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Ақиқатты айту – методологиядан

«Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұламадан» бергі уақыттың бедерінде Ресейге бодандықты
мойындаумен жат жұртқа телмірген қазақ халқының санасы мсн жан-дүниесін мазалаған түйткілді ойы
ұлттық һəм мемлекеттік тəуелсіздік еді. Азаттық жолында қанды майдан жорықтар мен
құрбандықтараз болған жоқ. Ол тіпті «адамзаттың жарқын болашағы - коммунизм» құру тұсында да
жалғаса берді.1991 жылғы 16 желтоқсанда жұлдызды сəт туды. Содан бері бір ұрпақ өсіп-өнген мерзім
өте шығыпты.Қария тарих үшін қас-қағым сəт болғанымен елім, жерім деп ет жүрегі елжіреген əрбір
қазақ баласынтебіренткен үміт пен күдікке толы жылдар артта қалды. Барымыз бен жоғымызды
ғылымизерделеудің, əсіресе азаттық тарихы мен тағылымын тереңнен толғаудың методологиялы
ұстанымдарын дəйектейтін уақыт келді. Əрине, мəселенің шешімін əр ғылым өз биігінен
пайымдайтыны ақиқат. Солардың қатарында тарих ғылымының өздік методологиясы болғаны
абзал.Методология ежелден өзекті мəн-мағынаға ие. Бұл түсінікті де. Ғылымның қарымы, ақиқатқа қол
жеткізуі бірінші кезекте оның методологиялық ұстанымымен анықталады. Табиғаттың,
қоғамның,адамдар қауымдастығы мен сананың болмыс-бітімін,өзгерістерін жəне беймəлім құпияларын
ашу үшін əрқашан қатпары қалың деректер мен қисапсыз ақпарат қажет бола бермеуі мүмкін, есесіне
олардың шығу тегін, өзара байланысын, ықпалдастығын, ілгерілсу мен іркілісті бейнелеуін жазбай
тану зерттеушіден биік кəсіби даярлыққа қоса ми қазанында қайнату үстіндсгі құбылыстың əрбір
«клеткасына» сергектікпен, тіпті күдікпен қарауды талап етеді. Бұл - озық методология арқылы қол
жететін нəтиже.
Методология - ғылыми ақиқатқа жол бастайтын, ізденісті тиімді ұйымдастыратын, зерттеу
нысаны мен пəніне тəн заңдылықтарды, қисынды, қайшылықтарды сан-салалы диалектикалық
байланыс пен езгеріс динамикасында дəйектейтін ақыл-ой əрекетінің əдіс-тəсіл жиынтығы.Азаттық
тарихының методологиясын, басты-басты ұстанымдарын қалыптастыруда ЕлбасымыН.Ə.
Назарбаевтың үлесі зор. Тұңғыш Президентіміз дəйектеген: «Алдымен - экономика, содан кейін –
саясат», «Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін», Еуразиялық одақ, Азия кеңесі, ядролық қарудан бас
тарту, Астананы көшіру, əлемдік діндер съезін шақыру идеялары Тəуелсіздік құрылысына да, Отандық
тарих ғылымының ізденістеріне де соны серпін бергенін ешкім бекерлей алмайды.
«Тарихтолқынында», «Сындарлы он жыл», «Қазақстан жолы» кітаптары - заманауи үдерістің
заңдылықтары мен қиыншылықтарына жаңа методологиямен бойлаудың тамаша үлгісі. Президенттің
ғылыми- практикалық ізденісі мен бастамашылығына уақыт үдесінен шығуға, тек қана ақиқатты
айтуға құштарлық тəн. Демек, 1991 жылгы 16 желтоқсаннан бергі Отан тарихын зерттеудегі
методологиялық ұстанымның басты көздегені азаттығымыздың мəні мен мазмұнын, орнығуы мен
ерекшеліктерін, ілгерілеуі мен қайшылықтарын қосып-алусыз шынайы анықтау болса керек. Бұл
орайда Қазақстан салиқалы ғылыми ой-санаға арқау боларлықтай жолды жүріп өтті. Тəуелсіздігімізді
əлем таныды,Қазақстан мемлекеттілігі қапыптасты, кеңестік экономика мен идеология ыдырап,
өмірдің барсаласында нарықтық қатынастар, идеологиялық əралуандық орнықты, жаңа Астана бой
түзеді, қазақтар мемлекет құраушы ұлтқа айналды, əділетсіздікке, зорлыққа ұшыраған мəдени-рухани
құндылықтармен тұлғалар қайта тірілді. Аз жұмыс атқарылған жоқ.
Шынайы азаттық-алдағы арман күн
Бүгінгі Қазақстанды 1991 жылғы Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Бірақ социализмнен
кеткеніміз бен біз өтпелі кезеңді бастан кешудеміз. Оның мəнісі таптық күресті бəрінен жоғары қойған
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марксшілср айтқандай «Кімді кім жеңеді» емес, тіпті Америкадағы, Еуропадағы, Азиядағы табысты
мемлекет моделіне ұксау да емес. Мəселе - кешегі отарланған, кеңестік тоталитарлық зорлық
модернизацияны басынан өткізген Қазақстан сыртқы фактордың əсерімен жабысқан дертінен
айығып,өздік даму жолын қашан табатынында. Мемлекеттік билігі мен заңы тұрақты, байлығы
кедейшілік жеңген, бірлігі мен тұтастығы ұлттық қауіпсіздік үдесіне сай, демократиясы өз қолындағы
елге айналумен өтпелі кезең аяқталады. Тап бүгін - құрылыс материалдарының, тұрмыстық
техниканың,тіпті азық-түліктің жартысынан көбі сырттан келіп жатқанда, биік технологияларға
зəрулігімізбасқалардың есебінен өтеліп отырғанда, білім мен ғылымды қаржыландыру əлемдік
көрсеткіштерденкөш кейін қалғанда, ұлттық ақпараттық кеңістікті бөтен елдің тілі жаулап алғанда,
кедейлер мен байлардың арасындағы орташа алшақтық ұлғаймаса, азаймаған кезде - өтпелі кезеңді артта
қалдырдық яғни хақ азаттыққа жеттік дей алмаймыз.
Əлемдік жəне Отандық тəжірибені зерделесек, мəні мен көздеген мақсатына жеткен-жетпегеніне
қарай азаттық дəуірінің əлденеше кезеңінен тұратынын байқаймыз. Бірі – номиналдазаттық, екіншісі сындарлы азаттық, үшіншісі - шынайы азаттық. Номиналды азат ел басқа бірнемесе бірнеше мемлекеттің
ықпалынан шыға алмайтын кіріптар күйде қала береді. Əдетте мұндай елдің экономикасы бөтеннің
мүддесіне жұмыс істеп, сыртқа қарыз- берешегі басынан асып жатады. Ауық-ауық мемлекеттік төңкеріс
болып тұрады. Сындарлы азаттыққа жеткен елге, кешегі бодандықмұрасынан (рухани, тілдік,
экономикалық, менталитеттік, т.б.) толық қол үзбесе, де өзіндік дамужолын табуға талпыныс, кейбір
іргелі салаларда оны таба алғандық, халқына өршіл рух тəн. Шынай азат ел ішкі-сыртқы саясатын
əлемдік өркениет талабына, ұлттық мүддеге сай жүргізегін биіктіктен көрінеді.
Біз əзірге дамыған, шынайы азат елдер қатарына косылмасақ та, азат та өмірше құндылықтарды
игеруге бейімделіп, болашақ даму бағытын таңдау негізінде анықталған сындарл қазақстандық жол
басында келеміз. Номиналды азаттықпен қоштасуды бастаған күніміз, шартты түрдайтар болсақ, саяси
тұрғыдан - 1991 жылдың 1б желтоқсаны, экономикалық тұрғыдан - 1993 жылд 15 қарашасы.
Стратегиялық тұрғыдан 1997 жылдың 1 қазаны. Əлсмнің саяси картасында дербес мемлекстінің пайда
болуымен Қазақ елі өркениеттің ұлы көшінен лайықты орнын табуға кірісті, ал ұлттық валюта - теңгенің
дүниеге келуі жəне айналымға енуі номиналды экономикадан ұлттықэкономикаға көшудің шешуші
қадамы болды, «Қазақстан - 2030» багдарламасы азат елдің жасампазинтеллектуалдық əлеуетін псш етті.
Одан беріде сындарлы азаттықтың қайшылығын, қиыншылығынтанып білдік, жемісін де көре бастадық.
Қазақстандық жол салтанатына, ягни шынайы азатты жеңісіне 2030 жыл мұғдарында куə болатын
шығармыз. Бəрі стратегияда жоспарланғандай жүзсге асып жатса, XXI ғасырдың үшінші онжылдығына
қарай президенттік, заң шығарушы, атқарушы, сотбиліктері жүйесін, басқаша айтқанда, жаңа əлемдегі
жаңа Қазақстанның тағдырын айқындаушы адамфакторын кешегі коммунистік, кеңестік тəрбиеден мүлде
ада ұрпақ жасақтайтыны ақиқат. Қалайболғанда да, тəуелсіздік тарихын дəуірлеу, əр дəуірдің мəнді
белгілері мен ерекшеліктерін тиянақта ешқашан методологиялық өзектілігін жоймақ емес. Азаттық
тарихын зерттеу методологиясынақойылатын биік талаптың маңдай алдысы - тəуелсіз елімізге тəн
срекшсліктерді артта қалған дəуірлермен, бүгінгі елішілік, халыкаралық ахуалмен сабақтастықта,
сəйкестікте, айырымда дəлме-дəл тани алуы.
Адам - методология мəйегі
Біздің қазіргі тарихымызда геосаяси орналасуымыздың, мол қазба байлықтары үстінд
отыруымыздың, көпұлтты, көпдінді халық құрамының əсер-ізі сайрап жатыр. Əлемнің түкпір-түкпіріне
шашыраған қазақтардың тарихи Отанына оралуы, Қазақстан халқы Ассамблеясы сын бірегей
құрылымның пайда болуы, ядролық державалардың Қазақстан қауіпсіздігіне кепілдік беруі
индустриялық-инновациялық даму, «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламаларының жүзеге асуы, тағы
басқа үдерістер азаттық тарихының ерекшеліктерін айшықтауда. Ал осы ерекшеліктердің өзегінде
азаттықты қастерлеген, ұлтаралық келісім мен үйлесімді сақтай алған, Абай өсиеттеген баршадамзатгы
сүюге ықыласты қазақ факторы тұр. Əйтпесе посткеңестік кеңістікте мүмкіндігі Қазақстаннан əлдеқайда
жоғары Украина неге қарыштап алда жүрмейді, қазба байлығы мен жер аумағы шағын Балтық
республикалары неге тұралап қалмайды? Бүгінгі методология Отан тарихына тəн ерекшеліктерді
туындатқан адам факторын, бірінші ксзекте мемлекет құраушы ұлт факторын сандық-сапалық,
салыстыру-шендестіру, кешенді-жүйелік тəрізді қарымы мол ұстанымдармен басты
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зерттеу пəні мен нысанына айналдырғанда тарих ғылымының интеллектуалдық əлсуетін ар-ітырары əрі
сындарлы азаттықтың болашағына қызмет етері сөзсіз.
Азаттық тарихында адам факторы ілгерілеудің қаншалықты себепкері болса, іркілістің
десоншалықты тежеуішісіне айналып отыр. Мəселенің үлкені демократияның аз-көптігінде, мемлекеттік
қызметшілердің бір бөлігінде əлеуметтік-кəсіби біліктіліктің төмендігінде, жекелеген салалардмамандардың
жеткіліксіздігінде емес. Тəуелсіздік болашағы мен тағдырына адамның ашкөздігі,жемқорлық пен
парақорлық қатер төндіруде. Бұл кеселдің ортасы, таратушысы, азаттық жауын айналдырушысы материалдық-қаржылық жəне кадрлық шешім қабылдауға өкілеттігі бар
мемлекеттік қызметшілер, үлкенді-кішілі ұжым басшылары мен құқық қорғау жүйесіндегілер. Осы топтар
парақорлық пен жемқорлықтан тыйылса, бизнесмендер мен кəсіпкерлер, дəрігерлер менұстаздар, ғалымдар
мен мəдениет мамандары - бəрі заңның аясынан шығатын қадамға бармас еді. Қазіргі Қазақстанда
экономикалық қылмысқа қарсы күрестің тəп-тəуір тəжірибесі жинақталғаныменжемқорлық пен
парақорлықтың тарихына методологиялық негіз қалау тарихшы ғалымдардың əзірге қолға алмаған міндеті
екенін мойындау керек.
Сындарлы азаттығымыздың бейімделе-ырғақты нығаю жолындағы басты олжасы адамдардың
санасы мен өмір салтына батпандап енген елес қуудан арылғаны. Киімін, сыртын жаңартқан адамды емес,
санасын жаңартқан адамды жаңа адамға жатқызамыз. Өтпелі кезеңде адам факторының бар мəні осында.
Мəселені өзекті методологиялық ұстаным қатарына шығаруымыздыңсебебі бар. Патшалық отарлау тұсында
да, кеңестік жылдарда да ертеңгі күннен үмітін үзбеген қазақхалқы Мəскеудің саясаты мен насихатынан
тарыдай болса да жақсылық көргісі келді. Əсіресе социалистік идеяға көп үміт артты. XIX ғасырдың
ортасында К. Маркс: «Еуропаны елес кезіп жүр, Окоммунизм елесі» деген еді. Коммунизм елесін қазақ
жалықпастан қуды. Тіпті сталиндік қуғын-сүргін ілімнің утопиялық болмысын əшкерелей алмады. Адам
жақсыға тез үйренеді. Адамзатты жарқын болашағы - коммунизм құрушылармыз деген хрушептік,
брежневтік сөзі тəтті, діні қатт идеологияға елтіген, 1970-1980 жылдар аралығында мұнайдан түскен мол
қаражатқа сүйенумен болар-болмас қорланған кеңес халқы ілгерідегі аштықты, тапшылықты ұмытып,
үкімет пен партия өлтірмейд дегенге саятын дүниетанымды малданды. Азды-көпті сыны бар горбачевтік
«қайта құру» идеологиясы да оны бекерлеген жоқ. Осы екпінмен 1993 жылы қабылданған Қазақстан
Республикасының бірінші Конституциясы да социалистік популизмге толы еді.
Тəуелсіздік елес қуумен орнықпайтынын, шындықтың көзіне тура қарамай, азаттықты жасампаз
болмысы ашылмайтынын 1995 жылғы екінші Конституция паш етті. Президенттік басқару формасы,
парламентаризм мен көппартиялық жүйе осыдан кейін орнықты, шағын жəне орта бизнеске жол ашылды.
Нарықтық қатынас жанданды, əлеуметтік-мəдсни саясат халықаралық тəжірибеге сүйене бастады. Түптеп
келгенде, 1995 жылдан бергі Қазақстанның тыныс-тіршілігіне арқау болған құжат- екінші Конституция.
Бірақ жаңаның орнығып кетуі үшін уақыт керек екен. Қазақстандықтардың дүниетанымы мен өмір
салтындағы елес қуушылық ғасырлар межесіндегі экономиканың инновациялық ілгерілеуімен қайта
жанданғанын көзіміз көрді. «Жаңа қазақтар» байлығын қайдашашарын білмей, керекті-керексіз зəулімзəүлім үй салып, қос-қостап қымбат көлік мінсе, тұшымд жұмысқа қолы жеткендер банктен алған несиеге
бизнесін ашудың орнына аспа-текпе той жасаумен əуестенді. Табыстан басы айналган БАҚ-тарда аздыкөпті ілгерілеуді мақтау-мадақтау шектен шығып кетті. Елес қуудың нарыққа серік еместігін 2007 жылы
басталған қаржы дағдарысы тағы қуаттады. Басқаша айтсақ, қоғамдық санадағы, өмір салтындағы
өзгерістер табиғатын, олардың азаттық диалектикасы мен қисынына тарихи үндесгігін немесе қайшылығын
ашатын зерттеу методологиясына сұраныс та, қойылар талап та жоғары.
Социалистік сана мен идеологиядан арылу тағылымы мен тəжірибесін іргелі зерттеу
методологиясының нысанына айналдыру - бүгінгі күн талабы. Біздің ойымызша, тəуелсіз Қазақстан
идеологиялық жəне саяси əралуандылықты Конституцияға енгізу арқылы ресми идеологиядан
бастартқанмен, мүлде идеологиясыз да қалған жоқ. Тəуелсіз БАҚ, мемлекеттік емес ұйымдар саны
артты,діннің рөлі күшейді, оппозиция бар, экономикалық либерализм орнығуда. Қоғамдық
санадағытүбегейлі бетбұрыстың өмірдегі нақты көрінісі - саяси партиялар мен түрлі қозғалыстардың
пайдаболуы. Осылардың əрқайсысының өз идеологиясы түзілген. Дегенмен бұл салаға мемлекеттікқұқықтық реттеу қажет екендігі сөзсіз. Ол əсіресе діни қатынастар саласында өткір сипат алуда. Кешегі
атеист азаматтардың қысқа мерзім ішінде сан-алуан діни ағымдар мен секталарға жойдасыз бой алдыру
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себебін деректер мен фактілерді алға тартумен кемел дəйектеу мүмкін емес. Оның
əлеуметтік,экономикалық, рухани, халықаралық, құқықтық құраушыларын жеке дара жəне өзара
ықпалдастықта саралайтын методологиялық ізденіске кең өріс ашқан абзал. Сөйте тұра, атқарушы биліктің,
сот билігінің қоғам өміріне реттеуші күш ретінде араласуының шегі мен дəрежесі заңмен анықталып, одан
қылаудай ауытқымауы керек. Кеңестік тəрбие мектебінен өткен аға ұрпақ ірілі-ұсақты істің басы- қасында
мемлекеттік билік жүргенін құп көргенмен азаттық ұландары мұны өзінің еркіндігіне қол сұғу ретінде
қабылдауы мүмкін.
Азаттық тарихын ақиқат биігінен саралаудың келесі бір методологиялық шарты –
көшбасшылардың практикалық-қолданбалық жəне теориялық-шығармашылық қарымы мен бəсекеге
қабілеттілігін, ел тағдырындағы жасампаз немесе кереғар рөлін салиқалы зерделсй білу.
Иə, халықтың тарихтағы орнын ешкім жоққа шығармайды. Астананы тұрғызған,
материалдыигіліктерді арттырған, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін күш - халық. Бірақ халықтың
жасампазəлеуеті өздігінен жүзегс аса қалмайды. Бəрі халықтың қолында тұрса, фашизм де, тоталитаризм
де, ек дүииежүзілік соғыста, Аралдың тартылуы да, үлескерлердің алдануы меи жемқорлардың тайраңдау
да мүмкін емес қой. Алысқа бармай, өзіміз жақсы білетін Ресей империясының күйреуі, КСРО-ның
ыдырауы тарихына көз жүгіртсек елдегі қоғамдық-саяси, экономикалық жəне мəдени-имандыққатынастар
мазмұнына қарай халықтың екі мінезбен, екі құндылық бағдармен өмір суретінін байқаймыз. Бірі құлшыныс, екіншісі - енжарлық. Көптің лайықты өмір сүруге, ұрпақ өрбітуге, еңбекетуге, дем алуға құқы
қағаз жүзінде қалмай, нақты істе атқарылғанда, адамдардың көңіл-күйі, өмірдағдысы, ертеңге көзқарасы
құлшынысқа оранып, арасынан, біріншіден, нағыз таланттар шығады,екіншіден, халықтың жасампаздық
қабілеті ашылады. Сырттан жау келмесе, орта табы қалың мұнда мемлекеттің табиғи-ырғақты дамуы
тамаша табыстармен көмкерілмек.
Заңы мен нақты өмір шындығының, сөзі мен ісінің арасындағы алшақтық ұлғайған мемлекетте,
яғни халық мүддесіне биліктің көздегені қайшы келген сəттсн əділетсіздікке іштей наразы тарих
субьектілері алғашқыда енжарлыққа салынады, уақыт өте қоғамдағы даму қайшылықтары асқынады,
түбінде - билік пен қоғамдық құрылысқа наразылық бұрқ етіп сыртқа шығады. Мұның бұлтартпас айғақдəлелі - тоқырауға ұшыраған кеңес қоғамы мен кеңестер Одағының ыдырауы. Биліктен, меншіктен
шеттетілген, санасын енжарлық билеген халық 1991 жылғы тамызда коммунистік келешектен бас тартып,
жаңа демократия жағына шығуы бір күннің нəтижесі емес. Ашынған халықты
тəуелсіздік құндылықтарының өзі тоқтата алмайтынын 2005, 2010 жылдарғы Қырғызстан оқиғасы көрсетіп
берді.
Билік жəне тұлға
Орталықтың өктемдігінен енді ғана құтылған Қазақстанға - өтпелі кезеңдсгі жас мемлекетке
қоғамдық-саяси,
экономикалық-мəдени
биік
белестерге
шығуы
үшін
халық
мүддесін
қорғайтынзаңнамаларға қоса тегеурінді билік вертикалы керек. Басқаша айтқанда, методологиялық
басымдықты адам факторымен байланыстырғанда оның жабық, көзге көріне бермейтін («адам аласы
ішінде»)қасиеті бар екендігін ескеріп, нысананы-мақсатты əрекетін ұйымдастыратын мемлекет, билік,
құқық,жүйесіне ерекше мəн беретін уақыт келді. Əзірге тарихшы-ғалымдар тəуелсіз мемлекет, билік, кұқық
тарихының методологиясын зерделеуде көп іс тындыра қойған жоқ. Бұл міндетке артылар
жауапкершілік зор екенін өмірдің өзі дəлелдеді. Бізді мұндай пайымға жетектеген себептер: біріншіден,
мемлекеттік тəуелсіздік жарияланған сəтте қоғамдық сана. Тіпті Отандық тарих ғылымы нарықтық
