтары жарық 
көрді. Оның біріншісі Алаш автономиясы территориясындағы кеңес үкіметінің 
шығарған барлық Жарлықтарын негізсіз деп тапса, екінші бұйрық Алаш 
автономиясы территориясында кеңестік билік жойған 1917 жылы 17 маусымда 
Уақытша үкімет енгізген земство мекемелерін құру заңы қалыпына келтіріп, 
болыстық земства құрылғанша, бұрынғы Ақпан революциясынан кейін 
құрылған болыстық, ауылдық және селолық комитеттер заңды билік ретінде 
тану, үшінші бұйрық Алашордада үш адамнан тұратын әскери кеңес құру, 
төртіншісі облыстар мен уездерде Алашорданың кеңестерін құру, ал бесіншісі 
Сот және тергеу комиссияларын құру болды. Сөйтіп Алашорда үкіметі 
облыстарда, уездерде Алашорда кеңестерін құруын өтінді және алдағы 
уақытта милиция (әскер) құрылып, елден салық жинау мәселесін қолға алу 
қажеттігін де үндеді. Большевиктерге қарсы соғысуға әзір болуды көтерді. Осы 
жарлықтарды негізге ала Алашорда үкіметі Семей облысында өз биліктерін 
жүргізуге кірісті14.   

                                                             
13 АОМА. 489-қ., 1-т., 36-іс. 17-п. 
14 Қазақ. - 1917. - 30 июль. - № 262. 
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Халел 1918 жылдың шілдесінен Семей облыстық земство басқармасының  
азық-түлік, дәргерлік ісіне жауапты болып, азық-түлікке зәру болған жергілікті 
халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуге бар күшін салды. Райымжан 
Мәрсеков іссапарда жүрген кезінде Басқарма төрағалығын да атқарды, Семей 
облыстық Әскери штабына финанстық ведомствоаралық комиссия төрағасы 
ретінде Земство Басқармасынан Өскемен уезіне жіберіліп, қазақ 
автономиясына қатысты өткізілген съезге қатысып, Алашорда үкіметінің 
шешімдерімен таныстыруға тырысты. Уездің жалпы жағдайымен, уездік 
земствоның жүргізіп жатқан жұмысымен танысып, өлкені жайлаған жұқпалы 
ауру барысын анықтап, оны ауыздықтауға қажетті қаражаттың мөлшерін  
нақтылап, көмек беру жолдарын қарастырып, өзі осы іске тікелей басшылық 
жасады15.  

1918 жылдың 22 қазанында Бүкілресейлік Уақытша үкіметтің Алашорданың 
қызметін тоқтату жөнінде Жарлығын шыққаннан соң алаш қайраткерлері Кеңес 
өкіметіне бағынатындықтарын білдірді және олардың ұсынған қызметін 
атқаруға белсене кірісті. Дегенмен кеңес үкіметінің бұрынғы алаш мүшелеріне 
деген сенімсіздігі олардың белсене қызмет етуіне кедергі болды16.  

1919 жылдың басында Қазақстанның көпшілік облыстары ақтар мен 
қызылдардың құрсауында қалды. Екі жақ та ешкімді де аямады. Қарсы 
келгендерді аяусыз жалады, өлтірді, түрмеге қамады, азаптады. Семей қаласы 
бірде ақтардың, бірде большевиктердің қолына өтіп, халықтың қай билікке 
сенерін білмей сендей соғылды. Колчак тәртібі орнаған кезде Алашорданың 
бірнеше мүшесі большевиктерге жақтас болды деп қамауға алынды. Олардың 
арасында Семейдегі азаттық істер жөніндегі қазақ сотының төрағасы Ж. Ақбаев 
пен «Сарыарқа» газетінің кезекті редакторы И. Әлімбеков бар еді. И. 
Әлімбековке «заңсыз қару-жарақ сақтады, эсер ұйымымен байланыста болып, 
Колчак үкіметіне қарсы листовкалар таратты» деген айыптар тағылған кезде 
оған арашаға земство басқармасының төрағасы болған Р. Мәрсеков пен 
орынбасары Х. Ғаббасов  түсіп, Семей облысының басқарушысының атына 
арнайы хат жолдап, И. Әлімбековты «Алаш ісіне шын берілген, 
большевизммен белсенді күресушісі» деп мінездеме беріп, оны тұтқыннан 
босатуға бар күштерін салды.  