экономиканың, демократияның, идеологиялық либерализмнің, əлемдік саясаттың, қоғамдық топтар мен
əлеуметгік қозғалыстардың шын мағынасындағы қыр-сырынан хабарсыз еді; екіншіден, уақыт алға тартқан
міндеттерді ауыр дағдарыс үстінде шешуге тура келді; үшіншіден, əрқашан дұрыс шешім табыла бермеді.
Тəжірибенің жоқтығы, білікті мамандардың тапшылығы, технологиялық мешелдік қателесуге, жаңсақ
басуға ұрындырып жатты, объективті үдерісті тежеді. Мəселен, президенттік қызмет 1990 жылы
енгізілгенмен президентік билік институтының орнығуы 1995 жылы жаңа Конституция қабылдау негізінде
мүмкін болғаны осыған айғақ-дəлел. Қазақстан элитасы, ең бастысы - ел тағдырына жауапкершілікті
мойнына алған тұңғыш Президент Н. Назарбаев мемлекеттілікті,билік вертикалын қалыптастыруда төл
тəжірибемізге сүйену аздық ететінін білгендіктен Батыс пен Шығыстың үлгілерін шығармашылықпен
пайдалануға басымдық бергені рас. Сондықтан да болар, қазіргі Қазақстанның билік жүйесі,
демократиясына тəн ерекшеліктері, ұлт пен ұлтшылдығы, орталықтанған басқару мен жергілікті өзін-өзі
басқарудың ара-қатынасы, мемлекеттің
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рөлі, экономикасы қаншалықты калиталистік, қазақстандық, «импорттық» екені қоғамдық сана мойындаған
əрі түсінікті дəйектелген методологиялық талдау биігінс шықты дей алмаймыз.
Біздің ойымызша, бөтеннің уысынан енді босаған мемлекеттің номиналды азаттықтан
шынайыазаттық биігіне көтерілгенше табиғи-ырғақты даму жолына түсу-түспеуін, бəсекеге қабілетті болуболмауын, барша тағдырын мемлекеттік биліктегі тұлғалар, бірінші кезекте тұңғыш Елбасы, оның саяси
кемелдігі, интеллектуалдық көрегендігі, нысаналы-мақсатты қызметінің негізділігі анықтайды. Күні өткен
қоғамдық қатынастар ығыстырылмаған, жаңасы толық басымдыққа жетпеген өтпелі кезеңде, əсіресе
демократия мен саяси мəдениет қоғамның кауіпсіздігін қамтамасыз ететін факторға айналмаған елде ұлттық
Тұлға мен Көшбасшының əрбір шешімі, əрбір қадамы тағдыранықтағыш мəнмағынаға ие. Сондықтан Қазақстанда Президенттік басқару институтының тууын, нығаюын,
конституциялықреформалармен қамтамасыз етілу эволюциясын, бүкілхалықтық қолдауға ие болу
диалектикасын методологиялық тұжырыммен даралаудың орны ерекше. Күрмеуі күрделі осы мəселені
шешкенде Президенттің тұлғалық қасиеттері мен тарихи рөлі ғана ашылмайды, командасы мен
оппозицияның, идеялары мен сыншыларының көздегені, іс-əрекетінің нəтижесі өз бағасын алады.
Көшбасшылар
мен
халықтың
қазіргі
Отан
тарихындағы
ықпалдастығын
методологиялыпайымдағанда əр затты өз атымен атаған абзал. Көзінің тірісінде бағаланбай, дүниеден озған
соң И.Н. Худенко тамаша басшы еді, М. Мақатасв - ақиық ақын. ІІІ. Қалдаяқов - талантты сазгер, С.
Қондыбай - екінші Шоқан екен деп көлгірсу - кемел методологияның жоқтығынан, жартыкеш ғылымның
сөзі. Тарихи үдерісте көшбасшылар факторының əсері жария əрі ұзақ мерзімді, ал халық факторы көзге түсе
бермейді, кейде тіпті бір сəттік. Айғақ-дəлел келтірер болсақ, Тəуелсіз Қазақстан
тарихында Назарбаев факторы ұзақ сақталатынын, келесі Елбасы билікке келгеннен қейін де «жұмыс» істей
беретінін алға тарта аламыз. Ал халықтың билеушіге ықпалы күнде көріне бермейді, оның жоғары жаққа
жазған хаттары, өтініш-сұрағы, тіпті жанайқайы жауапсыз қалатыны бар. Ол - ол ма, бүкілхалықтық
президент сайлауы əрісі - бірнеше айдың, берісі - бір күннің екіншісіндегі таңдау ғой.
Түйіп айтсақ, тəуелсіз Қазақстан тарихынан жазылған еңбектерде миллиондаған тонна көмір темір,
мұнай, миллиардтаған пұт астық өндіргеніміз, жүздеген мың маман даярлағанымыз, ақбасАлатау мен
ертегідей Бурабайды жалғаған жол салғанымыз ауызға алынбайбай тұрып, осылардың бəрініңқажет əрі
мүмкін екенін дəйектеген тұлғалық-интеллектуалдық фактор мен халық еңбегінің, мүддесінің үйлесімін
немесе қайшылығын биік методологиялық модемиетпен пайымдаудың парқы да, нарқы да жоғары. Бұған
арқау боларлық тəжірибе - мемлекеттік егемендік туралы Декларациядан «Жол картасына» дейін - бізде
баршылық. Сонда əлдекімді асыра дəріптеуге немесе адал еңбекті ескерусізқалдыруға соқтыратын, азттық
тарихын көшбасшылар тарихына айналдыратын сыңаржақ тарихи
көзқарасқа жол берілмейді.
Методология жəне ұлттық мүдде
Көшбасшылар мен халыққа қатысты методологиялық ұстаным қазіргі Отан тарихындағы
ұлтфакторын дөп басып тануға септеседі. Əрбір ұлт өзінің таңдаулы ұл-қыздарымен мақтануы əсте бекер
емес. Демократиясы мсн нарықтық экономикасы уақыт сынынан өткен АҚШ, Англия, Франция, Германия
тəрізді дамыған елдерде ұлт мəселесі ауық-ауық көтеріліп жататынын ескерсек, өтпелі кезеңдегі көпұлтты
Қазақстан үшін оның тағдыранықтағыш мəні бар. Тап осы мəселеде азаттық тарихын зерттеушілердің
методологиялық ұстанымы акиқаттан қылаудай ауытқымағары абзал. Ұлттан ұлттың артықшылығы да,
кемшілігі де жоқ, айырмашылығы ғана бар. Ал айырмашылықтан қайшылық көргісі келетіндерге, казіргі
қиыншылықтың бастау-бұлағын іздешілерге сылтау көп. Сталиндік- голощекиндік аштықты, саяси қуғынсүргінді, хрущевтік-брежневтік жер бөлісті, горбачсвтік- колбиндік желтоқсан зорлығын қыздырманың
қызыл тілімен қоздырып, бітпес дауға, ұлтаралық қақтығысқа айналдыруға болады. Дұрысы - сол
қиянаттың бəрі ат төбеліндей шовинист билеушілердің, жалғаи идея қуғандардың таптық шектеулігінен,
ашкөздігінен, менмендігінен туындағанын, тұтас ұлттың кінəсі жоқтығын түсіндіру. Бұл - бір.Екіншіден,
зорлық-зомбылығымен миллиондардың өмірін қиған қасіретті тарихты қайталаудың зияннан басқа берері
жоқ. Тұтас халықты еркіндігінен айырған халық азат халық бола алмайды ,тəуелсіздіктен айрылған ел
кіріптар халден шыға алмайды. Мемлекеттің қуаты халықтар бірлігінде. Қазақтар Қазақстанда байырғы ұлт,
азаматтардың басым бөлігі əрі мемлекет құраушы ұлт ретінде қандай да құқықтык басымдыққа ие болмаса
да, тарихи миссияны - елдегі бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз етіп отырғанын, мемлекеттік мəртебесі
бар тілі барша қазақстандықтарды
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ұйыстырушы тіл болуы керектігін азаттық тарихын зерттеу методологиясына айналдыра алсақ, ақиқаттың
ақ жолынан ауытқымаймыз. Осының өзі қоғамда жүріп жатқан түрлі (мемлекеттік тіл, көші- қон,
жекешелендіру, т.б.с.с. төңірегіндегі) пікірталасқа, нақты үдеріске (саяси, экономикалық, мəдени, т.б.)
ғалымның көзқарасын, тұғырнамасын білдіреді. Өкініштісі -- қазірігі Қазақстан ғылымы, əсіресе қоғамдықгуманитарлық ғылымдар өмірге, практикаға пəрменді ықпал ете алмай отыр. Диссертациялар қорғау
шарықтау шегіне жеткенмен қоғамдық пікірде де, материалдық-тұрмыстық жағдай тұрғысынан да
ғалымның беделі мейлінше төмен, уəжіне қулақ қоюшы қоғам жоқ. Бүгінгі үдеріс тағдыры, айта берсек,
ғылымның да тағдыры билік пен саясаткерлердің құзырында. Ал қарақан басының қамы үшін билікпен
жақындасу немесе тəжікелесу, саясаттың сойылын соғу немесе көзсіз сыншысана айналу тарих ғылымына,
тарихшыға ешқашан абырой əперген емес.
Үшіншіден, қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар жаңа мамандықтармен толыққаньн, зерттеу пəні
мен өкілеттілігіне өзгерістер келгенін білген жөн. Тарихшылар жүріп жатқан казіргі үдерістер
менөзгерістердің болжамды ертеңін қозғамай - ол үшін саясаттанушылар, əлеуметтанушылар,
мəдениеттанушылар, т.б. бар - орныққан нəтижелеріне ғылыми талдау,əділ баға берсе де аз олжа емес. Егер
тəуелсіз Қазақстанда жүріп жатқан реформалардың ақыры жағымды нəтижемен аяқталмайтынын,
мемлекеттік-ұлттық мүддеге кереғар екенін дəйектеу қажет болса, «ертең анау құриды, бүрсігүні мынадай
пəлеге жолығамыз» дегенге саятын сəуегейлікке салынбай, тарихы мен тағдыры бізге ұқсас əрі
тəуелсіздікке қолы жеткеннен кейінгі өтпелі кезеңнен ұзап кетксн елдер тəжірибесі мен тағылымын алға
тарта ойтолғаған жөн шығар.
Ұлт тарихы жəне əлемдік үдерістер
Қазіргі Қазақстан тарихын зерттеу методологиясында мемлекет пен қоғамның, тіпті жекелеген
ұжымдар мен адамдардың өмірі əралуан екенін, қыртысы қалың факторлар əсерімен қалыптасатыны
ерекше назарда ұстау керек. Айталық азаматтардыц əл-ауқаты елдің табиғи байлығына, ғылымы
менбілімінің тікелей өндіргіш күшке айналу дəрежесіне, мемлекеттік басқару тиімділігіне, негізінен ішкі
саясаттың қарымына қарай жақсарады немесе төмендейді. Жəне бұл мəселе Қазақстанның бəсекеге
қабілетілігіне, ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қатысты көрсеткіш орнына жүреді.
Ал ұлттық қауіпсіздіктің қамал-қорғаны - Қарулы Күштер тəуелсіз Қазақстанның ішкі қажеттілігін
бейнелей алмайды. Ол - сыртқы себептің пəрменімен құрылған бірлестік. Сөйте тұра азаматтардың
лайықты əл-ауқаты мен Қарулы Күштердің сақадай сай тұруы арасында ажырағысыз байланыс жатыр.
Демек, бүгінгі методологияға азаттық тарихын кешенді, жүйелі, динамикада ашу ғана жүктелмейді,
əрбір құбылыс пеп үдерістің пайда болуына, өзара ықпалдастығы мен дербестігіне, ішкі басымдықтары мен
тетіктеріне, тағылымына қисынды əрі деректі жауап іздеу маңызды. Əрине, бəріелішілік қажеттілікпен,
билік шешімімен, бірер маманның жазғандарымен аша салу мүмкін емес. Əр құбылыстың немесе үдерістің
өз бастау-бұлағын, заңдылықтарын. тəжірибесін тиянақтаумен қатар əлемдік, өңірлік тəнікті (апалог) іздеу
міндеті алда тұр. Тарихтың əралуан тағылым-тəжірибесін арасынан қыл өтпестей кіріктірумен
жалпыадамзаттық заңдылыққа қайшы келмейтін тұтас ұлттық
тарих түзілетінін методологиялық-танымдық ережеге айналдырғанда ғана азаттық ақиқатына
оқырмандарды иландыра аламыз.
Бұл жерде тарих тəжірибесі мен заманауи мəселенің мазмұнын, тіпті барысы мен бағытын əлемдік
кездейсоқ немесе стихиялы себеп күрт өзгертіп жібере алатынын бекерлеуге болмайды. Мəселен, мұхиттың
арғы жағындағы АҚШ-та басталған қаржы дағдарысы Қазақстанды аз əбігерге түсірген жоқ. Жоспарланған
біраз игілікті істерді доғара тұруға мəжбүрледі. Ендеше, жаһанданутұсындағы методология ұлттық таным
шеңберінде қалумен іргелі нəтижелерге қол жеткізе бермейді. Жана əлемнің озара əссрі мен байланысы
қанша артса, ғылыми танымның методологиясы да
соншалықты ыкпалдастықпен баюы керек. Мұның сыртында Қазақстанның да қазіргі əлемге ықпал ете
бастағанын ЕҚЫҮ-ға төрағалығынан көріп отырмыз.
Бұдан туындайтын келесі методологиялық пайым: мейлінше күрделіленген əрі іргелі əр саласөз
заңдылықтарымен өмір сүретін бүгінгі Қазақстанның тарихын бөтеннің ілімімен ғана дəйектеуақиқатқа
апармайды. Бір ғана ғұламаның, тіпті 3-4 ғұламаның ілімін басшылыққа алудың, оны догмаға
айналдырудың арты қоғамды да, мемлекетті де күйрететінін КСРО-ның, социалистік елдердіқұрдымға
кеткен тағдыры əшкереледі. Бізге үздік интеллектуалдық ізденістер жетістіктерін кəдегежаратқан
жарасады. Саясат тарихын зерттегенде б.э.д. өмір сүрген Аристотельден XX ғасыр
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ойшылдары Ə. Бөкейханның, Хайдеггердің, Ясперстің, Арендтің, мемлекеттілік тарихыныңмəселелері ІІ
көтергенде Конфуций, əл-Фараби, Шоқан, Фукуяма, Хантингтон, Жан Моне
зерттеулерінің, экономика тарихын талдағанда XVIII ғасыр ғалымы А. Смиттен тартып XX ғасы ортасына
қарай əлемге мəшһүр болған Кейнс. одан кейінгі М.Фридман, Э.Ф. Шумахер. т.б.тұжырымдары мен
идеяларының, ұлт қауіпсіздігі, Отан тарихы жайлы қазақ ойшылдарының, Елбасымыз Н. Назарбаевтың
толғаныстарының танымдық-методологиялық жаңашылдығы қолданым тапса, азаттық тарихын биік
өремен түзеріміз сөзсіз. Есімдері аталған-аталмаған кемел ой иелерінің бір-біріне қайшы келетін танымтұжырымдары бар. Эклектикаға ұрынбастан солардың ара жігін ашып,
тəуелсіз Қазақстан тарихының ақиқатын тануға септесетін əлеуетін пайдаланумен бəсекеге қабілетілік
мəселесін шешуге де олжа салынады. Заманауи тарихшы өз кəсібінің аясында томаға-тұйық
оқшауланбай, барша қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың, ретін тауып, жаратылыстану, техникалы
ғылымдардың қолданбалы-практикалық, теориялық-шығармашылық мүмкіндіктерін кəдеге жаратса,
толымды пікір айта алады.
Иə, ғылымға интеграция мен дифференциация келгені бұрыннан аян еді. Саясат пен практикаға
нанотехнологиялар ене бастағанда, олардың бəсі мейлінше жоғарылады. Мысалға алар болсақ, ғасырлар
тоғысындағы экономиканың күретамыры - банк-қаржы жүйесі тарихын немесе ғылым мен техниканың
тарихын - тарих факультетінде алған біліммен ғана зерделеу жоғары математиканың есебін көбейту
таблицасына сүйенумен шешуге талаптанғанмен бірдей. Бүгінгі тарихшы əз заманының ғылымы мен
білімінің, техникасы мсн технологияларының жалына қолын іліндірмей, діттеген мақсатына жетпейді.
Тарих таразысы
Қазіргі Қазақстан тарихының тəжірибесі мсн тағылымын бағалауда жүгінетін өлшем таразысы неде
деген сұрақтың методологиялық кілті төңірегінде бірер ойымызды айта кетейік. Біздіпайымдауымызша,
тарихи мəн-маңызы бар мəселені ой елегінен өткізгенде екі өлшемге басымды беру керек. Біріншіден,
зерттеу нысаны мен пəніне айналған құбылыс жəне үдерістің мемлекеттік реттелуі, нақты жүзеге асуы,
құқықтық рəсімделуі ел Конституциясы, тиісті заңнамалық актілер аясында жүрген-жүрмегенін назардан
шығармау, екіншіден, түпкі нəтижесі əлеуметтік қауыммүддесіне жауап берген-бермегенін бүкпесіз ашу.
Қазақстанның құқықтық мемлекет екендігі негізгі Заңда айрыкша көрсетілген. Заңды бұзудың арты неге
апарып соғатынын Атырау қаласында күйреп түскен көпір, Астанада орнатылмай қалған Керей мен
Жəнібек хандар, қазақ батырлары ескерткіші коршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшысы Н.
Ысқақов пен орынбасарларының тағдыры, Оңтүстік Қазақстан облысында балалардың СПИД ауруына
шалдығуы - бəрі бұлтартпай əшкерелеп тұр. Осылардың əрқайсысы, түптеп келгенде, халық қаражатын
талан-таражға салудан бұрын жекелеген əлеуметтік кауымның бүгіні мен ертеңіне кері əсерін тигізеді.
Əлеуметтік қауымның
үлкенді-кішілі болатыны белгілі: оқушылар мен студенттер əскери қызметкерлерден басым, педагогтар мен
ғалымда жұмыссыздардан көп, мəдениет саласындағылар шағын-орта бизнеспен айналысатындардан аз.
Көппен есептесіп, саны азды шетке қағу практикаға да, ғылымға да жараспайтын қателсеу. Конституция
бабының, тиісті заңнамалық құжаттың дəл əрі толық атқарылмауы бірде көпшіліктің, бірде мейлінше
шағын қауымның мүддесін, құқығын шайқайтынын, қоғамдағы мəдени-имандық ахуал бұзылатынын,
мемлекет пен əлеуметтік субъектінің, үкімет пен азаматтардың
арасындағы сенім жəне тепе-теңдік дағдарысы туындайтынын, бұл əлеуметтік сілкініске жасалған бірінші
қадам екенін жоғары методологиялық ұстаным мəртебесіне көтерумен тарих ғылымының өмірмен
байланысы арта түседі.
Тарихи ақиқат қырлары сан алуан. Сындарлы азаттығымыздың біреуді тамсандырған табысы
əлдекімнің тарапынан сынға ұшырап жататыны немесе елеусіз-ескерусіз қалатыны бар. Түптеп келсек,
методологиялық ұстанымы келіскен тарихи ақиқат қана азаттығымыздың негізгі - қосалқы, басты – екінші
ретті, кезек күттірмейтін - бөгеле тұратын стратегиясы меп тактикасын, мақсаты мен міндетін, басымдығы
мен тетіктерін, дерті мен шипасын дөп басуға əкеледі. Ғылыми танымның қапысыз анықталған
методологиялық ұстанымы азаттық тарихын бұрмалаусыз, əсірелеусіз жазуға жол бастайды. Тəуелсіз
Қазақстанның «ақтаңдақсыз» ақиқат тарихын түзудің өзі санадағы, қоғамдық пікірдегі, ішкі-сыртқы
саясаттағы, экономика мен мəдениеттегі барымыз бен жоғымызды, ілгерілемен іркілісті дəйектеудің кілтіне
айналып отыр. Азаттық ақиқатты айтқызғанда, ақиқат азаттық мүддесін қорғаумен əрленгенде тарих
ғылымы өз миссиясын орындайды.
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Резюме
Статья посвящена обсуждению методологических проблем исторических исследований. По
мнению автора, история сегодня должна быть открыта для всех направлений мысли и гипотиз,
выдвигаемых другими дисциплинами, которые тоже изучает общество, а ее методы, также как и
способы постановки вопросов, должны быть в значительной степени обновлены.
Summary
Article is devoted problems and problems of social studies of modern Kazakhstan.According to the
author,necessity of reforming of social studies of Kazakhstan-the requirement of time also urged to prepare
comprehensively developed,creatively and critically conceiving experts,the persons possessing high feeling of
patriotism,validly concerning national values,the historical past Kazakh and other people capable to complete
vision and the analysis of ways of development of a society.
ҚОҒАМ ЖƏНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЬІМДАР
Қ.Атабаев Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті деректану жəне тарихнама кафедрасының
меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор
Қоғам жəне қоғам тану мəселесі барлық уақыттада қоғамдық ғылымдардың өзекті мəселесі
болған жəне бола бермекте. Десекте, бүгінгі Қазақстан қоғамдық ғылымдары өз міндеттерін толық
атқарып отыр деп айту қиын. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаев
тəуелсіздік қарсаңында өзінің «Əділеттің ақ жолы» атты кітабында кеңестік қоғамтану ғылымын
талдау жасай келе: "Ат төбеліндей басшы топтың шындықка жанаса бермейтін қағидаларына қызмет
етуді көздеген қоғамдық ғылымдарымыздың өмірге ілесе алмай, “артта қалушылығы” да бізге
өткенімізден мұра болып қалған зардабы мол қасиеттеріміздің бірі. Қазір біз теориялық тұрғыдан
алғанда мүлдем қарусызданып, дəрменсіз күйде қиындық” деп жазған еді [1.131 б.]. Содан бері, яғни
тəуелсіздік жылдары Қазақстан қоғамдық ғылымдарын көп өзгеріске ұшырай қойды деп айту қиын
Күні бүгінге дейін ұлттық идеологияның болмауы, дəл сол біздегі қоғамдық ғылымдардың
дəрменсіздігінің тікелей салдары. Мұндай тұйықтан шығудың бірден біржолы Қазақстан қоғамдық
ғылымдарын ұлттық мүддеге сай түбегейлі қайта құру.
Қазақстан қоғамдық ғылымдарын уақыт талабынан шыға отырып, реформаландырудың
объективті алғышарттары бізде толық пісіп жетілді деп айтуға болады. Əрине реформа жолының ауыр
жол екендігі, оның аурулы да азапты жол екендігі баршаға аян. Дегенмен, ол бірден бір дұрыс жол.
Саналы түрле барып жан-жақты ойластырылған жəнемақсатты түрде іске асырылған реформаның бар
азабын ашыдаған қоғам ғана оның оңды нəтижесін көре алады. Жалпы алғанда Қазақстан ғылымын
реформалау ісі соңғы кезде белсенді түрде жүргізіле бастағандығы рас. Бірақ, олар, негізінен, ғылымитехникалық дамуының 5 басым бағыттары бойынша ғана жүргізілуде. Ал Қазакстан ғылымы болса
үлкен табыстарға жылдам қол жеткізуге көмектесетін нақты-қолданбалы технологиялық ғылымдардан
ғана емес, сонымен қатар, нəтижесі бірден көзге түсе қоймайтын, бірақ түбінде ұлттың ұлт болып
қалуында, ұлттың өзіндік бет-бейнесін сақтай отырып дамуында, солар қылы қоғамның бірлігін
сақтауда шешуші рөл атқаратын қоғамдық ғылымдардан да тұрады.
Ұлттық ғылым академиясының 60 жылдығына арналған мерекелік сессиясында сөйлеген
сөзінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан ғылымының осы бөлігі тұрады: «...мен гуманитарлық
ғылымдар саласына да назараударған жөн деген қорытындыға келіп отырмын. Ол ғылыми
зерттеулердің тағы бір басым бағыты болуға заңды түрде үміттенеді... Бəсекеге қаблеттілік
тұжырымдамасы тұрғысынан келгенде қоғамдық ғылымдардың маңызын ешбір жағдайда да
төмендетуге болмайды»- деп, атапайтты.
Бірақ, əзірге, неге екені белгісіз, Қазақстан үкіметі біздегі қоғамдық ғылымдарды реформалау
арқылы түбегейлі қайта құру қажеттігі туралы мəселе көтермей отыр. Ал, оларда мемлекет тарапынан
өздеріне көңіл аударуды, қоғамымыздың бүгінгі даму деңгейіне сəйкес жəне ұлттық мүддеге сай
реформалау арқылы, дамудың жаңа сатысына көтеруді қажетет еді. Сондықтан қоғамдық ғылымдарды
реформалауда уақыт талабына сай жүргізілуі керек.
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Ал, ол үшін, алдымен біздегі қоғамдық ғылымдардың өзіндік ерекшеліктерін анықтапалу қажет
болады. Қалыптасқан шынайы ахуалдан шыға отырып, өз ерекшеліктерін есекермей жəне жан-жақты
ойластырылмай жүргізілген реформалардың көптеген қиыншылықтарға кездесіп, нəтижесінің ойдағыдай
болмай шығатындығын өмірдің өзікөрсетіп отыр. Сондықтан да Қазақстан қоғамдық ғылымдарын
реформалау арқылы қайта құру туралы өз ойымызды көпшілік назарына ұғынып отырмыз.
Біріншіден, Қазақстан қоғамдық ғылымдары большевиктер партиясының құрған Кеңес қоғамының
артықшылығын дəріптеу мен айналысуға тиіс болған КСРО қоғамдық ғылымдарының құрамдас бөлігі
ретінде пайда болып, қалыптасты жəне 70 жыл бойы сол бағыттадамыды. КСРО күйреп, большевиктер
диктатынанда, қоғамдық ғылымдардың негізін құраған марксизм-леннизм ілімінен де құтылдық. Бірақ,
Қазақстан қоғамдық ғылымдарында кейбір концептуалды өзгерістердің болғанымен, жалпыалғанда,
айтарлықтай түбегейлі өзгерістер бола қойды деп айту қиын. Дегенмен, ондай өзгерістердің болмауының да
белгілі бір дəреже де өз заңдылықтары бар.
Өмірбойы “Қазақстанның капитализмді аттап өтіп, социалистік қоғам орнатқандығын” немесе
“социалистік өмір салтының капиталистік өмір салтынан артықшылығын” дəлелдеумен айналысқан
пəлсəпашының. ‘'социалистік реализмді” немесе ‘‘формасыұлттық, мазмұнысоциалистік” кеңес əдебиетін
зерттеген əдебиеттанушының, “Қазақстанда тап күресінің нəтижесінде жəне большевиктер партиясының
басшылығымен социалистік қоғам орнауының заңдылықтарын’’ долелдеп берген тарихшының (солардың
бірі осы жолдардың авторы) т. т. Тез арада өзгере қоюлары мүмкін де емеседі. Ол үшін бегілі бір кезеңнен
өтуіміз кажет болатын. Міне енді, сол өтпелі кезеңде аяк талып келе жатыр деп айтуғаболады. Ендігі жерде
ескі сарынмен жүреберу біздегі қоғамдық ғылымдардың уақытталабынан тым артта қалып қоюына əкеліп
соқтырары анық.
Екіншіден, бізде қоғамтанушы-ғылымдар даярлау ісіде, сол баяғы кеңестік кезеңнен қалған жүйе
бойынша жүргізілін келді. Рас, соңғы жылдары ғылым саласында ҚРБілім жəне ғылым министрлігінің
басшылығымен бізде де ғылыми дəрежелер берудің, яғни ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын
мамандардаярлаудың халықаралық стандартқа сай үш сатылық жүйеге көшіріле бастады. Мүмкін, жалпы
алғаныда ол дұрыс та болар. Өйткені, біздегі қазіргі жүйе ғылымды дамытуға емес. Ғылыми атақ –
дəрежелер беруге бағытталған. Ол өз мүмкіндігін толығымен тауысқандығы анық. Бірақ, біздің
байқауымызша, реформалау барысында біздегі қоғамдық- гуманитарлық ғылымдардың өзіндік
ерекшеліктері ескерілмей отырғансыңайлы. Егер, шынымен сола болса, онда мұны ұлт болашағы үшін аса
қауіпті үрдістің көрініс бере бастауы деп бағалауымыз керек.
Үшіншіден, біздегі барлық дерлік қоғамдақ-гуманитарлық ғылымдар
сапасы аса
саясаттандырылған, өзінің басты міндетінен алшақтатылған. Олар ұзақ жылдар бойы бір ғана идеологияға
жəне белгілі бір саяси топтың мүддесіне қызметтесіп, орыстық (кеңестік) дүниетанымның шылауында
келген ғылым. Қазақстан қоғамдық ғылымдарының осындай жəне басқада ерекшеліктері ескермей, оның
қазіргі реальды жағдайымен мақсат- міндеттерін анықтайалмай, нақты жаратылыстану ғылымдармен
қосақтап, бірқалыпқа құйып реформалау бір қателіктен, екінші қателікке ұрындырары анық. Мысалы,
қазіргі жаңа талаптардың бірі, философиядокторы (РҺ.Д) ғылыми дəрежесін беруге байланысты шетелдік
университеттермен, ондағы мамандармен ынтымақтасу, мүмкін ғылымның басқасалаларына пайдалы болса
болар, бірақ Қазақстан қоғамдық ғылымдарына пайдалы болуы екіталай. Бұл кеңестік шылбырдан босаған
Қазақстан қоғамдық ғылымдарынын мойнына батыстық шылбар салу деген сөз,
Қазақтың тілі, тарихы түгіл қазақтың өзінің кім екендігінен хабары шамалы шетелдік мамандардың
біздің тілімізді, тарихымызды, əдебиетімзді т.т, зерттеуге көмектеседі деп ойлаудың өзі ыңғайсыз. Мысалы,
біздің тарихымызды шетелдік тарихшылырдың, олардың ішінде орыс тарихшыларыныңда. Қалай жазғанын
талай көрдік емес пе? Кезінде тарихымызды өзгенің көзімен жəне өзгенің тілімен жазу негізгі үрдіске
айналмадыма? Өкінішке орай, сол үрдіс аздаған өзгерістермен күні бүгінге дейін жалғасып отырған жоқпа?
Ондай үрдістен бастартпай, тарих ғылымын басқа арнаға бұрмайшына тарихымызды зерттеуде, жазуда
мүмкін емес екендігіне көзіміз əлі де жеткен жоқпа?
Тарих ғылымын басқа арнаға бұрудың бірден-бір жолы Қазақстан тарих ғылымын ұлттық
мүддеге сай реформалау арқылы түбегейлі қайта құру екендігі жəне оның теориялык - методологиялық
негіздерімен жолдары туралы біз бірнеше мақалаларымызда айттық. Бірақ, Қазақстан тарих ғылымын
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біздегі қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың құрамдас бөлігі ретінде, сол ғылымдармен
байланыстағана реформалауға болады. Қоғамдық ғылымдарды реформалаудың да объективті
артықшылықтары бізде толық пісіп жетілді деп батыл айта аламыз. Олардың еңбастылары: ұлттың
өзін-өзі тануға деген ұмтылысы; дінге, тілге. Тарихқа деген қызығушылықтың артуы; ұлттық
идеологияның қажеттігі т.б. Бүгінгі қоғамдық ғылымдардың мұндай ұлттық сұраныстарды
қанағаттандыруға қабілетсіз болып шыққандығы баршаға аян шындық. Тəуелсіздік алғанымызға 18
жыл болсада ұлттық идеологиямыздың болмауы соның айқын дəлелі. Ұлттың рухани өмірін зерттейтін
шынайы қоғамдық ғылымдары болмай, ұлттық идеологияның қалыптасуы да мүмкін емес.
Төртіншіден, қоғамдық ғылымдарды реформалау үшін ең алдымен оның мақсаты мен
міндеттерін, қай бағытта, қандай жолдармен реформалауға болатындығын айқындауымыз қажет.
Біздің ойымызша, Қазақстан жағдайында біздегі қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың басты зерттеу
объектісі - қазақ қоғамы болуы керек. Өйткені, қазақ жерінде бұрын-соңды өмір сүріген адамдар
қауымдастығының негізін қалаған, қоғамдық қатынастардың ұйтқысы болған жəнс болып отырған
казақ халқы. Осы бір қарапайым да айқын шындықты мойындап, ашық айтатын уақыт жетті. Қазақтың
тілін, əдебиетін, мəдениетін, САЛТ-дəстүрін, дінін, ділін, психологиясын, тарихын т.б. бірінен бірін
бөліп қарастырып, бөліп зерттеу мүмкін емес. Өйткені олардың бəрінің ортасында тұрған алтын
діңгегқазақ ұлты жəне сол ұлттың құрған қоғамы. Сондықтан қазақтардың өмір сүрген жəне өмір сүрі
отырған қоғамын барлық ерекшеліктерімен кешенді зерттеуіе мүмкіндік алу қоғамдық
ғылымдардыреформалаудың басты мақсаты болуы керек.
Əрине, қазақ қоғамын жан-жақты зерттеу барысында əр ғылым саласы өз мақсат-міндеттеріне
қарай қызмет етуге, қазақ қоғамының сан-алуан кырларын ашып көрсетуге тиіс. Бірақ, ең
бастысы,олар бір-бірімен тығыз байланыстқарастырылып, бірін-бірі үнемі толықтырып отырулары
керек. Өйткені, олардың негіздері бірі зерттеу объектісі ортақ. Мысалы, қазақ тлі, қазақ əдебиеті мен
қазақ тарихын алалық. Оларды бірінен-бірін айырып, бірінсіз бірін зерттеу мумкін емес. Себебі тіл
ұлттың тарихын даму барысында пайда болса, қалыптасса жəне дамыса, ұлттың тарихы сол ұлттың
тілінде пайда болған əр алуан əдебиеттерде бейнеленген. Сондықтан қазақ тілі мен əдебисті
тарихилық принципі тұрғысынан. қазақ тарихы тілінде зерттелінсе, тарих негізінен сол тілде пайда
болған ауыз əдебиеті немесе жазба əдебиет сияқты дерек көздері арқылы зерттелініп, жазылуы тиіс.
Демек, қазақ тілі, қазақ əдебиеті, қазақ тарихы т.т. бір-бірімсн тығыз байланыста, кең түрде
зерттелулерікерек. Ол үшін алдымен оларды зерттейтін ғылымдарды кешенді түрде реформалау
арқылы қайта құру қажет.
Бұл аса күрделі де аухымды істі бұдан əрі кешеуілдетуге болмайды. Себебі бүгінде қазақ
қоғамының алдында екі бағыт көріне бастады. Біріншісі - өзінің ұлттық бет-бейнесінен айырылып,
жаһандану жолында ұлт ретінде жойылу, екіншісі - өзінең ұлттық бет-бейнесін, яғни тілін, əдебиетін,
дінін, салт-дəстүрін, тарихын т. т. сақтай отырып, əлем халықтары арасынан өз орнын таба білу.
Əзірге анық көрініп тұрғаны біріншісі Н.Ə. Назарбаев өз сөзінде: «Жаһандану дəуірінде тарихимəдени мұра - өзін-өзі біртектендірудің негізі. Оны сақтамасақ, біз жаһандану əлемде тағы дажоғалып
кетуге тəуекел етеміз» деді. Демек,ұлтқа төнген қауіптің барлығын жоқка шығаруға болмайды,
Қоғамдық ғылымдарға өз дəрежесінде, яғни ұлттық деңгейде көңіл бөлмеудің тікелей соған алып
келеріне еш күмəн жоқ. Ал, екіншісіне біздегі қоғамдық ғылымдарды жаңа сапалық деңгейге көтеру
аркылы ғана қол жеткізуге болады. Демек, Қазақстан қоғамдық ғылымдарын реформалау арқылы
түбегейлі қайта қүру, қоғамтану ғылымының теориясы мен методын терең меңгерген, ұлттық кəсіпқой
қоғамтанушы-ғалым мамандардың жаңа буын өкілдерін даярлау – ұлттың ұлт ретіндс сақталуының
жəне дамуының басты кепілдіктерінің бірі.
Сонымен қатар, Елбасы езінің корытынды сөзінде “Мəдени мүра” мемлекеттік бағдарламасына
қатысты негізгі міндеттерді атап көрсете келе: «Тұтастай алғанда осы жəне басқа міндеттер кешенін
орындау ведомствоаралық нақты үйлестіруді талап етеді»-деді. Ондай үйлестіру міндетін атқара
алатын жəне өзі де сол мақсатта ашылған Орталық бар. Тек оны тиімді пайдалана білу қажет.
Мысалы, менің ұсынысыммен жəне “Мəдени мұра” бағдарламасының сол кездегі жетекшісі
И.Н.Тасмағамбстовтың тікелей қолдау көрсетуімен, ҚР үкіметінің 2005 жылты I наурыздагы № 183
қаулысына сай, сол жылдың 1 шілдесінен бастап “Археография жəне деректану ұлттық орталығы”
жұмыс істей бастады. Сол жылдары жүзеге асырыла бастаған мемлекеттік “Мəдени мұра”
бағдарламасы аясында ашылған Орталық сол бағдарламаға қатысқан əр түрлі мемкемердің жұмысын
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үйлестіруге, жиналған деректерді ғылыми айналымға тартудың археографиялық жəндеректанулық
негіздерін жасап, жолдарын көрсетуге тиіс болатын.
Бірақ, біріншіден, бізге түсініксіз себептермен Орталық өзінің Ұлттық деген атына
қарамастаМəдениет жəне ақпарат министрлігінің бір комитеті жанынан ашылып, қызмет аясы сол
комитет шеңберімен шектелді. Екіншіден, Орталық деректанушы мамандар бар Алматы қаласында
емес,ұлттық деректану ісін меңгерген бірде бір маман жоқ Астана қаласында ашылды. Міне, сол
Орталықты Үкімет шешімімен ведомствоаралық ғылыми-зерттеу мекемесі ретінде кайта құруға
болады. Олай дейтініміз, біріншіден, гуманитарлық сипаттағы біздегі барлық қоғамдық ғылымдардың
негізгі ұлттық дерек көздері құрайды. Сондықтан қазақ қоғамының қай саласын зерттеумен
айнапыспасын, қоғамтанушылардың бəрі де сол ұлтгық деректермен жұмыс істей білулері керек. Ол
үшін ұлттық дерек көздерімен жұмыс істеудің теориялық-методологиялық негіздерін жасап, əдістəсілдерін айқындаумен айналысатын арнайы орталық қажет.
Екіншіден, біздегі қоғамдық ғылымдардың таным обьектісінің негіздері, яғни қазақ қоғамының
мəлімет көздері болып табылатын ұлттық деректер бір министрлікке қараса, таным субъекті, яғни
қоғамтанушы ғалымдар екінші министрлікке қарайды. Мысалы, ұлттың өзін-өзі тануға негіз болар
дерек көздсрі Мəдениет жəне ақпарат министрлігіне қарасты мұрағаттарда, мұражайларда жəне
кітапханаларда сақталса, сол дерек көздерін зерттеу ісімен айналысатын қоғамтанушылар жоғары оқу
орындарында, ғылыми-зерттеу институттарында, əр түрлі зерттеу орталықтары мен зертханаларда
жұмыс істейді. Бүгінгі күні олардың арасында белгілі бір үйлестіру орталығы жоқ. Ал ондай
орталықтың қажеттілігі күннен-күнге айқын сезілуде.
Елбасының бастамшылдығымен қабылданған “Мəдени мұра” бағдарламасының аясында
үлкен-үлкен жұмыстар атқарылып, талай ауқымды істер тындырылғандығы рас. Ол туралы
Елбасының қатысуымен Астанада өткеин Қоғамдық кеңестің отырысында жан-жақты айтылды. Əр
мекеме басшысы өз есебін жасап, бағдарламаның өзіне тиісті бөлімін орындағандықтарын баяндады.
Дегенмен, қандай-да істе болмасын белгілі бір кемшіліктердің болатындығы заңдылық. Ондай
кемшіліктердің “Мəдени мұра” бағдарламасын орындау барысында да жіберілгендігі анық. Терең
талдау жасамай-ақ, сырттай қарағанның өзінде де талай кемшіліктерді байқауға болады. Ол, əсіресе,
аударма мəселесіндс айқын көрініп тұр. Əрине, олар келешекке ескерілуі керек. Бірақ, “Мəдени мұра”
бағдарламасын орындау барысында қандай кемшіліктер жіберілгендігі, бөлінген қаражының
қаншалықты тиімді жұмсалынғандығы, келешекте неге көңіл аударуымыз қажет екендігі, ең бастысы,
сол бағдарламаны орындау барысында жиналған жазба мұраларды ұлт мүддесіне сай қалай пайдалана
білуіміз керек екендігі анық айтылмай қалды. Өйткені бізде "Мəдени мұра” бағдарламасының
қорытындысына ғылыми сараптама жасайтын белгілі бір ортылық болмай шықты.
Сонымен, қорыта айтсақ, Қазақстан қоғамдық ғылымдарын ұлттық сұранысқа сай реформалау
арқылы жаңа сапалық деңгейге көтеру уақыт талабынан туындап отырған қажеттілік. Бірақ, тəжірибе
көрсетіп отырғандай, қандай да болмасын ұзақ жьлдар бойы əбден калыптасып қалған жүйені
реформалау арқылы қайта құру ауыр да азапты іс. Ол үлкен шыдамдылықты жəне жан-жақты
ойластыруды қажет етеді. Ал, қоғамдық ғылымдар сияқты ұлттың рухани өміріне қатысты ғылым
саласынқайта құру тіптен де ауыр іс. Сондықтан ол тек ғылыми негізделген шаралар арқылы ғана
жүргізілуі тиіс. Біз жоғарыда айтқан ведомство аралық Орталықтың басты міндеті сол бағытта
атқарылар нақты шаралардың ғылыми негіздемесін жасау жəне солардың тиімділігін дəлелдеу болу
керек.
Екіншіден, қоғамдық ғылымдардың бəріне ортақ ңегізгі тірегі ұлттық мəдени мұралар:
фольклор, археологиялық, этнографиялық, жазба т.б. тарихи деректер. Бірақ оларды тек деректану
ғылымы арқылы ғана танып білуге, олардан шынайылық денгейі жоғары мəліметтер ала білуге жəне
ғылыми еңбектерде пайдалана білуге болады. Демек, Орталықтың келесі міндеті ұлттық деректану
ғылымының теориялық-методологиялық негіздері мен зерттеу əдіс-тəсілдерін жасау болуы тиіс.
Үшіншідсн, қоғамдық ғылымдарды реформалау қоғамтанушы ғалымдардың жаңа
буынөкілдерін дайындауды қажет етеді. Сондықтан Орталық осы істі сұранысқа сай үйлестіру ісімен
айналысуы керек.
Төртіншідсн, Орталық “Мəдени мұра” бағдарламасы аясында атқарылыр келешек кешенді
Істсрді үйлестіру міндетін де атқаруы тиіс. Əрине, бұл айтылғандар тек ең негізгілері ғана.
Дегенмеосының өзі де арнайы бір Орталықтың қажеттігін көрсетсді ғой деп ойлаймыз.
Назарбаев Н. +. +ділетті а,жолы. - Алматы: аза,стан, 1991. - 131 6.
13