Билік қайтадан большевиктердің қолына өткен кезде Х. Ғаббасов пен Ә. 
Ермеков губерниялық революциялық комитетіне мүше болды Қырғыз 
революциялық комитеттің өкілі ретінде Омбыдағы Сібір революциялық 
комитетінде қызмет етті. Семей губерниялық революциялық комитеттің ұлттық 
бөлімінде қызметкер болды, Қазақ АКСР ОАК жанынан Ақмола және Семей 
облыстарын қабылдап алу үшін құрылған, С. Мендешев төрағалық еткен 
төтенше төтенше комиссияның құрамына енгізіліп, Ақмола мен Семей 
облыстарына уәкіл ретінде жіберілісол облыста п, . Ол туындаған жағдайға 
байланысты экономикалық мәселелерді шешуге қатысады17.  

1921  жылдың тамызынан Халел губерниялық атқару комитеті жер 
бөлімінің меңгерушісі болды. Осы жылдың қазанындағы Қазақ Орталық Атқару 
комитеті Алқасының мәжілісінің шешімімен Орынборға шақырылып, Қазақ ОАК-
нің Кіші Президиумында Халық Жер комиссариатының қолдауымен 
Федеративтік жер комитетінің уәкілдігіне тағайындалады18.   

                                                             
15 ҚР ОММ. 1398-қ., 1-т., 99-іс. 2-п. 
16 ЦДНИ ВКО. 48-қ., 2-т., 92-іс. 91-п.  

17 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 13-п.  
18 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 1-2-пп. 
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Қазақ жерін аштық жайлаған кезде Халел де басқа қазақ азаматтарымен 
бірге аштықты ауыздықтауға белсене кірісті. Осыған орай 1922 жылы 9 
наурызда болған Семей қазақ азаматтарының бас қосуына қатысып, ашыққан 
елдерге жәрдем беру мәселесін талқылауға өз ойын қосады. М. Дулатовтың 
Қазақстандағы ашаршылық мәселесіне орай жасаған баяндамасынан кейін 
қабылданған үш ірі қаулыны Х. Ғаббасов қолдады. Ол ашыққан елге өз тұсынан 
жәрдем беретін айырықша қазақ комитетін жасау, Семей, Ақмола һәм басқа 
ашыққан губернияларларға көмек көрсету және аштықты ауыздықтауға кірісетін 
азаматтарды партия мен кеңес қызметінен босату мәселелері болатын. Семей 
облысына босып келген аштарды азық-түлік қамтамасыз етуді қолға алды.  

1920 жылдан бастап Кеңес үкіметі бұрынғы Алашорданың құрамында 
болғандардың үстінен жасырын түрде мәліметтер жинастыра бастады. Алаш 
қайраткерлеріне кешірім жасалған кезде олардың өткен өмірлері қудалануға 
жатпайтындығы, жаңа билікке қызметке тартылатындығы айтылса да, іс 
жүзінде бәрі керісінше болып шықты.  

1922  жылы құпия түрде ҚКСР бойынша ГПУ өкілдері Бабиков, Шишков 
және Якубовскийлер Қазақстанда әрекет жасаушы негізгі топтар туралы 
зерттеулер жүргізіліп, үш бірдей тотың барлығын анықтап, оның бірінші 
бұрынғы алашордашылардан құралған Бөкейханов тобын, екіншісіне А. 
Байтұрсыновтың басшылығымен қалыптасқан, кеңестік жүйеде жұмыс 
істейтіндердің, яғни Кенжиннің соңынан ерген топты, ал үшіншіге 
коммунистерден құрылған Мендешев тобын жатқызды.  Бөкейханов 
тобындағылар коммунистік партияның қатарын әлсірету арқылы «Алаштың» 
жүзеге асыра алмаған бағдарламасын қайтадан насихаттауды көздейді делінді. 
Бұл топтың құрамынан Халел Ғаббасов та аталды. Халел Ғаббасовқа қатысты  
жиналған мәліметте Халелді «аса қу қызметкер,   айлакер, ақылды әрі өте 
қауіпті дипломат-саясаткер» деп көрсеткен. Сонымен қатар  Халелдің М. 
Дулатовпен тығыз байланыс жасап, кеңеске қарсы әрекет ететіндігі де 
айтылды19.  