Абай атындағы аз ПУ-ды ХАБАРШЫСЫ , «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы,№4 (27) 2010ж

Резюме
Статья посвящена проблемам и задачам общественных наук современного Казахстана.
По мнению автора, необходимость реформирования общественных наук Казахстана требование времени и призвана подготовить всесторонне развитых, творчески и критически мыслящих
специалистов, личностей, обладающих высоким чувством патриотизма. уважительно относящихся к
националлным ценностям, историческому прошлому казахского и других народов, способных к
целостному видению и анализу путей развития общества.
Summery
Article is devoted problems and problems of social studies of modern Kazakhstan.According to the
author,necessity of reforming of social studies of Kazakhstan-the requirement of time also urged to prepare
comprehensively developed,creatively and critically conceiving experts,the persons possessing high feeling of
patriotism,validly concerning national values,the historical past Kazakh and other people capable to complete
vision and the analysis of ways of development of a society.
АЛШЫН АТАУЫНЫҢ МƏНІ МЕН МАЗМҰНЫ
Т.О. Омарбеков əл-Фарабиатындағы ҚазҰУ-нің профессоры, Қазақ халқының ежелгі жəне ортағасырлардағы
тарихы кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д.
«Алшын» атауы қазаққа жақсы таныс. Əдетте, Кіші жүздің қазақтарының үш бөліктен тұратын
құрылымы, яғни, Байұлы. Əлімұлы жəне Жеті ру ортақ атпен жанама түрдс алшын атала тыны белгілі.
Қазақстанда жарық көрген «Атырау энциклопедиясында» осыған байланысты мынадай жолдар бар:
«Алшын – Кіші жүз руларының атасы, Сондықтанда бірқатар тарихи деректерде Кіші жүзді кейде
алшын деп те атайды. Жазба шежірелік деректерге қарағанда. Алшын есімді адам басқарған бір бөлек
тайпаның ежелгі мекені бүкіл түркі тайпалары сияқты осы күнгі Алтай өлкесі деседі»[ I].
Міне, алшындардың қазіргі отанындағы жергілікті тарихшылардың өздері «алшын» атауын
осылай түсіндіреді. «Алшын» атауының бір кездері, дəлірек айтсақ. Казақ хандығы құрылған алғашқы
ғасырларда этноним ретіндеде əрекет еткенін байқаймыз. Кіші жүздің рулары ежелгі ортағасырлық
деректерде ортақ «алшын» атауымен көрініс береді. Мысалы, «алшып» атауы туралы
алғашқыдеректерде - ХУ-ХҮІғғ. Дешті Қыпшақтағы тайпалардың құрылымын көрсететін «Маджмуаттауарих» дерегінде[2] жəне «Насаб-наме-ийузбек» атты шығармада, «Асами-йи наваду ду фирка-йи узбек»[3] дерегінде, «Тухфатат-тауарих-ихани»[4] атты шығармада жеке тайп аатауы ретінде беріледі.
Дегенмен де бұл деректерде «Маджмуат-тауарихтан» бастап алшындар жалайырлармен,
арғындармен, қоңыраттармен, наймандармен, қыпшақтармен, каңлылармен жəне т.б. қатар берілетін
болса, кейіннен Жетіруды құраған тайпалар, дəлірек атап айтар болсақ, керейіт, табын, тама, рамадан,
телеу, кердері Алшын одағынан бөлек жəне онымен қатар жеке тайпалар ретінде көрсетілген. Мұның
өзі Алшын одағын ашын мəнінде, алғашқы кезде Байұлымен Əлімұлы рулар бірлестігі мүше болған, ал
Жетіру Тəукеханның тұсында ғана қалыптасып, бір тайпа бірлестігін құрап, Кіші жүз құрамына кірген
деп көрсеткен М.Тевкелевтің дерегі дұрыс болып табылатынын байқатады. Дегенмен де бірте бірте
Жетірудың алшынға кірме екені ұмытылып, бүкіл Кіші жүзр улары Алшын деген ортақ атаумен
аталатын болып кетті. Бір сөз бен айтқанда, Алшын шежірелік деректсрде бүкіл Кішіжүздің түп атасы
ретінде көрсетілсді. Тегінде, бұл атау тым ертеде Батыс Түрік қағанатының тұсында өмірге келсе
керек жəне ол батыс Қазақстан территориясында біртіндеп орныққан тəрізді. Халықтың тарихи санасы
ежелгі түркі дəуірінен кейінгі Қазақ хандығы тұсына дейін Алшын атауын əрқашанда кұрметтеп,
қастерлеп келді. Сондықтанда бұл этноним ел арасында аңызға айналған.
Мəселені аңызға айналдыруда қазақ шежіресі де өзіндік үлес ,осады. Ол бойынша, Алшыннан
жалғы зұл – Қыдуар есімді бала дүниеге келген. Қыдуардан Əлқожа, Асан қожа туады. Əлқо жаданНəдірқожа, Сəдір қожа туады. Асан қожадан - Еркожа, Қыдырқожа, Алтай, Естай, Ата, Қалпақтуады.
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Нəдірқожадан алты аталы Əлім, Сəдір қожадан жеті аталы Жеті ру тарайды.Ерқожадан - Ожырай,
Жаппас, Қыдырқожадан - Қыдырсиық, Сұлтансиық, Бақытсиық, Ысық, Мысық, Майсатуады.Елтайдан
- Адай, Естайдан–БеріАтадан - Есентемір, ҚалпақтанГазтуады. Қыдырсиықтан –Шенеш,
Шеркеш,Сұлгансиықтан
Алаша,
Масқар,
Байбақты,
Тана,
Қызылқұрттуады.
Бақытсиықтанбалаболмай, інісікейшежіреде – қызының баласы делінеді Ысықты бала ретінде
тəрбиелеп, одан Ысық Бақытсиық тантараған болып есептеледі.
Қьідырқожадан он екі бала туған. Осы Қыдырқожа тарихи деректерде Байұлы деген атпен
белгілі. Бұл он екі ата Беріш, Байбақты. Адай, Есентемір, Алтын, Алаша, Қызылқұрт, Тама. Таз
Жаппас, Ыстық, Серкеш (Шеркеш, Черкес) деп таралады. Сонымен бірге Қыдырқожадан Байсары.
Əлім, Шемен деген баладар дүниеге келгсн. Осылардың үлкені Байсарыдан - Бозаншар, Майлыбай, ал
екіншісі Əлімнен - Жаманақ (Шекті). Қарамашақ (Төртқара), Айнык, Ұланақ, Тегінболат, Тайқожа
(Тоққожа) деген балалар тараған. Ал үшінші бала Шоменнен -Шөмекей, Дойт туған[5].
Əрине, қазақ шежіресі негізінен алғанда ХУІ-ХУІІ ғғ. ауызша тарих айту дəстүрінің
нəтижесіболып табылады. Сондықтан да онда түп атаға байланысты деректер бірнеше атадық
буындарды тастап кету арқылы айтыла береді. Əңгіме бұл жерде «алшын» атауы туралы.
Тарихшылардың жəне ататек шежіресімен айналысатын зерттеушілердің ғылыми еңбектері бұл
атаудың тарихи тамырының шынында да тереңде жатқанын мойындайды. Осы түрғыдан алғанда,
«алшын» атауыныц шығуына байланысты əртүрлі көзқарастар бар. Олардыц ең көнесі тарихтың атасы
аталган Геродоттың пікірі. Ол б.з.б. V ғ. Қара теңіздің жағалауларында өмір сүрген алазон (алазонес)
тайпасы туралы айтқан еді. Бұл тайпа оның түсіндіруінше скифтердің тайпалық одағына кірген[6].
Осы пікірді кейінігі зерттеушілер, дəлірек атап айтар болсақ М.Тынышпаев толық қолдап,
өзінің «Қазақ халқының тарихына материалдар» деп аталатын еңбегінде алшын атты түрік
тайпасының Алтай тауынан біздің жысанауымыздан бұрын V г. дейін батысқа жылжып, қоныс
аударғанын атап көрсетеді. Бəлкім, бұл Геродоттың «алазоны» болар деген пікірге келеді ол. Сонымен
бірге М.Тынышпасв ертедегі Плинийдің «асокий» атты тайпасын да осы алшын болар деген болжам
айтады[7].
Бұл пікір назардан тыс қалған жоқ. Егер М.Тынышпаев алазондарды алшын болса керек деген
тəрізді болжам жасаған болса, ад қазақтың əдебиетші ғалымдары осы алазонның алшын
екеніндəлелдеуге тырысты. Мысалы, қазақ ономастикасын зерттеп жүрген белгілі ғалымымыз
Т.Жанұзақов өзінің зерттеулерінде «бəлкім, «алшын» қазақ этнонимі, Геродот атап кететін алазонестің
фонетикалық үлгісі болар, - дегенді айта келіп, томендегіше ой қорытады: «Оның бөлшектерін талдап
көрейік. Ежелгі тайпа атауы алазон екі дербес бөліктерден тұрады. Алғашқы бөлік «аланы» Алтайдағы
жəнеежелгі түрік тілдеріндегі көптеген этнонимдарда жəне топонимдарда анықтаушы ретінде
кездестіреміз, мысалы: ала даг (шорлықтарда). ала яр (алтайлықтарда), ала шаһар (османдықтарда). ала
чаам (округтың аты). Ала сөзі көптеген түркі тілдерінде үлкен, алып, ұлы мағынасында кездесе береді,
мысалы: башк. оло, якут, улахан. каз. Ала (Алатау), қырг. ұлы «великий» Алатоо Екінші бөлік - зон
моңғол жəне тұнғыс-манчжурлардың тілдерінде, сондай-ақ түрік тілінде халық, тайпа деген мағынаны
білдіріп, əртүрлі (жоғарыда көрсетілгендей фонетикалық үлгілерде кездесе береді. Үшінші морфобөлік
-с үндіеуропа тілдерінде көпшілік санның көрсеткіші болып табылады. Бұл жерде фонетикалық өзгеріс
сызбасын төмендегі түрде көрсетуге болады: алазон < алйзон < алзон < алсын < алшын. Алғашқы
бөліктің дауысты «о» сөзі үндіеуропа тілінде, оның ішінде орыс тіліндс лабиальды и-ге көшіп,
соңынан гаплологияға ұшыраған.
Ұзын бөлігінің бастаушы дауыссыз з əрпі түрік тілінде дауыссыз с - ч —ш дауыссыздарына
өзгерген. (с-ныц ш-ға кезектесуі түркі тіліндсгі заңды құбылыс). Айтылғандарды жинақтай келе,
«алшын» этнонимі алғашқы алазон сөзінің тайпалар жиынтығы, көпсанды, үлкен тайпа деген тəрізді
өзгеріске ұшыраған түрі болып табылады»[8].
Осы жерде мынандай ой келеді, алшындардан таралатын Қаракесек (Əлім) тайпасының аты да
қара, яғни көп деген ұғымды береді деп жазатын зерттеушілер де бар. Мұны біз алдағы «қаракесек»
этнониміне байланысты пікірдерімізде нақтырақ айтатын боламыз.Бұл айтылғандармен жалпы алғанда
келісу қиын. Өйткені, алазон тайпасы географиялық
жағынан Геродотта Қара теңіз бойындағы тайпалар ретінде сипатталған. Егер де б.з.б. Ү ғ.
АлазондаҚара теңіз бойында жүрген болса, ал батыс Қазақстан территориясындағы қаңлылар, одан
соң неченегтер қоластына қараған тайпалар неге алазондар аталмаған. Тіптен олардың бұрынғы атауы
алазон емес, алан екенін де білеміз. Аландардың керісінше. амалсыздан батысқа қарай ығысып,
Каспийдің солтүстік-батысында өздерінің мемлекетік құрғаны белгілі. Егер алазопдарды емес,
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аландарды бұрмалаңқырап, «алын» деп алсақ, «алшын» этнониміне жақындай түсер едік. Алайда
«аланның» «алын», ал «алышының» «алшын» болып табылатынын дəлелдеу де оңай болмай тұр.
Анығы қазіргі алшындардың мекені бұрын аландардың тарихи отаны болғай. Оларға немссе олардың
көршілері Хазар қағанатына алазондардыі билік жасағаны туралы тарихи деректер жоқ. бірақ оның
есесіне, бұл аймақта дəл осы кезеңде түркілердің жаңа рулары баса көктеп кіріп, біртіндеп
біздізаманымыздың алғашкы ғасырларында ашина руы үстемдік жасаған. Бəлкім əңгіме осы ашиналар
туралы болар.
Екіншіден, Т.Жанұзақов алазон сөзін талдаған кезде, грамматикалық тұрғыдан оны екі бөлікке
бөліп, «ала» сөзін ежелгі түрік тіліндегі ұғымдармен байланыстырады. Бірақ бұл жерде мынаны ескеру
керек еді, алшын атауында «ала» деген түбір сөз жоқ, бірақ ол «алаша», «алаш» тəрізді атауларда
шынында да бар. Ал енді қайталап айтарымыз, алшын атауында «ала» деген ұғым мүлде
қолданылмаған. Сондықтан да «ал» деген ұғымды «ала» деген ұғыммен шатастырмау керек деп
ойлаймыз. Сонымен бірге, зерттеуші ғалым осы атаудың «зон» дсп аталатын екінші бөлігін моңғол
жəне тұңғыс-манчжүр тілдерінен іздестіреді. Ал, үшінші морфокомпонент «ес» ұғымын үндіеуропа
тілінен қарастыру əрекеті байқатады. Сонда түсінгеніміз, «алазонның» алғашқы бөлігі ежелгі түркі
тілінен алынса, қалған бөліктері үндіеуропа жəне моңғол, түңіғыс-манчжүр тілдерінен құралған екен.
Мұның өзі шынын айтқанда, ешкімді сендіре қоймайтын түсініктеме. Оның үстіне. аталған тілдер
батыс Қазақстан өңірінде əртүрлі кезеңдерде əрекет жасаған. «Алазон» деген этноним бірнеше тарихи
дəуірлерді басынан өткізді дегенге ешкім илана қоймас. Өйткені, бұл атау бір ғана Геродотта
қолданылған жəне басқа тарихи кезеңдердегі деректерде мүлде кездеспейді. «Ала», «алаш» атауларын
«алшын» этнонимімен шатастыратып жалғыз Т.Жанұзақов емес. Қазақтың кейбір əдебиетшілері «ала»
атауының мағынасына жүгініп, бұл сөздің «екі, қос, жұп» деген Мағынаны білдіретінін дəлелдемек
болады. Сонымен бірге олар М.Қашқаридың сөздігіне де жүгініп, онда да «ала» этнонимі тек. тайпа ел
деген мағынаны білдіретіні, яғни бұдан «қос ел», «одақтас т»айпа мағыналары шығатынын айтып жүр.
«Аланы» этноним ден анып, оған «ажа» деген айқындаушы сөзді жəне қаған деген ұғымды
қосақтап жазып, ала ажа қаған деген сөздің Алаша хан немесе екі елдің, одактас тайпалардың
билеушісі деген мағынаны білдіретінін атап көрсететіндер де бар. Алайда мұндай ұсыныстардың
логикалық тұрғыдан тарихи қисынға келе қоймайтынын байқаған авторлардың өздері де «бұл
жорамалды ғылыми тұрғыдан дəлелдеу қиын» деген пікірді айтып жүр[9].
Тілдік тұрғыдан осылайша əртүрлі жалғаулар жалғап, «аладан» əрине, «алашаны» да,
«алшынды» да шығара салу қиын емес. Бірақ, мұның бəрі қисынсыз болып шықпай ма? Оның үстіне,
«ала» деген нақты үғымның «алшын» атауына жақындығын ешкім де дəлелдеген жоқ. Солай бола
тұрса да «Алат» атауынан да «Алаш» этнонимін шығаруға талаптанатын зерттеушілер баршылық.
Мысалы, татар тарихшысы Дамир Исқақов осыған байланысты төмендегідей пікір айтқан еді: «...
Несколько труднее трактовать вопрос о топониме Алат. Тут надо заметить, у этого топонима есть еще
один вариант- Алатырь (Алат + ор-ыр). В данном случае ор-ыр го укреплсние, крепость. Опираясь на
историка ХҮI в. Утемиша-хаджи, я уже высказывал предположение, что более ранее укрепленное
поселение с названием «Алат» находилось южнее... Далее должен заметить, что топоним «Алат»
имеет непосредственное отношение к этнониму «алат». Последиий известен по казахским материалам:
согласно казахским легендам, один из легендарных предков этого народа - Алач ( алаш - Алац)...был
родственным народу сиіат... Такой этноним (апат, аілат и арлат) известен и у узбеков... Пологаю, что
этноним «алат» янляется всего лишь вариантом этнонима «алаш» (алач - алац), возможно, возникнув
на основе монгольского форманта «т», восходя, в свою очередь, к раннему кипчакскому этнониму
«улаш» (отсюда - улаш-оглы, Улашеаичи), у которого могли быть и варианты «олаш» - «алаш» «алач».[10] Мұнда татар зерттеушісінің «алатты» ешбір нақты дəлелсіз «алашқа» айналдырмақ болған
əрекетін мақұлдай қою қиындау. Егер ұқсас сөздердің бəрін жақын варианттар ретінде қарастыра
берер болсақ, олар тым көп болып шығады, жəне бұл тарихи шындықтан біздерді
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алыстата түседі.
Бұл жерде əрине, «ала» атауы Кіші жүзден алаша, жағалбай (жағал) жəне телеу тəрізді іргелі
тайпалардың жəне жалпы алғанда, Кіші жүздің көптеген тайпаларының қалыптастырушы бастауы болғанын
теріске шығармаймыз. Алайда «ала» немссс «алаш» этпонимін «алшыч» этнониміменшатастыруға ешбір
негіз жоқ деп ойлаймыз. Аталған рулардың ешқайсысының Кіші жүзде басқалартабынатындай, пір
тұтатындай биік жəне біріктіруші этноним бола алмағаны белгілі. Ал, «алшын» этнонимі болса, өзінің
қасиеттілігімен жəне барлық Кіші жүз ру-тайпаларын біріктіретін, олардың бəрі бірауыздан арғы тегіміз,
ата-бабамыз деп мойындаған қастерлі атау. Сондықтан да алшын əрқашан да алашадан биік, бірақ барлық
қазақтың алғашқы атауы «алаштан» темен болған. Өйткені Кіші жүздегі алаша руының өзі арғы тектерінің
алшын екенін мойындайды. Осы тұрғыдан алғанда тағы да қайталап айтарымыз. «ала» түбірінен басталатын
этнонимдерді «алшын» этнонимімен шатастырмағанымыз жөн.
Үшіншіден, Т.Жанұзақовтың жəне оның алдындағы М.Тынышпаевтың мына мəселені
ескермегендері назар аудартады. Оларда «алазон» этнонимі скиф тайпалық одағының атауы, ал қазақтың
дəстүрлі шежіреснде жəне алшынға байланысты тарихи аңыздарда Алшын скиф тайпасының емес, жеке
тарихи тұлғаның аты болып табылады. Сондықтан да Кіші жуздің ру-тайпалары өздерінің бастапқы атасын
Алшын аталап таратады. Біздің ойымызша, осы келтірілген деректер «алазон» атауының «алшын» атауына
ешқандай қатысы жоқ екендігін дəлелдесе керек.
Зерттеушілердің екінші бір тобы «алшын» атауын «алақшын» атауымен байланыстырады. Бұл
мəселені кезінде С.М. Абрамзон[11], Ю.А. Зуев[ 12"|, Н.В.Кюннер, Д.Г. Савинов, Əбілғазы, Г.Е.ГруммГржнмайло, Л.Н.Гумилев[ 13] жəне тағы басқалар арнайы зерттеген болатын. Өйткенен, «алақшын» атауы
шынында да «алшын» атауына жақын естіледі. Олардың рулық таңбалары да ұқсас. Бірақ бұл сөздердің
«ала» немесе «ал» деген сөздерден тұратын түбірлерідің мағыналары мүлдсм басқаш түсініктер беретінін де
байқамау мүмкін емес.
Зерттеуші К.И. Петров «алақшын» атауын топо-этнонимдер тобына жатқызған еді. Мұнда ол сөздің
түбірі «аладан» басталатынына назар аударады жəне ХҮІ-ХҮП ғғ. Бёрюз жеріндегі Қырғыз облысының
осылай аталғанына назар аударады. Рашид-ад-Дин алақшындарды Енисей мен Ангара өзенінің қиылысқан
тұсына орналастырған еді. Бұл халықтың неліктен «алақшын» атағанын кезінде ол былай түсіндірген
болатын: «Говорят. что лошади (жителей этой обласи) все пегие (ала), каждаялошадь сильная как
четырехгодовалый верблюд: все ннструменты и утварь из серебра»[14[.
К.И.Петров дəл осындай топо-этнонимнің жəне аңыздың кытай жылнамаларында да кездесетініне
назар аударған еді. Шынында да VIII ғасырдағы Ду Ю «Саяси жинағында» жəне «ЖаңаТаң тарихы»
жылнамасында жылқыларының бəрі ала болып келетін бұл елдің қытай тілінде – «Бомалар елі» (созбе-соз
аударганда - «ала аттар») аталатыны нақты атап көрсетілген[і5|. Осы сирек кездесетін тарихи деректі кейінгі
зерттеушілердің бəрі өздерінің тұжырымдарына дəлел ретінде толықтыра жəне өрбіте жазып, пайдаланып
келеді. Мысалы, ХҮІ ғасырдың əйгілі авторы Əбілғазы өзінің «Түрік шежіресінде» былай деп жазады:
«Олардың көптеген тайпалары елдің шығысындағы қырғыздар елінен еткенде көптеген майда өзендерді
косып алып, суын молайтқан Ангара-Мурэнніжағалауларымен кешігі жүретін. Бұл өзеннің аңғарында теңіз
жағалауында төңірегінде көптеген елді мекендер бар жəне көшпенді тайпалар орналасқан үлкен қала бар.
Олардың жылқылары сондайтамаша... Олардың бəрінің түсі ала болып келеді. басқалар кездеспейді. Бұл
қалаға жақын маңда
Алакчин деп аталатын күміс кен орны болды. Сондықтан да барлық қазандар, ыдыстар жəне
вазаларкүмістен жасалған еді. Бұл ел туралы əңгімелегенде өзбектер былай дейді: «Барлық жылқылары ала,
ал ошақтары алтыннан жасалған ел бар»[16].
А.Левшин Алакчиндер елі туралы мəліметті сібір татарларымсн байланыстырады. Тегіндеоның
айтуынша, бұлар бір ел болған, кейіннен ішкі келісімнің болмауынан бөлініп кетсе керек[ 17] Ал атты
алакчиндер туралы жоғарыда айтылған қытай деректері де бұл айтылғандарды толықтыра түседі.Олардың
мəліметіне қарағанда, алакчиндер солтүстікке қарай теңіз жағасында киргуттармен қатарорналасқан.
Осыған байланысты қытай жылнамаларынан Ю.А. Зусв мынадай мəліметті келтірген еді:«Жағал
аттылардың шаруашылығын сипаттауға келер болсақ, Таншу төмендегіні мəлімдейді: «Ту цюэден
солтүстікте тұрады; астанадан 14 000 ли қашықта орналасқан. Шөпті жəне суды қуалап жүреді (яғни
көшеді), бірақ негізінен тауларды мекендейді. Сапқа тұратын əскері 30 000 адам, онда əрқаша қар басып
жатады жəне ағаштар бүршік жармайды. Жерді жылқылармен жыртады, жылқылардыңбəрінің түсі ала.
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Сондықтан мемлекетке де осындай атау берілген. Солтүстікте теңізге жақын өмір

сүреді. Жылқылары бар болса да, салт атпен жүрмейді. Олардың сүтін тағамға пайдаланады. Цзегумен жиі соғысады»[18].
Зерттеушілер алакчиндердің тағдырын ежелгі динлиндермен де байланыстырады.
Осығанбайланысты оңтүстік Сібір халықтарының ежелгі түрік дəуірін зерттеген Д.Г. Савинов
төмендегіде пікір айтқан болатын: «Егер динлиндер дегеніміз - бұл теле болса, онда олардың аясында
ежелгі түрік дəуірінің ұйғыр, сеяньто жəне т.б. ірі халықтарының одан əрі қалыптасуы өзара
байланыста көрсетілуі тиіс...»[19].
Қырғыз зерттеушілері алакчиндердің ежелгі қырғыздар мемлекетімеп көрші болғаны
туралымəліметтер айтып жүр. Бұл белгілі қытайтанушы Н.В.Кюннердің еңбектерінде де көрсетілген
дедік.Н.В. Кюпнер алакчиндердің қырғыөлкесінің жəне елінің құрамына кіргені туралы болжам айта
келе, былай деген еді: «Байкал көлінің тұтас жерлерін мекендеген алакчындар қырғыздар
мемлекетімен соғыс жағдайында болғандығы жөнінде мəліметтер бар»[20]. Д.Г. Савиновтың айтуына
қарағанда,Ангара өзені арқылы жаңа қырғыздарға бас иген шығыстағы басқа руларменен
(қыштындар) алақшындардың аралығында табиғи шекара еткен. - деп көрсетеді[21 ].
Қырғыз зерттеушілері осы мəліметтерге нақты назар аудара отырып, алақшындар солтүстікбатыс жағында қырғыздармен. шығыс. жағында құрыхандармен шектескен деген пікірді айтады, Олар
бұрынғы құрыхандардан тараған сақа якуттардың «Олонхо» дастанында Аан Алакчын атты жердің
кездесетініне назар аударған еді. Мұның өзі олардың ойынша, сақа якутгардың ата-бабалары болған
құрыхандардың алақшындармен байланысын растай түседі. Алакчындар туралы пікірді Г.Г. ГруммГржимайло да талдай келе, оларды бома деген атпен белгілі динлин руларының бір бұтағы ретінд
қарастырған болатын[22]. Сондай-ақ Л.Гумилев та осы бомаларды (алақшындарды) өз алдына
мемлекеті болған ел ретінде қарастырады[23] Сонымен бірге Л.Н. Гумилевтің бомаларды екі жерге
орналастыратыны бар. Олардың бір бөлігі Саяп-Алтайда «Ди» деген атпен белгілі болса, ал солтүстік
Қытайдағы Ганьсу аймағында олардың екінші бөлігі орналасқан еді дегенді айтады. Бұл пікірд
К.Шаниязов та мақұлдаған еді[24].
Сонымен бірге қырғыз зерттеушілері байырғы «алакчын» (қытайша - бома) этнониміні балама
атауы бүгінгі күнгі қырғыздарда ғана сақталып келе жатқанын атап көрсетеді. Оларды этникалық
бөлік ретінде қырғыздар құрамына кіруі УІІ-ҮІІІ ғасырлардан бастап орын алған деген пікірқырғыз
ғалымдары арасында орныққан. Сонымен бірге қазақтардағы, қарақалпақтардағы алшынатауының
түп тамырын жоғарыда айтқанымыздай, алакчыннан іздестірегіндер бар. Дегенмен де қырғыз
зерттеушілсрі алак+чын атауының бурят-моңғол тілдерінде жалғаулар негізінде адамдар өмір сүрген
аймақтың аттарын білдіретініне назар аударған еді[25|. Осының нақты көрінісі Баргудажин Токум
(баргулар омір сүрген аймақ) жəне тағы басқалар. Сонымен қатар қырғыз ғалымдары «алакчин» деген
терминнің билік басындағылардың мансабын да көрсеткенін атап көрсетксн еді[26] Əйгілі зерттеуші
С.М.Абрамзон Алакчынның қырғыздардағы сол қанаттағы саруу рулар бірлестігіндегі ірі рулар бірі
екендігін атап көрсеткен еді|27]. Мұндағы назар аудартары - «алакчын» атауының қырғыздарда көне
дəуірден-ақ ешбір өзгеріссіз қалып, бүгінгі күнге бұрмаланбай аман-сау жеткені ғана емес, қазақтарда
дəл осындай тарихи атаудың жоқ екендігі де болса керек. Егер біздің «алшын» деп отырғанымыз
байыргы «алакчын» атауы болса, ол неге бізде қатты өзгеріске ұшыраған? Ал қырғыздарда неге қазқалпында бұрмаланбай қалып қойғанИя, өкінішке орай бұл сауалдарға күні бүгінге дейін жауап жоқ.
Осы айтылғандардың барлығы əсіресе, қырғыз ғалымдарының пікірі «алакчин» атауының
шын мəнінде қазақтарғаемес, қырғыздарға тəн екендігін дəлелдей түседі. Жоғарыда айтылғандай, бұл
атау қаз-қалпында қырғыздарда сақталып келеді екен. Олардағы саруу руында əлі күнге дейін
алакчин атты ірі ру бар[28].
Н.Акеров осы мəселенің төңірегінде өз пікірін айта келе: «Ортағасырлық алакчиндердің
тұкымдары қырғыздардың, қазақтардың құрылымдарында алакчин, алаш жəне алшын деген
атаулармен сақталып қалған»[29] - дейді. Мұндай көзқараспен келісе қоймайтынымызды жоғарыда
айтып кеттік. Шын мəнінде «Алаш» атауы «Алшын» атауынан əлдеқайда кең мағынада
қолданылатыны, кейінгісінің қазақтың Кіші жүзінің аталары ретінде қолданылса, ал алғашқысының
исі қазақ атаулының түп атасы түрінде бағаланатыны кез-келген қазақ зиялысына жақсы белгілі.
Мұны біз жоғарыда да айтып кеттік.
Алайда бұл айтылғандарымыз байырғы алакчындарды қазақ алшындарынан мүлде
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оқшаулауды көздеп отырған жоқ. Кейінгі қазақ Кіші жүзінің түп аталарының ежелгі Алтай-Саян
өңірінде Алақшындармен аралас-құралас болып көшіп-қонып жүргендерін біз теріске шығармаймыз.
Біз, кезінде өзіміздің «Телеу» тарихына арналған монографиялық еңбегімізде бұл мəселеге
байланысты мынадай пікір айтқан болатынбыз: «Əсіресе, біз үшін алакчиндерді, боманы Кіші жүздеігі
тайпалардың жинақы аты алшынмен туыстастыру аса маңызды, Ежелгі алакчин тайпасының қазақ
тайпаларының жəне əсіресе, Кіші жүз тайпасының, оның ішінде ішінара Жетіру тайпаларының
құрылуына белсене қатысқанына біз сенімдіміз. Осы орайда Н.Аристовтың Қалма Қадыр туралы
қазақтар аңызын өзінің белгілі еңбегінде атап көрсеткені еске түседі. Бұл аңыздан алакчиндердің қазақ
халқын жəне əсіресе, алшындарды қалыпастыруда маңызды рөл атқарғанын байқай аламыз. ...Енді
Н.Аристовтың еңбегіндегі осы аңыздың нұсқасын келтірейік: «Үлкен Орданың аңызы бойынша,
Сарыүйсіннің Қалша деген баласы болыпты, Илья Казанцевтің қырғыз қазақтарының Қалша Қадырдан
тарайтындығы туралы келтірген аңызы сарыүйсіндерге тікелей қатысты екеніп көреміз: Қалша Қадыр
белгісіз бір басқыншының қырғыз даласы арқылы өткен əскерінің қолбасшыларының бірі екен.
Шөлден жəне аштықтан қаталаған ол əскерден қалып қойыпты жəне өлім аузында жатыпты. Бірақ осы
аспаннан қалықтап түскен ақ қаз (қач-ақ) құтқарып алыпты. Ол өте мейірімді екен жəне Қалша
Қадырмен жанасыпты олардың ұрпақтары қазақ атала бастапты. Қалшаның есімінен басқа ертегіде
ешнəрсеге назар аударылмайды» [30],
Бұл жерде «калма» атауының «алшын» атауына ұқсастығы назар аудартады. Дегенмен де
ежелгі алакчин тайпасының қазақтың кейінгі рулық-тайпалық құрылымына ықпалы туралы айтқанда
кейбір зерттеушілеріміз «Алакчин» этнонимінің «Алаш» атауына ұқсас екендігін естен шығарып
алатын тəрізді. Ал «Алаш» немесе «Алаша» атаулары шынында да қазақ ру-тайпаларынын біразының
этнонимдерінің тарихи тұрғыдан қалыптасуларына айтарлықтай маңызды ықпал жасады. Бұл туралы
біз, өзіміздің осыған дейін жарық көрген əйгілі монографиялық зерттеулерімізде, дəлірек айтсақ,
«Телеу»[31] жəне «Жағалбайлы»[32], сондай-ақ «Дулат»[33] тəрізді іргелі ғылыми еңбектерде біршама
нактырақ жазған болатынбыз. Мұнда аталған тайпалардың тарихи тағдырында «алаш» атауының үлкен
рөл атқарғаны айтылған еді. Сондай-ақ Кіші жүзде алаша руының бар екені белгілі. Мұнда да біз,
айтылған атауға байланысты тарихи тамырды айқын аңғарғандай боламыз. Осының бəрі «алакчин»
атауының алшын емес, «алаш» этнониміне жақын екендігін дəлелдей түсетіндей. Бұдан шығатын
қорытынды, «алшынды» «алашамен» салыстыру тарихи шындықты дəлме-дəл береді десек, қателікке
ұрынуымыз мүмкін.
Бір сөзбен айтқанда, түбірі «ала» сезінен басталатын «алакчин» атауы қалай десск те, «алаш»
немесе «алаша» этнонимдеріне жақын естіледі. Ал «ала» атауымсн басталатын этнонимдер жоғарыда
атап көрсеткеніміздсй, қазақ ру-тайпаларының атауларында айқын байқалады. Бұдан шығатын
қорытынды, «алакчин» дегеніміз «алшын» атауынан айтарлықтай алыс жатқан этноним болып
табылады.
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Резюме
Статья посвящена истории происхождения, сущности и содержания «Алшын».
По мнению автора, этноним «Алшын» прошел сложный исторический путь в своем развитии. И этот путь
можно обозначить следующим образом: Ашина —* Ашын (Ашин) —> Алшын —>> Қазақ.

Summery
Article is devoted history of an origin,essence and the maintenance этнонимаby “Alshyn”.
According to the auther , the name “Alshyn” there has passed a difficult historical way in the development . And
this way can be designated as follows: Ашина–Аshyn (Ашин)--Alshyn—Казак
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
КАЗАХСТАНА ВНЕ ЕВРОПОЦЕНТРИСТСКИХ КООРДИНАТ

А.Д. Утегалиева к.и.н., доцент Алматинского университета энергетики и связи,
Современый Казахстан демонстрирует мощное развитие во всех сферах жизни. Особенно зримо это
проявляется в социокультурном плане. Обновление коснулось архитектуры городов, музыки, кино,
индустрии туризма, спорта и развлечений, образовапия, традиций, языка, религиозных взглядов и многих
других сторон жизни общсства. Однако все еще сложно говорить о полноценном развитииказахской
культуры и языка,
Молодому поколению казахстанцев - ровесников Независимости нашей республики - особенно
близко все новое, передовое. Расширяющийся круг общения молодежи, интернет, выезды за пределы
государства по туристическим маршрутам, на языковые курсы или различные конкурсы, соревпования
(часто уже с детского возраста), всс это значителано расшнряет кругозор и эрудицию молодежи, дает почву
для размышлений, сравнений выбора своего пуги в жизни. И в то же время, молодое поколение казаховантох гонов сгремится утвердить свою национальвую самобытнно, оригинальность культуры и
вострсбованность родного языка. Все эти тенденции и стремления ярко проявляются в образовании,
особенно в сфере преподавания отечественной истории как опоры, истоков и корней любого автохтонпого
народа. Поэтому на преподавателей истории возложйна высокая ответственность - формировать не
безликих и социально пассивных профессиопалов-гехнократов. а иастоящих граждан- патриотов.
Преподавательский опыт показывает, что студенчество искренне, патриотичпо верит в большос
будущее нашсго молодого государства. И это выдвигает особые требования к прсподаванию истории
Казахстана в вузе. .Ясно, что знание истории своего народа и свосй страны у молодых должно быть
осознаниым, не формальным (ради сдачи тестов в рамках ГНТ). Только тогда мы сможем говорить о
преемственности традиций и поколений, формировании гражданского общества ответственных личностей,
подннмаіъ реальные проблемы казахстанского общества и обсуждать пути их решсния, говорить и
строительстве достойного будущего страны.
Сейчас сама отечественная история находится в развитии, уходит от догм и стереотипов
колониального прошлого. Историки поднимиют новые вопросы и проблемы, концептуально
нересматривают различные периоды прошлого и современности и т.д. Тут имеются свои болезни роста,
дискуссионные темы, например, «мифологи.зация» истории, вопросы генезиса казахского этиоса,
исгорических личностей (Атгила, Чингизхан, казахские ханы, батыры и т.д.), возвсличивание
родоплеменных батыров и героев и т.д.
История покинула кабинеты и архиры, она встречает неподдельный ингерес у широких слоев
Казахстанского общества, ибо впервые потомки кочевников получили шанс ОСМҺІСЛИЗЬ и оценить свою
историю и культуру не с европоцентрисгских позиций оседлых западных народов, воспринимающих
номадов как варваров-разрушителей, а с собственной суверснной точки зрения. Отсюда и острые дебаты на
гелевидении, в прессе, интернете и т.д., где припимают участие далеко не только профессирнальные
ученыс, историки, а представителй разных страт н возрастов.
У еовременной аудитории, интересующейся историей, есть большое разнообразие исгочников от
учебников и книг, теле и радиолередач, статей в газетах и журналах до необъятного пространства
интернета, гдс каждый находит нужную информацию, участвуют в форумах и т.д. Даже меняющиеся
облики наших городов, изменения в их топономике, новые архитектурные памятиики и меморнальные
комнлексы, чаще всего связанные с историсй родного края, прославлепными имепами казахской земли,
дают дополнитсльную историческую информацию. Таким образом, история как бы незримо постоянно
окружаст нас.
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Поэтому преподавание гуманитариого цикла, и в частности, отечественной истории, прямо и
непосредствекто влияет на формирование мировоззрсния личносги, уровень сс нациопальиого
самосознания и самооценку (отсюда тсзис об «истории как служанке политики» или о соседней России
как стране с непредсказуемым прошлым»). Использование интерактивных методов в процессе
изучения акгивизирует интерес и творческий подход студентов, которые самп создают электронные
версии ссминаров, самостоятедьных семестровых работ и дажс сайты, собирают видеотеку,
фотоальбомы исторических личпостсй, памятпиков культуры в рамках учсбной программы по истории
Казахстана, м все это не может нс радоватъ.
Но вместе с тем возрастает актуальность вонросов методологгш отечествениой истории.
Необходимо признать, что в исторической науке остается доминируюіцим европоцептризм, с позицнй
которого номадические общества не получили глубокого и многомерного рассмотрення и, как
слсдствие, объективного признания и достойной оценки их роли в равитии человечества.
В то же врсмя мы должны прязнать, что потомкам номадов будет тяжело излечиться от
синдрома культурпо-исторической вторичности и неполноцеппости. Казахи, обретя суверенитет и
пытаясь возродить родную культуру и язык, столкнулись с рядом трудностей . которые носят
совершенно объективный харакгер и имеют исторнчсские корни,
Всли рассматривать в сравнительном аспекте, то генезис казахского народа резко отличается
от остальных оседлых народов. Предки казахов в силу есчественно-географичсского фактора
сложились как помады, и формироваиис самого казахского народа происходпт в стихпи кочевой
цивилизации и устной культуры. В этом проявляется основное отличие от оседлой, земледельчсской
цивииизацией. Но безусловно, эти два мира пересекались: и стшікивались в битвах, п сосдинялись в
единое пространс-тво мира и торговли.
Но колонизация казахских земель, политика форсировапной коллективизации 1920-30-х гг.
привели к полному оседанию вчерашних кочевннков, которыс потеряли свои кочевой мир. Произошла
хозяйственная, демографическая и культурно-историческая катастрофа, их массовое вымирание.
Таким образом, деградация номадов, потерявших свое естество, привела их к необходимости
приспосабливаться, заимствовать новый осед.тый способ хозяйствования и жизни в цеиом. И как
следствие, проявлениеМ культурно-историчсской отсталости казахов на фопе русского и других
европейскмх народов воспринимается наша история 19-20 вв.
Вместе с тем нсобходимо отметигь ряд достижений привнесенных кочсвниками в мировое
наследие. История не статична, и казахи-кочевникм. и их предки имслп яркис страницы свосй
истории. Ими созданы ряд мощных мировых империй, заложены основы государственного и
административпого
управления,
дсмократические
принципы
самоорганизации
воеинодемократического общества, коллективные решсния вопросов на общих собрания.ч, выборы и
инаугурации ханов, тапаптливо организовапы армии воииов-победителей. Миогие и.х образцы
воснного и государственного строи гстьства (например. конфедеративного союза) былп заимсгвованы
другими, в том числе и оседлыми пародами. А сами воины-номады не только опекали торговые
маршруты и глобальные коммупикации, но и сами выступали активными синтезаторами и
переводчиками различных цивилизацпй и культур. По суди, Центральпая Азия была местом
равноправного общения мировых религий и культур, их «плавильным котлом».
Еще одним важным признаком, актуальность которого возрастает в наши дни, являстся
экономичность и экологичпость кочевого способа производства (при всей ее бесперспективности с
исторической точки зрения). Он полностью и на практически безотходной основе удовлетворял все
текущие потребности общества в продуктах питания, товарах для обмеиа или продажи, сырье для
дальнсйшей обработки и изготовления одежды, обуви, предметов быта.
Вообще природа и экосистема имели огромное значение для кочевника, они пропитывали насквозь
его жизнь. Мировоззренческие основы жизни кочевников заключались в единстве и гармонии
человека с природой, животным миром и окружающей экологией. Это не только алгоритм способа
производства. Такова по своей сути вера номадов-тэпгрианцев, или их юрта как модель мира с
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высшим, средним и низишм мирами, правой (мужской) и левой (женской) половинами и т.д.
Все эти признаки глубоко пропитали казахскую кулътуру и нашли свое выражение в музыке,
прикладном искусстве и т.д.
То есть кочевники создалн свою цивилнзацию, которая занимала свою сстсственную «нишу».
Организация государства и общоства. хозяйство и куяьтурно-мировоззренческий комплекс были
полностью подчивены закономсрностям космоса, иомадического способа производства, вмсстимости
экосистемы и окружающего ареала. В связи с чем можно утверждать о перспективности основ этой
системы в политичсском, экономическом, экологическом и культурно-мировоззренческом аспектах в
дальнсйшем развитии мировой цивилизации, переживающей сейчас глобальный экологический,
гуманитарный и моральный кризис.
Түйін
Осы мақалада автор Отан тарихыньгн əртурлі методологнялық мəселслерін қарастырып,
тарихтағы свропацснтристік көзқарас көшпелі халықтарды обьективті бағаламағанын айта ксліп, қазақ
халқының этноөркениеттік ерекшеліктерінің дамуына талдау жасайды.
Summary
Тһе article«Меtһоdological issues of history teaching іn Каzакһstan outside eurosentrist coordinetes »
Tһеаauthor discuses some methodological issues of natural history ,the need to move away from Eurosentris
views and the study of the history,revealed the main ethnic and civilisathional development of the Kazakh
people
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САЯСИ ТАРИХ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
И. СТАЛИН ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАН
М.Қ. ҚойгелдиевАбай атындағы аз ПУ-ды Магистратура жəне РBD институты гуманитарлы, маманды,тар
кафедрасыны ме герушісі, т.ғ.д., профессор

Жаңа ғана саяси билікке келген большевиктер партиясының алып империядағы ұлтаралық
катынастарды шешу əрекетін келген балташының күйімен салыстыруға болар еді. «Лес рубят - щепки
летят»*. «Ағашты шапқанда, жаңқасы ұшады» деген. Кеңес Үкімстінің құрамында Ұлт істері бойынша
комиссариаттың белгіленіп, оның басшылығына грузин И. 15. Джуі ашвили - Сталйнніц
тағаЙыидалуы большевиктердің копұлтты мешекегіеи ұлтаралық қатынасты игеріп, бір ізге салуға
ұмтылысының болатын көрінісі. В.И. Ленин енді ғана Ұлтхалкомдағы Комиссарлық қызметін бастаған
И. Сталинді ауыстыра алатын басқа адам жоқ деп білді. Сөйтіп Кенестер Үкіметінің ұлт саясатының
мазмұны мен бағыт - бағдарын, жұмыс механизмін анықтау көзінде ұлт істері бойынша комиссар И.
Сталин тұрды. Кейінірек бұл комиссариат оның ұсынысымен жойылғанымен, И, Сталин өмірінің
соңына дейін бұл саясатты бағыттауды өз қолынан шығарған емес.
Басқаша айтқанда, кеңес үкіметінің ұлт ісіндегі саясатының «архитекторы», яғни теориялық
негіздері мен практикалық мазмұнын анықтаушы И. Сталин болды деп айтуға негіз жеткілікті.
Большевиктср партиясы билікке империядағы ұлт азаттық қозғалыстың өрлеу сəтті келді, Ал
қазақ қоғамындағы бұл қозғалыстың негізінде жер үшін күрес, яғни орыс шаруаларын қоныстандыру
арқылы қазақтарды құнарлы жерлерінен ығыстыруды тоқтату жəне ұлтқа өзін - өзі басқару
мүмкіндігін беру сияқты іргелі талап- тілектер жатты. Анығырақ айтқанда, мұндағы азаттық қозғалыс
таптық мазмұн емес, ұлттық сипат алды.
Билікке келген большевиктер партиясының ұлт мəселесінде нанымды бағдарламалық
ұстанымы болған емес. Партия көсемі В.И. Ленин билік үшін күрес барысында Ресейді «халықтар
абақтысына» теңей отарлық тəуелділіктегі аз ұлттардын. өздерін - өздері билеу құқын
мойындайтындықтарын ашық мəлімдеді. Өмірлік тəжірибе көрсетіп бергендей бұл саяси билікті
алғанға дейін айтылған уəде еді. ал билікті алғаннан соң ұлттардың өздерін - өздері билеу құқы оның
тек еңбекші бұқара бөлігіне ғана тиесілі «құқық» болып шықты.
Сонымен бірге большевитік басшылықтың империя құрамындағы ұлттардың өз мемлекеттігін
құра алу құқына қатынасы да біркелкі болған жоқ. Мəселен, ол октябрь революциясы жеңген бетте
Польша пен Финляндияныц мемлекеттік тəуелсіздігін бірден мойындады. 1922 жылы Кеңестік
Республикалар Одағы құрылғанда Украина, Белоруссия жəне Кавказ сырты ресиубликаларына
федеративтік негізде одақ құрамына ену құқы берілсе, мұндай құқық татар, башқұрт, Орта Азия
халықтарына берілмеді. Олар автономиялық құрылымдар түрінде Ресей Федерациясының құрамына
енуге тиіс болды. И. Сталин тікелей В. И. Лениннің қолдауымен осы саяси курсты теориялық
тұрғыдан негіздеуші жəне оны практикалық жағынан өмірлік шындыққа айналдыру ісін тікелей
жүргізуші тұлға міндетін өз мойнына алды.
Кеңес үкіметінің ұлт істері бойынша комиссары қызметіндегі И. Сталиннің Қазақ қоғамына
қатысты істермен жақынырақ таныса бастауы 1918 жылдың наурыз айынан басталады. Осы жылдың
наурыз айының ортасында Алашорда үкіметінің тапсырмасымен Кеңес үкіметі басшыларына 2-ші
жалпықазақ съезінің шешімдерін жеткізу үшін Оралдан Мəскеуге Халел жəне Жаһанша
Досмұхамедовтар келеді. Азамат соғысының босағасында тұрған Кецес Үкіметіне қазақ
автономияшыларымен ымыраға келу аса маңызды еді. В.И. Лениннің тапсыруы бойынша И. Сталин 19
ңаурыз күні Семеймен (Алашорда) телеграф арқылы хабарласып, Алашорда үкіметі төрағасының
орынбасары Халел Ғаббасовпен келіссөз жүргізеді. Кеңес Үкіметінің атынан сөйлеген И. Сталин 2-ші
жалпықазақ съезі қабылдаған шешіммен «Ресей халыктарының құқығы туралы Декларацияның»
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(1917ж. 3 қарашада қабылданған) өзара үндес екендігін мəлімдеп, осы жағдай Кеңес өкіметіне
Алашорданы мойындауға негіз болатындығын білдіріп. өз ретінде Алашорданың Кеңес өкіметін
мойындауын талап етеді. Алашорда Кеңесі Сталиннің ұсынысын талқылап, 1918 жылы 21 наурызда
«Совет өкіметін Ресейдегі барлық автономиялы халықтардың кіндік өкіметі» ретінде
мойындайтындығын білдіріп, өз ретнде «жалпықазақ - қырғыз съезінің қаулысы бойынша тоқтаусыз
Алаш авгономиясын» жариялайтындығын мəлімдейді [1].
Міне осы берген жауабында Алашорда Кеңесі Алаш автономиясы құрамына енгін облыстар
мен уездерді атайды. Қазақ мемлекетінің территориялық ауқымын анықтау ісінде бұл құжаттың
маңызы зор еді. Сондай - ақ жауап тексінде Алашорда өкіметі тек қазақ ұлтының ғана емес, барлық
қазақстандықтардың өкіметі болатындығы, соған байланысты оның кұрамына «қазақтан басқа
халықтардан, көбінен көп, азынан аз он кісі» сайланып кіретіндігі, ал «Алаш автономиясында заң
шығаратын һəм» ел билейтін үкімет Алашорда» болатындығы, құрылтай жиналысы шақырылып
биліктің сипаты анықталғаға дейін советтер Алашордаға «жəрдемші» есебінде міндет атқаратындығы
айтылады [2].
Кеңес Өкіметі Алашорданың бұл аталған жəне басқа саяси ұстанымдарына байланысты
ұсыныстарына алғашында түсінгендік танытқанымен, ал іс жүзінде оларды қабыл алды ма? Əрине,
қабыл алған жоқ. Өйткені Алашорда ұсыныстарын қабыл алу шын мəнінде қазақ елінің ұлттық
мемлекеттілік кұру құқын мойындаумен бірдей еді. Осы жылдың 28 науырызы күні Мəскеуден
Семейдегі Қазақ комитетіне И. Сталнн мен мұсылмандар ісі бойынна комиссар М. Вахитов қол қойған
жеделхат кекліп жетеді. Хатта Мəскеудегі Ұлт істері Халық Комиссариаты жанынан қазақ бөлімі
ашылатындығы, міне бөлімдс қызмет атқаруға өкілдер жіберу ісі алғашында Алашорда үкіметіне
жүктелгендігін 29 наурыз күні Семейге X. жəне Ж.Досмұхамедовтар да растайды [3].
Тарихи деректер Кеңес өкіметіне Алашорда əкіметімен ара қатынасын араға 5-6 күн салып-ақ
түбегейлі езгеріске ұшырағандығын айғақтайды. Мұндай бетбұрыстың себебін түсінуге болады.
В.Ленин мен И. Сталин басқарған билікке қазақ еліндегі басшылыкты «буржуазиялық - ұлтшылдарга»
беруге болмайтыи еді. Үлт істсрі бойынша комиссар И. Сталиннің ендігі уақытта ықыласы қазақ ұлтазаттық шынайы қозғалысының еркін білдіруші Алашорда өкіметіне емес, азаттық козғалыстан
мүлдем алыстағы, тіптен оның басшыларымен дүрдараз Ə. Жанкелдин, К. Тоғысов, М. Тұнғачин
сияқты кісілерге ауды.
И. Сталин 1918 жьшы 7 сəуірде Кеңес өкіметінің Торғай облысындағы комиссары
Ə.Жанкелдинге жолдаған жеделхатында орталық биліктің бұл ұстанымын былайша негіздеді:
«Буржуазиялық - ұлтшылдық ұстанымындағы топтар автономияны өз бұқарасын қанау құралына
айналдыру үшін талап етіп отыр. Сондықтан да олар орталық кеңестің билікті мойындаумен бір
мезгілде жергілікті советтерді мойындағылары жоқ жəне ішкі істеріне араласуға қарсы»[4].
Орталық билікке Қазақстанды басқару ісіне кімдердің керек екендігін жақсы түсіне қойған
Ə.Жанкелдин алаштық топқа қарсы күресте өзіне одақтас бола алады деген үмітпен бұрынғы Торғай
облыстық губернаторы жанындағы татар жəне қазақ басылымдары бойынша цензор қызметін атқарған
Мұхамедияр Түнтинді Мəскеудегі қазақ бөлімінің меңгерушісі қызметіне ұсынған еді. Бұл ұсынысты
қабыл алған И. Сталин 1918 ж. 11 мамырдағы бұйрығымен М. Тұнғачинді Ұлт істері бойынша Халық
Комиссариаты жанындагы Қазақ бөліміне меңгеруші етіп тағайындады [5].Бұл арада И. Сталин М,
Тұнғачиннің сұлтандық шыққан тегі, атқарған шенеуніктің қызметі соншалықты қызықтыра қойған
жоқ еді.
И. Сталиннің қазақ азаттық қозғалысына қарсы ұстанымын тағы да бір мынадай фактіге
байпанысты айтып өткен артық емес. Қазақ арасында өзінің күмəнды əрекеттерімен аты шыққан
Келбай Тоғысов 1918 жылы 21 сəуірде В. Ленин мен И. Сталин атына жолдаған жеделхатында
«Совет үкіметінің платформасында тұрған жəне онымен қол ұстасып келе жатқан» «Үш жүз» деген
социалисгік бағыттағы партия құрғандығын, оның «кадет Бөкейханов басқаратын буржуазиялық
«Алаш» партиясына қарсы» екендігін білдіреді» [6].
И. Сталин тез арада Ə. Жанкелдинді телефонға шақырып: «Менімен Колбай Тоғысов сөйлесті,
ол «Үш жүз» газетінің редакторы, сонымен бірге алашордашылар партиясына қарсы «Үш жүз»
партиясын құрушы. Осы партия бізге жақынырақ деп ойлаймын. Онымен байланысып, бұл өзі қандай
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партия жэне Тоғысовтың кім екенін білген жөн. Егер бұл партия шынымен, де Алашордаға қарсы
əрекет жасап, бізге жақындығын танытып отырса, онда оны өзімізге тарту керек» деген ұсыныс
жасайды [7].
Ал шын мəнінде қазақ қоғамы мойындаған «Үш жүз» партиясы туралы айту қиын еді. 1917
жылдың соңында болып өткен Бүкілресейлік құрылтай жиналысына депутаттар сайлау барысында
«Үш жүз» атынан түскен кандидаттар Алаш партиясы атынан ұсынылғандардан анағұрлым аз дауыс
жинап, ойсырай жеңілген еді.
Қорыта айтқанда, кенестік орталық билік, оның ұлт істері бойынша комиссары 1918 жылдан
бастап-ақ «буржуазиялық - ұлтшылдармен» күрес ұранын жамылғы етіп, шын мəнінде қазақ ұлт азаттық қозғалысын басып жаншу жолына түсті. Ал бұл жолда олар «шайтанмен» болса да тіл
табысуға даярлықтарын байқатты.
В.И. Ленин мсн Сталин өкіметінің бұл ашық жүргізіп отырған ұстанымының əділетсіздігін
тура түсініп, оған қарсылығын ашық білдірген тұлғалар орыс демократиясының арасында да аз еместін. Сондай билік үшін қолайсыз тұлғалардың бірі Тимофей Иванович Седельников (1876-1930)
болды. Шықкан тегі - Орынбор қазағы, мамандығы - жер өлшеуші Т. И. Седельников 1905 жылы
«Борьба за землю в Киргизской степи и колизацтоная политика правительства» аталатын еңбек жазып,
онда өкіметтің қоныстандыру саясатын ымырасыз сынға алып, сол үшін «сенімсіз» ретіндс танылып,
артын ала Мемлекеттік думаға депутат болып сайланып, думада ол сібірлік депутаттардың
қолдауымен қазақ жерін қарқынды отарлауға байланысты жергілікті халықтың жер тапшылығына
ұшырап отырғандығын баяндап, 53 депутаттың қолы қойган мəлімдемені Дума төрағасына
тапсырады[8_|.
Г. Седельников орыс отаршыларына ұнай қоймайтын бұл ымырасыз мінезін кеңестік билік
тұсында да байқатады. 1920 жылы Қазақстандағы жоғарғы билік Қазақ əскери - революцнялық
комитетінің мүшесі бола жүрігі ол орыс «бонапартизміне»' ымырасыздық танытып, нақты ісəрекеттерімен көзге түседі. Түрлі басқосулар мен ресми жиындарда сөз алган ол жергілікті халықты
«ұлы орыс шовинизмі мен империализміне» төзбеуге, оларға қарсы соққы беруге шақырады.
Мұнымен шектелмей Т.И. Седельников 1920 жылы сəуірде В. И. Ленинге «қазақ Республикасы
жəнс қазақ кедейі жөнінде» аталатын атақты хатын жолдайды. Хатында ол «бұрын əрбір губернатор
немесе крестьян начальнигінің жергілікті халықтың атынан өкіметтің үстанымы шеңберінен
шықпайтын» арыз-тілектер жолдайтын «өз башкұрттары» мен «өз қырғыздары» болушы еді. Осы
«үйреншікті құбылыс» сəл өзгерістермен енді біздің де жергілікті партиялық жəне советтік
мекемелерімізге жаңғыра бастады. Ал «сенімсіздср» бұрын да қудаланатын қазір де қудалануда. Егер
сен иитернационалист болсаң онда орысша ойлап, орысша жазуға міндеттісің ал партияда жоқ
ұлтшылдармен достық құруға ешқандай да құқық жоқ [9]. Міне, осы Т.Седельников В.И.Ленинді
Қазақстандағы билікке халыққа жəне атқарылып жатқан іске жаны ашымайтып «алаяқтарды» тартпай,
«халықты тонамайтын интеллигенттерге жол ашуға» шақырды[Ю]. Өзі А. Байтұрсыновпен бірігіп
Қазəскерревкомының қызметіндегі Қазақ ісіне қатысты кемшіліктермен ымырасыз күрес жүргізді.
Т. Седельниковтың мұндай ұлыорыстық шовинизмге қарсы əрекетін Қазақ өлкелік РКП (б)
бюросының пренидиумы өз отырысында арнайы талқыға салып, мынадай баға береді:
1. «Өзінің барлық сөйлеген сөздеріндс Седельников таза қазақ ұлтшылдығы тұрғысынан
коммунистерге қарсы демократтық үгіт жүргізуде».
2.Партия екілдері мен жергілікті партия ұйымдарына ұлы орыстық шовинизм мен
империалистік ұстанымда тұрсыңдар деген айып тағып қазақтарды орыстарға қарсы қойып, сол
арқылы ұлттық сезімді қоздырып, тіптен кейбір коммунистер «қазақ өшу жолында тұрған ұлт», - деп
айтты-мыс деген сөз таратуда.
3.Міне, осы үгітті жүргізу ісінде ол қазақ ұлтшылдарына жəне Алашорда өкілдеріне сүйенеді,
олармен тұрақты түрде кеңестер өткізеді... Қазіргі уақыттта осы мазмұндағы фактілер біраз жиналған
Т.Седельников орыс «бонапартизмі» деп кеше ғана азамат соғысында революция же ісін корғап, енді бейбіт
к;рылыс,а Cзіні

кəсіби даярлығын танытуды

орнына «революционср» атағын жамылып, ,аза, ,оғамын ы,тыруға

тырыс,ан кеудемсо,тарды ;станымын атаған.