Басына түскен қиыншылықтарға, жаппай тексерістерге қарамастан ол 
кеңес қызметіне белсене кірісіп, мәдениет, ағарту салаларына қызу араласты. 
1922 жылдың желтоқсанынан Семей қырғыз (қазақ) педагогикалық 
техникумында алгебрадан дәріс берді. 1923 жылдың желтоқсанынан 1925 
жылдың қарашасына дейін Алаш қаласындағы аудандық ауылшаруашылық 
Одағында жұмыс істеді20.       

Халел Семейдегі Орыс географиялық қоғамының толық да мүшесі болып, 
өлкенің тарихына қатысты зерттеулерге қатысып, түрлі іс-шараларды 
ұйымдастырып отырды. Бөлімшенің төрағалығын Н.Ф. Ницкевич атқарса, істі 
басқару Н.Я. Коншинге жүктелінді. Әр жылдары бұл бөлімшеге қазақ 
зиялыларынан Райымжан Мәрсеков (1902), Нұрғали Құлжанов (1908 жылы 
мүше болып кірді), жақып Ақбаев (1907), Семей қаласының мұсылман 
мектебінің мұғалімі Рахметолла Елікбаев (1907), Зайсан уезінің тілмашы 
Жәмбек Иманқұлов (1902), тілмаш Омарбек Оспанов, Күре болысының 
басшысы Сағындық Сандыбаев (1902), Семей өлкелік сотының тілмашы 
Имамбек Тарабаев (1907), Семей уезінің Бұғылы болысының қазағы, ақын 
Шәкәрім Құдайбердиев (1903), Павлодар көпесі Ахметолла Айткин (1902), 

                                                             
19 ҚРПА. 718-қ., 1-т.,114 а-іс. 1-5-пп. 
20 ҚР ОМА. 5-қ., 18-т., 241-іс. 14-п. 
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көпес Мұхамет Хамитов (1902) және Арғынғазы Абылайхановтар мүше 
болды21.  

 Қоғамның 1924 жылдың 29 желтоқсанда қазақ ақыны Абай Құнанбаевтың 
қайтыс болғанына 20 жыл толуына орай  жасаған Луначарский атындағы 
театрда өткен әдеби кеште «Ибраһим (Абай) Құнанбаевтың биографиясы мен 
әдеби шығармашылығы» тақырыбында ғылыми баяндама жасап, көпшілікті 
ұлы ақынның өмір жолдарымен, өлеңдерінің маңызымен таныстырды22.  
Осылайша Халел Абай Құнанбаевтың тұлғалық қасиетін ұлықтауға өзіндік 
үлесін қосты.   

1926 жылдың ақпанда Қазақ АКСР Жоспарлау комиссариатына қызметке 
шақырылып, Халық Комиссарлар Кеңесіне мемлекеттік Жоспарлаудың 
финанстық-экономикалық секциясының меңгерушілігіне тағайындалады23. 
Алайда қазан айында Семейде ол тұтқындалып, тергеуге алынды. 
Тұтқындалуына біріншіден, оның Алаш қозғалысына қатысқан ұлт 
зиялыларымен тығыз байланыста болуы болса, екіншіден, Семей губерниялық 
революциялық комитет басшыларына қарсы шығуы, әр мәжілісте орыс 
өкілдерінің ұлт мәселесіне қатысты ұстанымдарын өткір сынға алуы еді. Оның 
осы әрекеттері 20-жылдың соңында саяси қуғын-сүргінге ілігуге себеп болған 
сияқты. Сөйтіп оның үстінен 1928 жылы тағы іс қозғалып, 15 қарашада 
тұтқындалып, түрмеге қамалады.  