жəне оның Алашордалық ;лтшыл - казақ тобының жетекшісі ретінде коммунистік ұйымдарға
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қатынасы біржола анықталып отыр [111.
Қазақ өлкелік партия ұйымының бюросы Т.Седельниковтың бұл қазақшыл ұстанымын
айыптап, мынадай мазмұндағы қаулы қабылдайды: «1. Т.Седельниковтың үстінен партиялық бақылау
орнату қажет деп танылсын. 2.Орынбор губкомы мен өлкелік партия комитеті бюросы
президмумының бірлескен Мəжілісі шақырылып, онда Седельниковтан түсінік беру талап етілсін.
3.Седельниковке губком бюросының жəне ұйымдастыру бюросы президиумының рұқсатынсыз өз
бетінше партия жəне жалпы саяси жиналыстарда сөйлеуге тиым салынсын»[12|.
Т. СедельниковтыңҚазəскерревком құрамындағы қызметін біржақты қазақ ұлтшылдығы
тұрғысынан қарауға негіз жоқ-тын. Мəселен, ол 1920 жылы 26 сəуір күні «жалпы қазақ съезін шақыру
туралы» мəселе қараған. Қазревком отырысында Бакытжан Қаратаевқа байланысты сот ісін қозғап,
оны тұтқынға алып, соттан жəне жер аударуды» талап етеді.| 13] Б. Қаратаевтың Қазрсвком құрамында
қалу-қалмауы шешілгенге дейін бұл билік орнының жұмысына қатынаса алмайтындығын мəлімдейді.
Т. Седельниковтың бұл ұсынысын А. Байтұрсынов қолдайды. Осы мəселеге байланысты РКП
(б) Қазақ өлкелік ұйымдастыру бюросы өз қаулысында Б. Қаратаев ісі туралы төтеннен мəселе
көтергені үшін Т. Седельниковқа қатаң ескерту жасап, оны Қолдағаны үшін А. Байтұрсыновты да
тəртіпке шақырады[І4_|.жылы 26 сəуір кешіндегі Б. Қаратаевқа байланысты Қазревком отырысындағы
жанжал кеңестік биліктің қазақ қоғамына байланысты өзара қайшы екіжақты ұстанымының бетпе-бет
келуінің көрінісі еді. Оның бір жағында орталықтың «сенімді» өкілдері А. Авдеев, Н. Кулаков сондайақ жеке бас мүддесі үшін ревком құрамындағы коммунистер мен ымыраға келуге азір Б. Қаратаев
тұрса, екінші жағында жалпы қазақ ұстанымын соңына дейін қорғап, сол үшін де ревкомның
құрамынан кетуге əзір Т. Седельников пен А. Байтұрсынов тұрды. Осы арада көңіл аударуға лайық
нəрсс басында И. Сталин тұрған орталық билік Қазревкомдағы А. Байтұрсынов пен оның патшалық
кезеңнен бергі қарсыласы Б. Қаратаев арасындағы егесте соңғысы жағын қолдады.
Қазəскерревкомның 1920 жылы 4 мамырдағы (№ 24 хаттама) шешімі мен Т. Седельников бұі билік
орнының құрамындағы қызметінен босатылды.[15] Қазəскерревкомының бұл шешімі Мəскеудегі
халком кеңесі бекітті[ 16]. Сонымен бірге, Т. Седельниковтың Қазревкомның мүшесі Б. Қаратаевты
«пара алғандығы жəне қызметін асыра пайдаланғандығы үшін» жауапқа тарту туралы ұсынысы
кешігіңкірсп болса да орындалған еді. Осы жылғы 28 шілдеде Жымпиты ревкомының шешімімен Б.
Қаратаев тұтқынға алынды[17].Сонымен азамат соғысы жағдайында қазақ ұлт-азаттық қозғалысымен
ымыраға баруға мəжбүр болған. Кеңес үкіметі Қазəскерревкомының құрамына А.Байтұрсыновты
төрағаның орынбасары ретінде енгізе отырып, сонымен бірге мүшелікке кезінде қозғалысқа қарсы
ұстанымымен танылған М.Тұнғачин жəне Б. Қаратаев сияқты кісілерді алуы əрине кездейсоқ емес-тін,
Мұндай шешімнің арғы жағында қазақ ұлт-азаттық қозғалысын біртіндеп əлсіретіп, ең ақыры біржола
сөқндіру мұраты жатты. Сонымен бірге, осы мезгілде-ақ ұлттық мүддеге қарсы түрлі ағым жəне
күштердің өзара мақсаты жұмыс істеу əдіс-таласы да калыптаса бастаған еді. Мəселен Б. Қаратаев 1.
Седельниковтың жалпы қазақ съезін шақыруға байланысты ережесін «ұлтшылдық сипатта жазылған,
советтік биліктің ұстанымына қайшы келетін» құжат ретінде бағаласа[!8], өз кезегінде
Қазəскерревкомының мүшелері А. Авдеев псн Н. Кулаков Мəскеудегі С. Пестковскийге жолдаған
хаттарында Т. Седельников пен А.Байтұрсыновқа қарсы ұстанымдағы Б. Қаратаевты «сенімді»
коммунист ретінде мінездеме берді[19].
Кеңестік биліктің ұстанымын ымырасыз сынға алған А. Байтұрсыновтың хатында
Т.Седельниковтың В.И. Ленинге жолдаған хатымен бір мезгілде жазылып, сондай-ақ мазмұн жағынан
онымен үндес еді 1. А. Байтұрсынов хатында Қазақстанға байланысты орталық биліктің принциптік
мəні бар екі кемшілігін көрсетті: 1) Қазақстанды басқару үшін жіберілген орталықтың өкілдігінің
белгілі бір көзқарасы, соған сəйкес жұмыс жоспары жоқ, мұндай жағдай қазақ шындығына қатысты
ұстаным мен жоспардың орталықтын өзінде болмауына байланысты; 2) орталықтың жіберген өкілдігі
мен жергілікті халықтың арасында өзара сенім жоқ.
Осы жағдайды баяндай келін, ол қазақгарды бұрынгы гіатшалық билік тұсындағыдай орталық
тагайындаган генерал-губернаторлар арқылы емес, өз елінің мүддссін жеке басының қаммна
айырбастамайтын, сл сеніміидегі шынайы коммунистер мен үтп іиялылары арқылы басқаруды ұсьшды
[20].Т. Седельниковтың айтылган сын-ескертпелері сияқты, А. Байтүрсыновгың да бұп ұсыныстары
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ескерусіз қалды.
Алғашқы жылдардан бастап-ақ Мəскеулік Орталық Қачақс ганды ерекиіе назарда ұстады. Оған
себепші болган қазақ жерінің аса зор экономикалық потенциалы еді. КСРО-ның экономикалық
мүмкіндігі өскен сайын одақтағы Ресей Федерациясы Украина республикапары сиякты Қазақстанның
да үлес салмағи артатүсті. Соғаи байланысты Орталық Қазақстандағы саяси биліктің ұшын жергілікті
халықтың окілінс емес, езі тағайындаған наместниктері арқылы қолыида ұстады. Ал кеңестік ксзенде
саяси билік Республикадагы коммунистік ұйымның бірінші хатшысына тиесілі болды.
Кеңестік жетпіс жылдан астам мезгілде Қазақстандаі ы саяси биліктің басында казақ үлтының
өкілдері (М. Мырзағалиев, Ж. Шаяхметов, Д. Қонаеа, Н. Назарбасн) 34 жыл шамасында отырған.
Қазақсгапды осы уақытга басқарған жиырма басшының тортеуі гана қазақ халқының өкілдері болды.
Міне, осы кеиестік кезеңде Қазақстанды басқарган төрт қазақ басшыларының біреуінің ғана,
яғни Жұмабай Шаяхметовтың басшылық қызметі И, Сталин бнлігіне тұс келеді екен. Бүл арада əрине,
Ж. Шаяхметонгьщ біраз уақыт (1928-1938) ОГПУ - НКВД жүйесінде белсенді қызмет агқарғандыгы
есепке алымгандквгы ақиқат. Ондай болмаған күнде И. Сгалин Ж. Шаяхмстовты Қазақстандағы ен
жоғарғы саясн басшылыққа жібермеген болар еді.
Ж;шпы И. Сталин билігі түсында қазақ саяси басқарушы тобы арасында ресгіубликадағы ең
жогарғы саяси билік басында болуға лайық қайраткерлер аз болған жоқ, олар сандық тұрғыдан да,
сапагтық тұргыдан да жеткілікті деңгейде еді. Қазақ ұлтының үлттық жаңгыру кезеңін басынан
кешіргендігі оның бүтіндей бір саяси қайраткерлер шогырын т.чрих сахпасында шыгаргандығынан
анық байқалды.
Империя көлемінде қазақ интеллектуалдары кеңестік кезсңгс деііін-ақ поляк. татар, грузин
сияқты ұлттардың зиялылары қатарында жүрді, үлтгың күн тяртібінде тұргап ең озекті мəселелерін
теориялық гүрғыдан қорытып, мемлекеттік дума сияқты саяси билік мінбсрінен қоя білді. Жоғаргы
саясагга жүрген И. Сталиннііі қазақ зиялыларының мұндай саяси белсенді қызметінен хабарсыз болуы
əрине, мүмкін емес-тін. Осы ретте оның алаштық үхтанымдагы Ə. Ьөқейханов, А. Ьайтүрсынов,
Досмұхамедовтармен гүрлі себептерге байланысты жуздескендігін, кеңестік үстаиымдаі ы Т.
Рысқүлов. С. Қожанов, С. Сейфуллин, Н. Нұрмақоп, С. Асфеидияров Ж. Мыңбаев сияқты
қайраткерлерді қызмет бабында қабылдагі, түрлі мэселелерге байланысты пікір алысып тұрғандыгын
ескерген жөн. Яғни, И.Сталин Октябрь револгоциясы жеңісі қарсаңындагы империядағы
жалпытүркілік жəне жалпымұсылмандық қозгалысгар арпасындагы қазақ азаггық қозгалысының
қарым-қабілстінен жақсы хабардар болғандықтап да пассионарлық ұстанымдагы қазақ басшыларын
тежеп үстауды, сондай-ақ олардың арасындагы ерекше ықпалдыларын тіптен Қазақстандагы саяси
басшылыққа жібермеуге баса назар аударды дегі тұжырым жасауга негіз жеткілікті.
Татар тарихшысы Б.Сұлтанбеков 1023 жылы тікелей Сталиннің тапсырмасы бойынша
басталып кетксн «Сүлтангалиевтыц ісіне» байланысты Орталыктағы «ец жогарғы билік Султанпшиев
ісін ұлтгық республикалардың, ең алдымен мусылмандардың, жетекші гүлгаларды «ықтырып»,
«жуасытып» апу үшін пайдалану жонінде шешім қабылданга ұқсайды» [21] дегеп тұжырымы
шындыққа жақып. Өйткені М. Сұдтангалиев «ісін» қарауға арнайьт шақырылған РКП ОК-ніц ұлттық
республикалар мен облыстардың жауапты қызметкерлерінің төртіиші кеңесіне (Мзскеу, 1923, 9-12
маусым) одақтағы барлық үлттық республикалар мен облыстардан 58 адам (олардың 24 ОК-тің
мушелері мен оган кандидатгар) сондай-ақ РКІТ (б) ОК Саяои бюорасының мүшелері мен огаи
кандидат 11 адамның (сырқат Лениннен жэне Совнарком төрағасы Рыковтан басқа) 9-ы тугел
қатынасады [22],
Кецесте Сүлтапгалиев ісі бойынша баяндама жасаған Қуйбышевтың айтуына қараганда
Сұлтангалиевке таңылғап айып оныц басмашылар қозғалысына қосы.тып кеткен Закп Валидовпен
байланыс орнагуға бағытталган əрекеті еді[ 23].
Кеңссте Сүлтанғалиев ісін талқылау барысында келтірілген материалдар ПІУ-дыц X. Петерс
басқаратын Шығыс бөлімінің барлық мұсылман республикалары басшылары үстінен (оныц ішінде ОК
мүшелері, үкімет басшылары да бар құпия чекистік бақылау орнатылғанын анық байқатқан еді. И.
Сталиннің тікелей тапсырмасы бойынша жүргізілген бұл операция «2-ші парламент» аталынды [24].
Құпия «тыңшылар» арқылы алынып ең жоғарғы басшылыққа беріліп отырған бұл мəлеметтердің
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ішінде бақылаудағы қайраткерлердің жеке адами қатынастары. басқа жағдайда айтылмайтын сөздері,
интимдік фактілер де молынан табылатын еді. Баяндамашыдан соң бірінші болып сөз алған
Т.Рысқұлов кезінде М. Сұлтанғалиевтен бір емес екі бірдей хат алғанын жасырған жоқ, айтты. Ол
хаттарда соншалықты көңіл аударарлық та ештеңе жоқ екендігін баяндады [25]. Сонымен бірге ол
саясатшылдыққа
салынып
шығыс
республикаларында
қалыптасқан
нақты
жағдайдан
жалтарып,З.Валидов пен М. Сұлтанғалиевті айыптауға көшкен жоқ, қайта ол өзіне тəн
турашылдықпен бұл екі қайраткердің көңіл-күйіне негіз боларлық өмірлік себептердің бар екендігіне
назар аударды: «Елдің шығыс бөлігіндегі жағдайға келсек, біз қоғамның шаруалар бөлігін өзімізге
біржола қарата алған жоқпыз, өйткені оған жер бермедік. Теміржолда істетін шығыстық бұқара халық
орыс жұмысшыларымен тең жағдайда емес». «Жетісу облысындағы қырғыз кедейлері жерсіз күйдс
қалып, олардың үстінен 125 десятина жері бар жəне 15 батрақ жұмсап отырған орыс кулагының
жұдырығы төніп тұрғанда ол қырғызға интернационализм деген жақсы нəрсе сондықтан да совст
өкіметіне жақын болған жөн деп қанша айтсам да ол бəрі бір совет билігін əлгі кулактың билігі ретінде
қабылдайды» [26).
Қазақстан сияқты республикада ұлтаралық қатынастың шиеленісуіне негіз болып отырған
шынайы жағдайға көңіл аударуды талап еткен. Т. Рысқүловтың бұл пікіріне И. Сталин бастаған
орталықтағы басшылық құлақ аспады, Керісінше И. Сталин Т. Рысқұловтың «жіберілген қателіктері
үшін» кешірім сұрайтындығына сенімді болды.
И. Сталин жауап сөзінде «Мен Рысқұловты тыңдадым, оған байланысты мынаны айтуым қажет. Оның
сөзі жүректен шыққан сөз емес, шындықтан жалтарудың көрінісі, жалпы оның сөзі ауыр əсер
қалдырады... Сөз сұлтанғалиевшылдықпен идеялық, идеологиялық байланыс жөнінде болып отыр. Ал
Рысқұловтың Сұлтангалиевпен ондай байланысы болды, бұл анық, оны Рысқұловтың өзі де жокқа
шығара алмайды». - деді [27],
И. Сталиннің тусінігінше Түркістан республикасында Т. Рысқұлов сияқты ұлтшылдық
ұстанымында тұрған қайраткерлер қатарында С. Қожанов пен А. Икрамов та бар еді. Сондықтан да
сөзінде олардың атына арнап «бұлардың екеуі де бүгінгі Түркістан мен патшалық Түркістанның
арасында ешкандай да айырмашылық жоқ, тек мандайшадағы жазу ғана өзгерген, ол Түркістан сол
патша тұсында қандай болса қазір де сол күйінде деген пікірде.
Ал егер Түркістан шынымен де патшалық тұсындагғдай отарлық тəуелділікте қалса, онда
басшылардыкі тура олай болса, Сұлтанғалиевті біз соттамауымыз керек, керісінше, совет жағдайында
отарлық тəртіпке ымырашылдық танытқанымыз үшін ол бізді соттауы керек. Егер осының бəрі де рас
болса, онда сіздердің өздеріңіздің басшыларға неге қосылып кетпегендіктеріңізді түсіне алмадым?», деген ойын айтты [28].
Бұл 1923 жыл болатын. Енді ғана орнаған саяси тəртіп жағдайында өз елінің мүддесін қорғай
алмайтындығын дəл түсінген Зəки Валиди Тоған ендігі уақытта Əнуар Пашамен [20] бірігіп əрекет
жасау үшін басмашылар қозғалысына кетті. Кеңестік орталықтың ұстанымына наразы
М.Сұлтанғалиевөз
көңіл күйін ашық білдіргені үшін ГПУ-дің Лубянкадағы абақтысына түсті [30].
М.Сұлтангалиевтің абақтыға жабылуы, кейін зерттеушілер бір ауыздан мойындағандай, кеңестік саяси
элитаға қарсы жүргізілген репрессиялық шаралардың басы еді. М. Сұлтағалиевпен жеңіл «есеп
айырысқан» И. Сталин өз «күшін» сезіне бастаған еді. Сұлтанғалиевті көпе-көрнеу «құрбандыққа»
бере салғандықтарын Троцкий, Каменев жəне олардың сыбайластары кешігіп түсінді. Ендігі кезек
кеңестік шындыққа қатысты ашық сыни ұстанымдағы Тұрар Рысқұлов сияқты қайраткерлердікі еді.
Сонымен, жоғарыда баяндалған фактілер кеңестік биліктің бастапқы кезендс қазақ ұлтазаттық қозғалысын ашықтан-ашық басып тастау ұстанымында болғандығынан жеткілікті дəрежеде
түсінік береді. Биліктің осы ұстанымы кейінгі кезеңдерде өз жалғасын тапты.
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Резюме
Статья посвящена мероприятиям, проведенным «архитектором» национальной политики
советской власти И. Сталиным в Казахстане. В ней рассматривается на примере «дела Султангалиева»
история подавления национально-освободительного движения советской властью.
Summery
Агtісlе іsdеvоtedthe асtionsspentbу "агсһіtесt" оf tһе national роlісу of tһе Soveit power by I.Stalin іn
Каzакһstan. In it the history of suppression of national-liberition movement by the Soviet power is considered
on an example of «business of Sultangalieva».
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

А.И. Шалтыков

профессор КазНПУ им. Абая. д. полит. н.
Энергетическая безопасность является неотьемлемой частью всей системы национальной
безопасности Республики Казахстан. Сегодня перед нашей страной стоит ряд проблем, требующих
пристального внимания в силу их воздействия на национальную безопасность государства.
Важнейшими из них являются: сохранение внутренней стабильности государства и общества
укрепление вертикали власти, сохранение целостности страны. И каждая из них связана с проблемой
всестороннего обеспечения безопасности Республики Казахстан по многим направлениям, одним из
важнейших при этом является проблемаобеспсчения энергетической безопасности страны.
Обеспечение энергетической безопасности предполагает гарантированную защиту личности,
общества и государства от дефицита топливно- энергетических ресурсов, обеспечение стабильности
поставок энергоносителей для внутреннего потребления, адаптацию национальной экономики к новым
мировым ценам, обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры, атомных станций,
нефтяных и газовых трубопроводов и других жизненно важных обьектов. Презядент Республики
Казахстан Н.А.ІІазарбаев в Послании «Новьій Казахстан в повом мире» в качестве одного из
важнейших приритетов в развитии Казахстана обозначил развитие электроэнергстических ресурсов и
создание основ атомной энергетики. Данное направление, по мнению Главы государства, требует
разрешения следующих задач:
«Во-первых, необходимо сбалансированно решать проблему распределення электроэнергии
между энергоизбыточными и эпергодефицитными регионами с привлечением мощностей странсоседей и переходить на энергосберегающие технологии.
Во-вторых, необходимо последовательно модернизировать элеороэнергетическую отрасль,
решать проблемы износа и нехватки мощностей, создать условия дпя развития новых производств,
расширения и реконстирукции действующего оборудования и сетей передачи электроэнергии.
В-третьих диверсификация источников энергии требует развития атомной энергетики с целью
обеспечения ресурсов для устойчивого развития всей территории страны. Необходимо осуществить
разработку технико-экономического обоснования строи гельства атомной электросганции в
Казахстане
В-четвертых, необходимо рассмотреть возможность создания энергетической биржи, по
примеру Норвегии и Швеции, с сопредельными государствами в рамках энергетического союза 1].
Кроме того, была поставлена задача разработать комплекс мер по наращиванию мощностей
сущесвующих электростанций, строительству новых генерирующих мощностей и оптимизации
электропроводной сети, с тем, чтобы решить энергетические потребности регионов, предпринять
конкретные шаги и системность в решении проблемы энергообеспеченности юга сртаны.
К важнейшим направлениям обеспечения энергетической безопасности Казахстана относятся:
государственное и рыночное регулирование, структурные преобразования электроэнергетики,
рациональное использование энергетических ресурсов, стратегическое управлснне энергетической
сферой.
Идущие процессы глобализации мировой энергетики, взаимопронекнование и
взаимодополнение энергетических комплексов отделmyых страп, объединение региональных
энергетических рынков - все эти факторы обусловливают повышенное внимание к проблеме
обеспечения энергетической безопасности. Достаточность экономической безопасности любой
страны, а следовательно, и ее пационалыюй безопасности будет определяться уровнем ее
энергетической безопасности. Сегодня становится все более очевидным, что без энергетической
безопасности нельзя обеспечить ни устойчивое производство ни потреблесние энергии, а последнее
является непременным условием выживания, функционирования и развития любой социальноэкономической системы[2] Следовательно, без энергетической безопасности не могут поддерживаться
и все другие виды безопасности сколь бы то ни было продолжительное время.
В современном мире вопрос энергетической безопасности приобретает серьезную
актуальность, так как надежные и гарантированные поставки энергии, произведенной экологически
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приемлемыми способоми, выступают основой для предпосылок гармоничного развития современной
экономикиСтраны-промышленные лидеры - рассматривают стабильное энергообеспечение отраслей
национальной промышленности как основу своего устойчивого экономического развития и
поддержания должного уровня обороноспособности.
В структуре мировой потребительской корзины основной удельный вес до сих пор приходится
на невозобновляемые исчочники энергии - нефть, газ, уголь. Многие развитые страны, прежде всего
США, обладающие большими занасами невозобновляемых энергоносителей, не интенсифицируют их
добычу на своей территории, предпочитая сберегать их для будущего своей безопасности. Свои
текущие потребности в энергопотреблении и в энергетической безопасности эти страны
удовлетворяют за счет импорта ресурсов по заниженным ценам из экономически слабых государств,
лишая их гарантии энергетической безопасности на будущее. Общими тенденциями и перспективами
развития мировой энергетики является рост потребления энергии, возрастание доли новых технологий
в производстве жергий. Так, по данным экспертов Администрации по информации Министерства
энергетики СІІІА, представлепные в «Обзоре мнровой эиергстиіси 2005г.», мировое потрсбление
энергии к 2025 году увеличится более чем п 1,5 раза. Практически во всех регионах мира
прогнозирустся рост потребления энергии, но наиболее заметным он будет у развивающихся стран,
которые к 2025 году по суммарным объемам потребления энергии смогут вплотную приблизиться к
индустриальным странам. В свою очередь, развивающиеся страны Азии удвоят потребление энергии,
на них придется 40% мирового прироста потребления[3 ]. К тому же в структуре мирового
потребления энергии по-прежнему будут доминировагь углеводородные виды топлива.
А существенными игроками энергетического рынка являются Китай и Индия. В значительной
степени рост абсолютных объемов мирового потребления угля обеспечат именно эти страны. 'Это
может составить до 70% мирового прироста потребления энергоресурсов.
Еще одной закономерной тенденцией является существснное повышение мировмх цен на
энергоносители. Конечно, это вынуждает крупнейших потребителей энергоресурсов как США, страны
Евросоюза, Китай, Индию оказывать планомерное давление на страны ОПВК для увеличения объемов
добычи нефти.
Топливно-энергетический комплекс играет важнейшую роль в экономике Республики
Казахстан. Ресурсный потенциал невозобновляемых природных видов энергоносителей Казахстана
является основой энергетической безопасности страны. Природные богагства республики привлекают
пристальное внимание большинства развитых стран. Казахстан экспортирует большое количество
природных энергоносителей н это ставит под угрозу будущее своей энергетической безопаспости.
Сегодня доказанные запасы нефти Казахстана как континентальные, так и шельфовые,
колеблются на уровне 1,2 - 2,4 млрд. тонн (СМ7,6 млрд. баррелей). На территории республики
разведено 210 месторождений углеводородов в т.ч. 100 нефтяных и 70 нефтегазовых.
Нефтегазоносные районы заннмают 1,7 млн. кв.. или 62% территории республики[4].
Сегодня Казахстан наладил экспорт своей нефти сразу по нескольким направлениям.
Значительная часть нефти паправлялась по маршрутам «Транснефти»: Атырау - Самара, Махачкала Тихорецк с шельфового месторождения «Тенгиз», а также Кенкияк - Орск.
До 2030 года политика увеличения эффективности использования энергоресурсов в Казахстане
должна развиваться путем изменения системы управления, введения повых технологии, реорганизации
казахстанской экономики. Кроме того, в Казахстане имеется 35 млрд. тонн запасов угля. В 2006 году
Казахстан добыл 86 млн. тонн угля, потребив при этом лишь 58 млн. тонн этого ресурса. Оставшиеся
28 млн. тонн угля были направлены на экспорт - в основном в Россию и Украину[5].
В Казахстане уголь обеспечивает 80% энергии, тогда как гидроэнергетика дает 12%, и газ- 8%.
Сейчас. на мировом рынке прослеживаются тенденции, оказывающие благоприятные влияние на
перспективы работы угольных кампаний Казахстана- это увеличение мирового спроса на уголь.
Поэтому республике следует всемерно повышать уровень добычи этого вида энергии. Для
эффективного функционирования электроэнергетической отрасли необходимо не только техническое

32

Абай атындағы аз ПУ-ды ХАБАРШЫСЫ , «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы,№4 (27) 2010ж

перевооружение существующих генерирующих мощностей, но и ввод в эксплуатацию новых,
Стратегия «Казахстан -2030» ставит энергетические ресурсы важнейшим приоритетом и
отводит им весьма важное значение в деле устойчивого экономического роста и улучшения жизни
народа, для этого лишь необходимо «эффективно использовать энергетические ресурсы Казахстана
путем быстрого увеличения добычи нефти газа»[6].
Одним из основных направлений государственной стратегии энергетической безопасности
является ускорение развития альтернативных энергоресурсов и передовых технологий, Это
предполагает ускорение расширения потребления газа, атомной энергии, чистого угля, твердых
бытовых отходов, а также возобновляемых источников энергии.
Газ в мире считают самым чистым топливом, расширение исиользования газа может улучшать
окружающую среду и снизить дисбаланс между потребностью и добычей нефти в"Казахстане. По
прогнозам экспертов. после 2020 года использование газа имеет возможность прекысить долю нефти и
угля в структуре мирового энергопотреблсния.
Сейчас в Казахстане газовый сектор находится на низком уровне, но при внедрении передовых
технологии быстрое расширение газа будет реально в развитии экономики Казахстана.
При внедрении передовых технологий атомная энергетика является более чистой и недорогой
энергией, поэтому в Казахстанс необходимо ускорить развитие атомной энергетики, Атомная
энергетика является одним из ключевых моментов энергетичсской безопасности Казахстана в
следующем столетии.
Во всем мире особый интерес наблюдается к непользованию в различных отраслях экономики
альтернативных источников энергии. Конечно, это, прежде всего, связано с растущей потребностыо
охраны окружающей среды и ограниченностью ископаемых энергоресурсов. Нам необходимо принять
меры по использованию новых ң возобновляемых видов энергии, в том числе гидроэнергии, ветровой
и солнечной энергии. Это должно быть важным стратегическим направлением в развитии
энергоресурсов Казахстана. Однако, использование этих источников тормозится высокой
осбенноимостью производимой с их помощью электроэнергии, которая значительно превосходит
себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на традициоиных энергоносителях.
Таким образом, внедрение энергосберегающих технологий является еще одним важным
условием обеспечения энергетической безопасности Казахстана.
Не менее важным направлением государственной энергетической стратегии является
диверсификация источников поставки энергоресурсов и усиление международного энергетического
сотрудничества. При этом имеется ввиду, в первую очерсдь, диверсификацию источников поставки
имнорта нефти и диверсификацию видов энергоресурсов, которая кроме нефти, Казахстан может еще
импортировать нефтепродукты.
Следующим направленнем государственной энергетической стратегии является создание
стратегичсских резервов и ускорение развития транспортной инфраструктуры.
Стратегия энергетической безопасности Казахстана на период до 2030 года является основным
направлением долгосрочной энергетической политики Республики Казахстан.
Будущее Казахстана в мировом энергетическом пространстве призвана определить
целенаправленная государственная полигика, отвечающая потребностям поддержания потенциала
казахстанской энергетической отрасли.
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Түйін
Мақалада Қазақстан Республикасының энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
саласындағы мемлекеттік саясатын жүзегс асыру оның қазіргі жағдайы мен болшағы туралы
мəселелер талдайады.
Summery
В статье анализируется государственная политика Республики Казахстан по обеспечению
энергетической безопасности страны, современном состояноии и перспективных этой отрасли.

XX ҒАСЫР БАСЫНДА ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ПЕН ҚЬІРҒЫЗДАРДЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЬІ
А.Ө. Раджапов т. ғ. к., Алматы энергетика жəне байланыс университеті
Патшалық билік өз отарындағы бұратана халыққа ұстанған езгінің əдіс-тəсілдері, бірінші
дүииежүзілік соғыс. 1916 жылғы көтеріліс оның мəселелері мен оған катысы бар жайттар,
переселендер мен жергілікті халық арасындағы теке тірес, жер мəселесі оны жергілікті халықтан
тартып алуда түрлі айла-шара, қонысаудару мекемелері оның қызметі т.б.с.с. дүниелерге талдау
жасауды өзімізге мақсат етіп койғанымыз жоқ. Бұл ізденісте біз аталмыш кезеңдегі Қазақстанның
оңтүстік облыстарындағы бұрын айтылмаған қоғамдық-саяси өміріне жаңа көзқарастың деректер
негізінде оларға талдау жасап өз пікірімізді түйіндейміз.
Біз қарастырып отырған кезеңде Сырдария жəне Жетісу облыстарында жоғарыда аталған
жылдардан бастап қоныстапдыру мекемелері ашылып. қызмет ете бастауы, кейін 1909 жылдагы 9
маусымдағы нұсқау негізінде осы облыстардағы қоныс аудару мекемелерінің қазақ пен қырғыздарды
жаппай жəне тез “отырықшылыққа” көшіріп, олардың иелігіндегі ең шұрайлы жəне құнарлы жерді
жөнсіз тартып ала бастауы тек қазақ пен қырғыздар тарапынан ғана емес, осы облыстарды мекендеген
татар, өзбек, ұйғыр жəне дунген сияқты түбі бір түркі халықтары мен діндес мұсылман жұртының
тарапынан да наразылықты күшейте түскен болатын. Өйткені, бұл кезеңде патша үкіметі Қазақстан
мен Түркістандағы мұсылман халықтарын да '‘отырықшы нормаға" көшіріп, иеліктерімдегі жерді
қоныс аудару мекемелері арқылы жаппай жөнсіз тартып ала бастаған болатын. Бірақ патша үкіметінің
Түркістандағы жер саясатына жəне оны жүзеге асырушы қоныс аудару мекемелеріне қарсы түрлі
сипатта жүргізген күресте осы облыстарды мекендеген діндес мұсылман халықтар бірге отырып
қимыл ете алған жоқ.
Патша өкіметінің жандарм бөлімінің іс-қағаздарындағы “Мұсылмандық қозғалыс”,
"панисламизм” деп аталатып құжаттарына сенсек, бұл кезеңдегі Сырдария жəне Жетісу
облыстарындағы мұсылмандық қозғалыстың бағыты негізінен əсіресе, жер мəселесіне тікелей
байланысты болған. Дін мəселесіне келсек Түркістанда, оның ішінде осы облыстарда діни
орталықтарды көптеп құрып, қазақтар мен кырғыздардың арасында дін істерін дұрыс жолға қою
болатын. Жер мəселесінде осы облыстардағы қоныс аудару мекемелерін жаптыру еді.[1| Қозғалыс бұл
бағытта осы облыстарды мекендеген мұсылман жұртының басын бір орталыққа біріктіру жолында
ұмтылыстар жасады. Бұл қозғалыстың қатарында Б.Сырттанов, З.Тазегдинов, О.Əліжанов,
Х.В.Рафиков, М.Қари, Ə.Бехбуди, Ы.Жайнақов, С.Ақаев, Ə.Оразаев, Ы.Сардыбеков, Д.(Саурамбаев.
Ш.Жантаев, Булар. Құтұқов (Кутукои), У.Ходжаев, М. Сулейменов, Ə.Кенесарин, А.Мангелдин,
Ə.Стамбеков сияқты ел арасында есімдері белгілі қазақ, қырғыз, езбек, татар, үйғыр жəне дүнген
халықтарының өкілдері үйытқы түлғалар еді.
Жетісу облысындағы мұсылмандық қозғалыс жөнінде Жандарм бөліміне хабар беріп тұрған
жандарм бөлімінің “Сегізінші нөмірлі” қызметкері 1911 жылғы мəліметі бойынша Жетісудағы
мұсылмандық қозғалыстың белсенді ұйытқы түлғалары Б.Сыртанов, О.Əлімжанов (Лепсі уезі),
Ы.Сардыбеков (Сыртановтың жақын досы. Верный уезі, Үлкен Алматы болысы), Х.В.Рафиков (татар,
саудагер, Лепсі уезі), Ы.Жайнақов (облыстық губернатор басқармасының аудармашысы),
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Д.Сауранбаев (қырғыз, Пішпек уезі, Танаев болыстығы), Құтұқов (Кутуков, қыргыз, Пішпек уезі, Тоқмақ
бөлімшесінің приставы), Бұлар (Булар, дүнген. Пішпек уезі), Ш.Жантаев (қыргыз, бүрынгы полковник,
“Манап” Пішпек усзі. Сарабағаш болыстыгы) болған[2].
Қозғалыстың басты мақсаты облысты мекендеген мұсылман жұртының басын біріктіріп (бұл
бағытта Б. Сыртанов, X. В. Рафиков, О. Əліжанов бірнеше рет нақты қимыл жасаған), қазақ пен қырғыздың
иелігіндегі жерді жөнсіз тартып алып отырған қоныс аудару мекемелерінің қызметіне шек қою еді|'3]. Осы
бағытта олар түрлі жағдайда жəне мазмұнда өздерінің шағын басқосуларын өткізді. Мəселен, 1910 жылдың
21 қазан айында Ұзынағаш болысына қарасты Казанск-Богородск1селосында Б.Сыртановтың
басшылығымен облыстағы ел арасында есімдері кұрметпен белгілі қазақ жəне қырғыз өкілдерінің бас қосуы
болды[4]. Онда облыстағы қоныс аудару мекемелерінің жөнсіз əрекеттеріне шек қою жөнінде қаулы
қабылданып (тексін Б.Сыртанов жазган) оны Петроградтағы Мемлекеттік Думаға апарып тапсыруды Б.
Сыртановқа. Ташкенттсгі Түркістан генерал- губернаторына тапсыруды III Жантаевқа жүктеген. Осы
жиында Б. Сыртановтың Петроградқа бару жол шығынына Жстісу облысының Верный, Лепсі, ІІішпек,
Пржевальск уездеріне қарасты мұсылман болыстықтарынай 5000 сом жидырып беру ісін Д.Саурамбасв өз
міндетіне алған[5]. Бірақ Петроградта да Ташкентте де қазақ пен қырғыздардың наразылық талаптарына
құлақ аспағандары түсінікті жай. Себебі жоғарыда айтып өткеніміздей, осы облыстардағы қазақ пен
қырғыздардың иелігіндегі “артық” деп аталатын жерді алу мəселесі Орталық үкіметтің ұстанған өз саясаты
болатын. Жалпы Ақпан революциясына дейін Сырдария жəне Жетісу облыстарында мұсылмандардың бір
орталыққа біріккен ұйымы болған жоқ. Патша өкіметінің жандарм бөлімінің қатаң бақылауында болған
мұсылмандық қозғалыс жəне оның басшыларының іс-əрекеттері дер кезінде бақылауға алынып, олардың
бастарының бірігуіне мүмкіндік бермей отырды.
Осы мəселеге байланысты тағы бір айта кететін жай - осы облыстардағы қазақтардың жəне тағы да
басқа халықтар мен ұлт өкілдерінің əртүрлі əлеуметтік күштері, топтары, қоғамдық жəне саяси ұйымдары
туралы мəселе. Бұл ретте: "Мұнда 1917 жылдың Ақпан революциясына шейін қазақ қоғамының арасында
ешқандай да, бірде-бір саяси ұйым, одақ жəне партия болған жоқ”[6] деуі орынды айтылған пікір. Түркістан
өлкесіндегі қазақтардың Ташкент каласында бір ғана «Алаш» қоғамдық мəдени-ағартушылық ұйымы
болды. Бұл қоғамдық ұйымның алған бағыты мен алға қойған мақсатын осы ұйым туралы Түркістан
генерал-губернаторлығы кеңсесінің 1916 жылдың 19 желтоқсанында Түркістан генерал-губернаторының
атына құпия түрде жолдаған Кт5459-шы Мағлұматынан байқауға болады. Онда былай деп жазды:
"...Общество '‘Алаш прогрсссивного направления, членами коего принимаются лица, внесящие не менее 25
рублей в год... целыо сего общества поставлено издание собственного печатного органа и растрострапения
исключительно среди киргизского населения произведении печати:газеты, журналов и книг на киргизском
языке.
Обществу не чуждо нанисламйстических идей. Задаваясь желанием пробудить косное киргизское
население Туркестаною края от вековой спячки... представляется необходимым пробудить их к культурной
работе и объединению, чтобы в конечном результате добиться автономии, как для совершенно отдельной
национальности” [7]. 1916 жылдың 26-шы қараша айынан бастап “Алаш” атты қоғамдық мəдениағартушылық ұйым өздерінің “Алаш” атты орталық баспа газетін шығара бастады[8].
“Алаш” газеті өзінің N12 саны шыққанға дейін отаршыл əкімшілік мекемелердің қатаң бақылауында
болды.[9] Бұл туралы 1916 жылдын 30 желтоқсанында Сырдария облысының əскери- губернатор атына
кұпия түрде нұсқау берген N1308 ші қатынас хатында былай делінген: “...Издания газеты “Алаш” главный
начальник края всказан мнение о необходимости не только следить, что в газете не было ничего противного
интересом русского правительства, но и воспользоваться ею как средством проведения в туземную среду
взглядов полезных русскому делу края”[ 10].Мұндай саяси ұйымдар мен партиялар переселен орыстардың
жəне тағы да басқа халықтар мен ұлттардың арасында да болмаған. Осы мəселеге қатысты пікірлер 20-шы
жылдары жарық көрген еңбектерде де көрініс тапқан. Мəселен. “Колониальная революция” (опыт
Туркестана) деген еңбекте бұл мəселе жөнінде: “1917 жылғы революцияға дейін Түркістандағы жағдайды
есепке алған ешқандай да революциялық идеология орыс жұртының арасында революциялық қозғалыста
бірлікке ұмтылушылықты аңғартатын кішкене де ыңғай, ешқандайда революциялық дəстүр болған емес.
Қанаудағы ұлттар мен қоныс аударып келген орыс жұртының арасында ұлттық теңсіздіктен бастау алатын,
өзара түсінбеушіліктің қалың қабырғасы тұрды”[11]- деп жазды.
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Сонымен, патша үкіметі қазақ жерін отарлау саясатын жургізгенде отарлаудың ең тағылық жолын
таңдап алып еді, яғни қоныстандырын отарлау саясатының əскерлік-феодалдық іздісін қолданды.
Патша үкіметінің қазақ жерін қоныстандырып отарлау саясаты үш дəуірге бөлінді: əскерлік отарлау,
қара шаруалардың отарлауы жəне 1905 жылдан кейінгі переселен саясаты[12]. Патша үкіметінің
қазқастанда отарлаудың үшінші кезеңі ол, тарихта «П.А.Столыпиннің аграрлық реформасы» деген
атаумен белгілі. Бұл реформа бойынша Түркістанға (Жетісу, Сырдария обл.) көшіп келген
переселендерге қоныстандыру мекемелері біз қарастырып отырған облыстардағы қазақ пен
қырғыздардың иелігіндегі жерлерді «қоныстанушыларға» тартып алып беруден олар еш аянған жоқ.
Ал, орыс отаршыл əкімшілік-билік мекемелері «қоныстанушыларға» қазақ пен қырғыздық
пайдайлануындағы жерлерін тартып алуын мақұлдап отырды жəне оларды осы облыстардағы өздерінің
«əлеуметтік тірегі» мен əскери күш ретінде бағалап, оларға түрлі кеңшіліктер мен жеңілдіктер берді.
Қажет жағдай əскери күш те, қару да үлестіріп отырды. Бұл саясат өзінің нəтижесін біз қарастырған
облыстарда 1916 жылғы көтеріліс кезінде өз мақсатын толық орындады. Басқа сөзбен айтсақ 1916
жылгы көтеріліске дейін переселендер мен қазақ пен қырғыз арасындағы теке тірес қанды қақтығысқа
жалғасқан болатын. Оған аштық, соғыс, жоқшылық т.б. қосылып қазақтың жағдайы əбден мүшкіл
күйде болатын.
Міне, осы жағдайлардың бəрі - 1917 жылғы Сырдария жəне Жетісу облыстарының қоғамдық
өмір-тіршілігіне өз ықпалын тигізбей коймады. Сондықтан да біз қарастырып отырған облыстардағы
мұсылман халықтары, əсіресе, қазақ пен қырғыз жұрты Ресейдегі 1917 жылғы Ақпан революциясын
қандай жылы қарсы алғанын А. Байтұрсынов көрсеткендей, “патша үкіметінің қанауы мен зорлығынан
құтылдық па деген ескі үмітін нығайта түскен еді".
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Резюме
В статье исследованы степень активности участтия в общественно-политической жизни
мусульман Сырдаринской и Жетысуйской областей накануне 1917 года и история создания
общественно-политических. Организаций, союзыразныхсоциальныхсил.
Summary
In labour explored level-degree to activities of the participation in public-political life мусульман
Syrdarinskoy and Zhetysuskoy areas on the eve 1917 and history of the longing to create public-political
organizations,alliances their different social power.
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ҚАЗАҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫН КЕҢЕСТІК РЕФОРМАЛАУ ТҰСЬІНДАҒЫ АЛАШ
ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ҰСТАНЫМДАРЫ
С.А.Есқалиев т.ғ.к., А,тCбе мемлекеттік педагогикалы, институтыны доценті
Қазақ жеріне отаршылдардың ұстанған саясаты, қолданған ебі тұтынған əдісі, жасаған зорлығы –
қазақ тұрмысын көп өзгеріске ұшыратты. Көшпелілерді бірте-бірте жерсіз қалдырып, татырмен шөлгем
иіріп тастап, егін саларлық, отырарлық жерден құралакан қалдырды. Арқадағы аудандарда қазақ қан
орманы қайта-қайта пішіп бұларды дақысаңдыққа түсірді. Қазақ жерінің ауданын қысқартып, жерді
пайдалану ісіне де зиянын тигізіп кетті [1, 200-6.],- деп, сол заманнын көзі ашық азаматы, Шонанұлының
айтқанындай, XX ғасырдың 20-30 жылдарының аралығы қазақ халқының бұрыннан қалыптасқан дəстүрлі
мал шаруашылығын өзгерту кезеңі болып тарихқа енді.
XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы Кеңес үкіметінің енгізген саяси-экономикалық «жаңалықтары»
ғасырлар бойы қазақ даласында қалыптасқан дəстүрлі мал шаруашылығының табиғи жолмен дамуына
мүмкіндік қалдырмады. Аграрлық қатынастардың шиеленісуі жергілікті билік органдарын қиын жағдайға
қалдырды. Мал шаруашылығының дағдарысы жергілікті тұрғын қырғыздар мен (қазақтар - авт.) қоныс
аударып келген орыс мұжықтары арасындағы қатынастардың шиеленілсуі мен ушығатүсті[2, 17-п.]. 1925
жылы Қазақстанға Өлкелік партия комитетінің жауапты хатшысы болып келген Ф.П.Голощекин қазақ
халқының күн көріп келген көшпелі жəне жартылай көшпелі дəстүрлі мал шаруашылығын артта қалған,
орта ғасырлық, күні өткен мəденистсіз, кеңестік құрылыспен үйдеспейтін сала ретінде сипаттап, оны
түбірімен өзгертетін «социалистік» қайта құру бағытын ұсынды. Мұндай бағыттың қазақ халқы үшін
қатерлілігін түсінген қазақ зиялылары, ғалымдар, мамандар дəстүрлі мал шаруашылығының эволюциялық
даму жолын күйретпей сақтау жөнінде өз көзқарастарын солкезеңде-ақ көрсетеалды. Бірақ, ғылыми
тұрғыдан негізделген құнды ұсыныс, пікірлерді Орталық Комитетіне, Ф.И.Голощекиннің өзі де есепке
алмады. Осылайша жергілікті халықтың текөзіне тəн ұлттық ерекшеліктері ескерілмеді [3, 3-6.].
Сөйтіп, «Кеңестік құрылыстың алғашқы кезеңінде-ақ басты міндет билікті қолға алу жəне нығайту
[4, 7-п.]»,-деген В.И. Лениннің сөзін мүлтіксіз орындауға кіріскен большевиктер 1920- жылдардың
ортасынан кейін-ақ Қазақстандағы «асырасілтеу» саясатын бастап кетті. Қазақстанда жүрігізілген бірбірімен сабақтас саяси төтенше науқандар атапа йтқанда тəркілеу, ет, астық дайындау, күштеп
ұжымдастыру, зорлап отырықшыландыру саясаты дəстүрлі мал шаруашылығын біржолата күйретті. Қазақ
халқының ғасырлар бойы қалыптасқан дəстүрлі мал шаруашылығының өзіндік ерекшелігін, табиғи-тарихи
жағдайын көзге де ілмей жүргізген саясаттың нəтижесінде халық қырғынға ұшырады. Дəстүрлі мал
шаруашылығын күйретудің ауыр зардабы, қасіретті қорытындысы — орны толмас адам шығыны еді.
Ақиқатын айтқанда, большевиктер өкіметі мен оның кейінгі ізбасарлары социализм орнату жолында өз
халқын күшпен бақытқа жеткіземіз деп мастанды. Алайда, қорлық пен зорлық қыспағында жүріп, бақытты
өмірге қол жеткізу мүмкін емес еді. Мұның өзі дүние жүзі алдында адамзаттың ұлы ойшылдары армандаған
халықты орны толмас апатқа ұрындырып , орасан зор, орасанзорқасіреткедушаретті. Шын мəнінде, Кеңес
қоғамындағы өзгерістер 20-30 жылдары қалыптасқан тоталитарлық режимнің қыспағымен, халықгың
белгілі бір бөлігін құрбан ету арқылы іске асырылды. Бұл əсіресе, жер мəселесінде, ауылшаруашылығын
ұжымдық негізде қайта құру саясатында айқын көрінді. Сөйтіп, ауылшаруашылығындағы экономикалық
заңдылықтарға жатпайтын «Ұлыбетбұрыс» шаруашылықтағы бұрыннан қалыптасқан жүйені аяусыз
қиратып, қоғамды неше түрлі қиындықтарға ұрындырудың алғышартын жасады |5. 4-6.]. Бұл жерде
жаңадан құрылып жатқан ауылшаруашылығы артельдерімен колхоздар тез арада қалыпты жолға түсіп,
экономикалық жағынан тиімді пайда келтіре қоятындығы күмəн тудыратындығы даусыз мəселе болып
табылады, Оның үстіне 20-жылдары пайда болган кооперацияның қарапайым да тиімді түрлерінен
бастартып, ұжымдық шаруашылықтың жоғарғы түрлеріне бірден секіріс жасаудың өзі экономикалық
тұрғыдан алған да қателіке ендігі белгілі. Ауыл шаруашылығындағы жеке меншік қожалықтарды
экономикалық реформалар арқылы ретке келтіріп, ешкімді шығынға ұшыратпай-ақ, үкімет үшін де, халық
үшін де тиімді жолдардың барлығын білдірген пікірлерде көп болды.