Тергеу барысында Халелге саяси ұстанымына, таптық жікке, кеңес 
өкіметінің қоныс аудару, шикізат өндіру, халыққа білім беру саясаттарына, 
Алашорда қозғалысына,  1916 жылғы көтеріліске, коммунистік партияға деген 
көзқарасына қатысты және тағы басқа да сұрақтар қойылған екен.  

Үкімет тарапынан ұсталып, айыпталуыға іліккендердің барлығын 
тергеушелір бір-біріне қарсы қойып, арандатуға тырысқан. Халелмен 
байланысы бар деген барлық адамдар жауапқа алынған. Ұлт зиялыларын бір-
біріне айдап салу арқылы шатастырып, ақырында қажетті сұрақтарына жауап 
тапқандай болған. Сөйтіп, оларды өтірік айғақтар арқылы бір-біріне қарсы 
қойып, ақыры сотталуына, атылуына лайықты дәлел жинаудың амалын тапты. 
Осындай қолдан жасалынған жалған дәлелдер көбінің түсуіне жетті. 

Тергеуші Халелдің ісінен еш нәрсе таппағаннан кейін оған баспасөз 
арқылы айыбын мойнына алып, кешірім сұрауды ұсынған.  Бірақ ол  үзілді-
кесілді «өзімнің «кінәмді» жууға ұмтылған сияқты қарабет боп көрінгім келмеді» 
деп бас тартқан екен. Халел өзінің ісіне адал, әр ісіне, сөзіне жауап бере 
алатындығын осындай жауабымен көрсете білді. Сонымен қатар 
тергеушілердің сұрақ-жауап алардағы істі жүргізудегі тәжірибесіздігін, 
сауатсыздығына ашық наразы болды.  

Халел өзіне тағылған айыптардың бірде бірін мойындамады. Өзімен бірге 
істі болған азаматтармен 1929 жылдың 17 шілдесінде Мәскеуге Бутырка 
түрмесіне жөнелтілді. 1930 жылдың 4 сәуірінде ОГПУ сот коллегиясының 
шешімімен  №78754 іс бойынша оған Қылмыстық Ережесінің 58 бабының 2 
тармағына сәйкес оған «кеңес территориясында қарулы көтеріліс жасап, 
үкіметті басып алуды көздеді» деген айып тағылып, ату жазасына кесілді 
(Dvizhenie Alash 2011, P.223).  

                                                             
21 Летопись Семипалатинского прдотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества. 1902-ІХ-1910. Семипалатинск, 1911. - C. 81-92. 
22 Отчет о деятальности Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского 

Русского Географического общества за 1902 год. Семипалатинск, 1903. - C.1. 
23 ҚР ОМА, 5-қ., 18-т., 240-іс. 3-4-пп. 
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Басқа алашордашылардың ісі қайта қаралған кезде, ол бұл рақымшылыққа 
ілінбей, шығарылған үкім  өзгеріссіз қалып, 1931 жылғы сәуірінде атылды. Тек 
1988 жылғы 4 қарашадағы Жоғарғы соттың шешімімен оған тағылған айып 
негізсіз деп табылып, ақталды.  

Халел Ахметжанұлының қазақ қоғамына сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Іскер 
басшы, білікті ұйымдастырушы бола білген қайраткер ұлт зиялыларымен бірге  
қазақ халқының бостандығы, тәуелсіздігі, ұлттық мүдде жолында қажырлы, 
саналы күрес жүргізді, осы жолда қызыл империяның құрбаны. Тәуелсіз ел 
болып, іргеміз көтеріле бастаған кезде оның есімі қазақ тарихында бостандық 
үшін, қазақ елінің болашағы үшін күрескер қайраткер ретінде ұлықтала 
бастады. Алашшыл азаматтың, қайраткердің өмір жолдары мен қоғамға 
сіңірген қызметін аша түсу – бұл алдағы міндетіміз деп білемін. 
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