37

Абай атындағы аз ПУ-ды ХАБАРШЫСЫ , «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы,№4 (27) 2010ж

Осы тұста, нақты айтсақ, қазақтардың шаруашылығын кеңестік реформалауға байланысты
қазақ қоғамының зиялы қауымы, соның ішінде Алаш қозғалысының қайраткерлері, қазақтың асыл
ұлдары өздерінің позицияларын айқын көрсеткендігін біз бөліп айта отырып, аталған мəселеге осы
мақаламыз арқылы баса көңіл аударуды қажет деп таптық. Мысалы, Алаш козғалысының көрнекті
қайраткері М.Шоқай «20 жылдардағы Қазақстандағы жер мəселесі «қарулы күштердің қауіптөндіруі
мен шешілді»,-деп атап көрсетеді [6, 62-6]. Өлкелік партия конференциясы (1925 ж.) қарарында
«Жерге орналастыру саласында ең алдымен байырғы халық, əсіресе олардың отырықшылыққа
жатқандары жөнінде міндет қойылатын болсын» деп көрсетіп, қаза қшаруаларын жермен қамтамасыз
етіп алғанға дейін ішкі Ресейден Қазақстанға өз бетінше қоныс аударушылар легін шектейтін шаралар
белгілсді [7. 191-6.]. Патша үкіметі тұсында қоныс аудару қозғалысы лек-легі мен ұйымдастырылды.
Соның салдарынан жайылымдық жерлер тарыла бастады. Алайда Кеңес үкімегі орнағаннан кейін де,
қарашекпенділердің қазақ жеріне қоныс аудару тоқтамады. Осы жөнінде Торғай облысының атқару
комитетінің төрағасы, төтенше комиссар О.Жанкелдин қоныс аударуды тоқтату керек екеніннегіз деп,
орталыққа хат жолдайды. [8, 4-п.]. Бұл жөніндс, 20 жылдардағы жер мəселесінің шешілуі тағыда
Қазакқстанға орыс қоныстанушыларының келуімен одан əрі шиеленісе түскендігін айта келіп,
М.Шоқай: «Ф.И.Голощекиннің құйтырқы саясатының нəтжесінде қазақтардан қарулы күштердің
қаупімен, өз еріктерімен көшіп келген орыс шаруалары есебіне жер тартып алынуда»,-деп мəселенің
көшіп келушілер пайдасын аөзгеруін еөз қарсылғын білдіреді. Сөйтіп, Қазақстандағы кеңес үкіметінің
саясатын М.Шоқай «құлаған патша үкіметінің саясатын еске түсіреді. Мəскеу большевиктері өздерінің
қаулыларын бұза отырып, Ресей империясындағы Қазақ жеріне қоныс аудару мəселесін
жалғастырды»,-деп қалыптасқан жағдайды анық көрсетеді [9, 45-46-66.].
Осы бір республиканың экономикалық-саяси өміріндегі күрделі мəселе жөнінде жүрген қызу айтыста
Алашорданың тағы бір белгілі қайраткері Ə.Бөкейхановтың пікірлері мен ғылыми ойлары,
тұжырымдарымаңызды орыналады. Бұл адамның қазақ жерінің жағдайын жақсы білетіндігі көптеген
деректерде анықайтылған. Əлихан Бөкейханов – қазақтың малшаруашылығын зерттеуді ғылыми жолға
қойған энциклопедист-ғалым деп есептелінгендіктен, қайраткер азамат қазақ шаруашылығын
реформалау мəселесіне байланысты өз көзқарасын білдіруді туған халқы алдында перзентік борышы
деп ұққан деп нық сеніммен айтуға болады. 1899 жылы ол Омбының алдыңғы қатарлы Зиялыларымен
ауылшаруашылық мамандарымен бірге Мəскеудің ауылшаруашылық қоғамының Омбылық бөлімін
ашуға ат салысады. Қоғамның атға қойған негізгі мақсаты – Сібірдегі жəне қазақ облыстарындағы
ауылшаруашылық саласын мəдени-насихаттау жолымен дамытуға мүмкіндік туғызу болатын,
"Щербина экспедиңиясынан" /1896-1901/ кейін 1903 жылы ол С.ІІ.Швецос бастаған Сібір темір жолы
бойында орналасқан ЧелябіменТом /Томск/ қалалары аралығьш мекендеген қазақтардың
малшаруашылығын зерттеуге бағытталған экономикалық экспедициясының құрамында болды. Сол
тұста Ə.Бөкейханов қақазақтың қой малын жəне қой шаруашылығын зерттеу тапсырылады. Сол
өңірдегі қой шаруашылығымен қоса ол бүкіл қазақ даласының түкпір-түкпіріндегі, атай айтсақ, Жетісу,
Сырдария бойындағы қазақтардың қойтұқымдарын, шаруашылықтарын түгел қамтып, бір-бірімен
өзара салыстыра отырып зерттеді. Соның нəтижесінде Ə.Бөкейхан қазақтың қой тұкымдары жəне
қазақтың қой шаруашылығы жайында бұрын-соңды ғылымда болмаған монографияны жазып, өмірге
келтірді [3, 20-21-6]. Оның ғылыми қызметі жөнінде кейіннен белгілі орыс ғалымы С.П.Швецов «Ə.
Бөкейханов қазіргі заманғы қазақ халқының өмірін зерттеген санаулы адамдардың қатарына енеді»,деп пікір білдіреді. Осындай білімі бар, əрі қазақ шаруашылығын терең білген ғалым КСРО
ҒылымАкадемиясының (əріқарайГА-авт.) Президиумы тарапынан «Одақтас жəне автон 23 томды
республикаларды зерттеу жөніндегі ерекше комитеттің» құрамына Қазақстан бойынша сарапшы
ретінде шақырылды. Бұл ұсыныс қакеліскен Ə.Бөкейханов сол жылы КСРОҒА-ң Ерекше комитеті
ұйымдастырған, С.П.Швецовтың жетекшілігімен жұмыс жасауға тиісті экспедицияның құрамында
Қазақстанды зерттеуге шығады. Алайда оның аталған экспедиция құрамындағы сапары мерзімінен
бұрын аяқталады. Адай уезін зерттеуді аяқтап болғанғалым, жолда Қызылордаға досы
А.Байтұрсынұлына қонаққа барған сапарында тұтқынға алынып, Мəскеуге жіберіледі. Осы оқиғадан
кейін оның экспедиция құрамында болуы билік тарапынан мақұлданбады жəне бұлкісінің 1927 жылдан
1937 жылдың тамызына дейін, өмірден өткенше биліктің үздіксіз бақылауында болды [10, 115- 116-6]
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Тағы бір Алашорда да қызмететкен, заманының белгілі азаматы Ə.Ермековтің де қазақ
шаруашылығының жай-күйіне заманының ызғарынан қорықпай, араласып жүргендігі сол заманда
үлкен ерлікке теңдеп бағалауға болатындай. Себебі, кезіндегі Алашорданың бұрынғы вице-премьері
Ə.Ермеков 1920 жылы Қырғыз (қазақ-авт.) Революциялық комитетінің мүшесі болып сайланады жəне
осы жылы Мəскеуде пролетариат көсемі В.И.Лениннің алдында «Қазақ өлкесінің жағдайы жəне оның
шекарасын белгілеу» тақырыбында баяндама жасайды. Осы баяндама барысында Каспий теңізінің
жағалауындағы бірша қырымдық жерді РСФСР-ге қосу жөнін деп пікір көтеріліп, Ə.Ермековтың бұған
қарсы сөйлеп, ол жерді «қазақтар көп мекендейтін жер» деген секілді дəлелдер келтіріп, наразылықтан
туының нəтижесінде ғана жағалаудағы алқап Астрахан губерииясының иелігінен алынып, Қазақ
Автономиясы республикасының қарамағына берілетін болып шешіледі [11, 88-90-66].
Қазақстанда жургізіліп отырған қатерлі аграрлық саясатты батылсынғаалған, оған ашық қарсы
тұрған көрнекті мемлекет қайраткері С.Сəдуақасовтың еңбектерінің біздің тақырыпты зерттеудегі
маңызында айрықшаа атап өтуіміз ксрек. С.Сəдуақасов "адамшылықтың ілгері басуы мал бағуды
жоюға тірелмейтіндігін" атап көрсете келіп, Қазақстан жағдайын Дания, Австралия елдерімен қатар
койып, республика экономикасының негізгіс аласы мал шаруашылығын жергілікгі қазақ халқының
мүддесін ескере отырып дамытудың ғылыми тұрғыдан негізделген бағдарламасын ұсынды [3, 7-6.].
Алайда кейіннен қазақтың дəстүрлі шаруашылығы күйзеліске ұшырап, малдың саны азайып кеткенеді.
Қазақстан шаруасының жылдап-жылға өзгеріп отырғандығын белгілі қайраткер Смағул Сəдуақасұлы
"Қазақстаи шаруасының беталысы" атты мақаласында: "...Қазақ шаруасы қанша күйзелгенімен қазақ
жұртының іргесі аман қалып отыр. Бірен-саран жерлерде болмай жалпы калың ел сау. Қазақ
кедейленді, бірақ жер жүзінен өшіп кеткен жоқ. Қазақта баяғыдай мыңдаған жылқы, жүздегсн сиыр
жоқ, əйткенімен ендігі шаруасын ілгері бастыруға жететін қорықалды. Жұқа болсада жұрнағы бар.
...Бұрын он сиырды мал деп есептемейтін қазақ енді бір сиырды мал етті", - дей келе сол кездегі
шешімін таппайтұрған өзекті мəселенің бірі ауылшаруашылығы қандай бағытта дамиды деген сауалға
"... қазақ отырықшы болу керек дегенді айтып жүр, қазақ фабрика зауыт салуға айналу керек дейді,
бұның бəрі өз заманында болажататын нəрселер. Қазіргі алдымызда тұрған сауал
ауылшаруашылығының жайы. Болашақ та ауылшаруашылығына тіреледі. Ауылшаруасының жолы
көбінесе табиғи заңдармен жүреді. Бір жағы адамның күш еңбегі болса, екінші жағы жаратылыстың
жасалуы. ...Сондықтан біз шаруаны айтқан кезде Қазақстанныц табиғи-тарихи, климаттық жағдайын
еске алуымыз керек" – деп жауап берді [12].
Сол Кезеңдегі қазақтың көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткерлерінің қазақ шаруашылығын
реформалаудың халық үшін қиын тиетіндігін айтқан ескертулерімен ұсыныстары тың далмағандығы
былай тұрсын, кейіннен олардың барлығы да осы көзқарастары үшін «халық жауы» ретінде жазықсыз
жазаланып кетті. Нəтижесінде қазақ халқы бұрын тарихта болып көрмеген апатқа ұшырап, өз
жеріндегі аз санды ұлтқа айналып шыға келді. 1930 жылдардан кейін аштық, көтерілістер, елден үдере
қашу секілді оқиғалар белең алғандығы соншалық, қазақ халқының қаншасы өлген деген деректі
анықтаудың өзі қазіргі таңда қиындық тудыруда. Нақты айтсақ, 1932-1933 жылдардағы Қазақстандағы
аштықтың қорытындысы бойынша болған адамшығыны туралы кеңестік тарихнамада əртүрлі баға
беріледі. Кейбір еңбектерде (екі сана қарасындагы қазақ этносының айырмашылығын есепке ала
отырып) халық саны бір миллнон адам деп айтылса, белгілі кеңестанушы М.Олкоттың «Фабрикация
социального прошлого: Казахи Средней Азии» атты жұмысында «екі миллион адам құрбан болды»,депайтылады [13, 130-6.],
ЕлбасымызН. Əбішұлы аталған мəселе жөнінде кейіннен: «Ғасыр басында мемлекет мүддесін
ойлаған ұлы қазақтардың жеке басының тағдырыда қасіретті болды. Алайда, ұлттық жігермен
толысқан зерде сабағы ұмыт болған жоқ.Жүз жылдықтың алғашқы жартысындағы қазақ
зиялыларының жеке басының қасіреті мен қатар өрілген қызметі өзінің бірегей құбылыс ретіндегі
тұжырымды деңгейімен ғана емес, азаматтық əрі адамгершілік деңгейімен де осы заманмен үндес»деп, өз бағасын береді [14, 175-176-6.]. Бұл пікір. Шындығында да, кеңестік саясатта халқының
намысын биік қойған азаматтардың еңбегіне əділ берілген баға екендігі анық.
1. Шонан;пым;ралары (шығармалар, зерттеулержəнема,алалар). - Алматы, 2007.
368 б.
2.Ресей Федерациясыны Мемлекеттік экономикалы, м;рағаты. 478-,, 3-т, 147-іс
39

Абай атындағы аз ПУ-ды ХАБАРШЫСЫ , «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы,№4 (27) 2010ж

3.Сантаева К.Т. аза,ты дəстHрлі мал шаруашылығыны кHйреуі жəне оны ауыр салдарлары
(О тHстік аза,стан материалдары негізінде. 1925-1935 жж.). Т.ғ.к. ғылыми дəрежесін алу Hшін
дайындалған диссертация. - Алматы, 2001. - 178-6.
4. аза,стан Республикасыны Орталы, мемлекеттік м;рағаты. 30-,, І-т, 1060-іс.
5.М. . озыбаев, .С.Алдажуманов, Ж.Б.+біл,ожин. аза,стандағы кHшпен коллективтендіру:
,орлы, пен зорлы,. Алма-Ата, 1992. - 36-6.
6.Мустафа Чокай-оглы. Туркестан под властыо Советов (К хариктеристике диктатуры
пролетариата). - Алматы, 1993. -160-6.
7. ойгелдиев М. « лтты, саяси элита. ызметі мен тағдыры (ХVIII-ХХ ғғ.)». Зерттеулер. - Алматы,
2004,- 400-бет.
РФМЭА. 478-,, 3-ш, 529-іс.
8.М;хатова О. аза,стандағы ХХ-ғасырды алғаш,ы онжылды,тарындағы аграрлы, реформалар
тарихнамасы (1900-1929 жылдар). - Алматы, 1998. - 119-6.
9.Асылбеков М.Х., Сейтов М.Т. Алихан Букейхан - общестеснно-политический деятель и ученый. Алматы, 2003. - 148с.
10.Ермеков +. Мен Ленинмен неге сCз жарыстырдым?»//Егемен аза,стан. - 2000. - 31 мая. //ЖHз
т; ғыш. Жина,. 2-кітап. ;раст. Б.Н;ржеке;лы. -Алматы, 2005. - 352 б.
11.Сəдуа,ас;лы С. аза,стан шаруасыны бет алысы // Е бекші ,аза,. - 1924. - I- ,а тар. -№154.
12.Абылхожин Ж.Б. «Сталинизм и номадизм:к вопросу силовой политикеседентаризации в
Казахстане в конце 1920-х - начале 1930-х годов.» // Феномен кочевничества в истории Евразии.
Номадизм и развитие государст: Сб. материалов Международной научной конференции/Подред. И.В.
Ерофеевой и Л.Е.Масановой,- Алматы, 2007. - 204 с.
13.Назарбаев Н. «Тарих тол,ынында». - Алматы. 1999. -296 бегп.
Рсзюмс
В этой статье освещаются взгляды передовой национальной интеллигенции на изменение
казахского уклада жизни 20-30 гг. XX века.
Summery
In this article are illuminated glances to leading national intellectuals on change the kazakh mode to
lifes 20-30gg. XX age.

ҚАЗАҚ АКСР-ІНДЕГІ САЯСИ БИЛІК ЖЕКЕ ҚҰРАМЫ ЖƏНЕ ОНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
С.Шілдсбай –
т.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті
Біз бұл мақалада Қазақ АКСР-індегі саяси биліктің жеке құрамы мен ондағы өзгерістерге
тоқталуды жөн көрдік. Қазақ халқының мемлекеттілік дамуының бір сатысы болып табылатын
автономиялық кезең тарихындағы зерттелмеген мəселелердің бірі - мемлекеттік билік тарихы. Қазақ
АКСР-індегі мемлекеттік билік - кеңіннен одақтас республикаға айналған Қазақ КСР-інің мемлекеттік
билік аппаратына негіз болғанын ескерсек, оның автономиялық кезеңдегі қалыптасуы мен даму
тарихын арнайы қарастыру аса маңызды тарихнамалық мəселе болып табылады.
Ресей Коммунистік партиясы большевиктерінің (бұдан ары - РК(б)П) ұлт саясатына тікелей
тəуелді болған Қазақ АКСР-індегі мемлекеттік құрылыс тарихын жүйелі жазу ісі - Қазақстандағы
саяси биліктің жеке құрамын толық анықтауға тікелей тəуелді. Себебі, мəртебесі бойынша қоғамдықсаяси ұйым болып табылатын Коммунистік партияның Қазақстандық бөлімі қолына іс жүзінде бүкіл
саяси жəне мемлекеттік билік шоғырландырды, мемлекеттік мекемелердің барлығына бақылау жасады
жəне басқару органдары мен олардың аппаратын жасақтады, қызметі барысында Мəскеуге тікелей
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бағынды. РК(б)П ОК-нің Қазақстанға қатысты жоспары мен саясатын жүзсге асыруда Қазақстанды
басқарған саяси топ - партиялық-кеңестік номенклатура үлкен рол атқарды. Орталықтың Қазақстанда
жүргізген саяси, шаруашылық жəне экономикалық іс-шараларының қаншалықты жүзеге асырылуы саяси билік құрамының пиғылы мен біліктілігіне байланысты болды Сондықтан, саяси биліктің жеке
құрамы мен ондағы өзгерістерді анықтау, жеке құрамның сандық, сапалық, ұлттық құрамына талдау
жасау аса қажет.
Қазақ АКСР Коммунистік партиясының тарихы бірнеше кезеңдерден тұрады. Қазақстанда
біртұтас партиялық ұйым құру мəселесі алғаш рет 1920 жылы 12 сəуірде өткен РК(б)П Қырғыз өлкелік
Ұйымдастыру бюросының (Қырұйымбюро) бірінші мəжілісінде қаралды. Оған Қазревкомның
комфракциясының мүшелері А.Авдеев, О.Ойтиев, Ə.Əлібеков. Бөкей губкомының өкілі
Т.Седельников, В.Лежава-Мюра жəне кеңесші дауыс құқығымен А.Кулаков пен Г.Əлібеков қатысты.
Осы жиында Қазұйымбюро туралы уақытша ереже қабылданып, оның құрамына Қазревкомнын
коммунистік фракциясынан - С.Пестковский, А.Авдеев, Ə.Əлібеков, Т.Седельников, Ə.Əйтиев,
С.Арганчеев, Ақтөбе губерниясы коммунистерінің фракциясынаи - Сидорон, ТАКСР құрамына кіретін
қазақ коммунистерінсн О.Жандосов пен Капсалямов кірді. Сонымен қатар, Орал жəне Орынбор
губернияларының өкілдері үшін екі орын қалдырылып, С.Меңдешсв пен Б.Қаратаевтың
Қырұйымбюроға кіруі туралы мəселе кейінге қалдырылды. Қырұйымбюросының 14 сəуірде өткен
мəжілісінде 1 Президиум А.Авдеевті төраға, С.М.Штыбты хатшы егіп сайлады. [1]
1920 жылы 30 сəуірде РК(б)П ОК-нің Ұйымдастыру бюросы Қазақстанда партиялық жұмыс
жүргізудің тиімділігін арттыру үшін жеті адамнан тұратын РК(б)І I ОК-нің Қырғыз облыстық бюросын
ұйымдастыру
туралы
қаулы
қабылдады.
РК(б)П
Қыроблбюросының
құрамына
СС.Пестковский,О.Өйтиев, А.Авдеев, Ə.Жангельдин, С.Арғанчеев. М.Мырзағалиев жэне Ə.Əлібеков
кірді. Осылайша, алғаш рет бүкіл Қазақстандағы партиялық жұмысты үйлестіретін жəне басқаратын
біртұтас ұйым құрылды. [2]жылы 14 мамырда өтксн РК(б)П ОК-нің Қыроблбюросының мəжілісінде
Қырұйымбюроны жойып, оның барлық жұмысын Қыроблбюрога беру жөнінде шешім қабылдады.
Президиум сайланғаига дейін Уақытша хатшы болып А.Авдеев сайланды. 1920 жылы 24 мамырда
Қыроблбюро 3 мүше (С.ГІсстковский, И.Мартыиов, М.Мырзаға.чиев) жəнс 2 кандидаттан (А.Авдеев,
С.Арғанчеев) тұратын уақытша президиумдьі сайлады [2. 192.].
Құжаттарға қарағанда, 1920 жьшы 8 шілдеде Мəскеуге кеткен С.Пестковский қайтып
Қазақстанға оралмаған. Оның орнына орынбасар С.Арганчеев тағайындалып, И.Акулов бюро
құрамына кіргізілді. 1920 жылы 26 шілдеде РК(б)П ОК Ұйымдастыру бюросы Қыроблбюро мүшелері
И.МартыНов пен Покровскийдің орнына И.Акулов пен Г.Коростелевті енгізу туралы шешімді бекітті.
Ал 25 тамызда РК(б)П ОК Саяси бюросы Қыроблпартбюроның жаңа құрамын бекітті. Оған В.РадусЗенькович, А.Ладеев, А.Коростелев. А.Кулаков, И.Акулов. Ə.Жангельдин, М.Мырзағалиев,
САрғанчеев, С.Меңдешев кірді [2. 194-196.].жылы 1 қыркүйекте өткен Қыроблбюро Саяси бюросының
алғашқы мəжілісінде И.Акуловсаяси хатшы, А.Авдеев пен С.Арғанчеев Саяси бюро мүшелері болып
бекітілді.жылы 15 қазанда өткен Қыроблбюро пленумы Қыроблбюроның өз канцеляриясы мен
ұйымдастыру-нұсқау бөлімін құра отырып, оның аппаратын бөлу туралы қаулы кабылдады. Сонымен
қатар, Қыроблбюро Саяси бюросын жойып, орнына Президиум қүру туралы шсшім қабылданды.
Президиум кұрамына В.Радус-Зенькович, И.Акулов, В.Киров сайланды.
жылы 10 қаңтарда РК(б)П Қыроблбюросы хатшы И.Акуловты қызметінен босатып, оның орнынан
президиумға М.Мырзағалиевті кіргізді. 1921 жылы 27 қаңтарда М.Мырзағалиев Қыроблбюросының
хатшысы болып бекітіліп, Президиум құрамына С.Мендешсв, В.Радус-Зенькович кірді [2. 204].
жылы 21 наурызда РК(б)П ОК кұрамы В.Радус-Зенькович, А.Авдеев, А.Анохин, П.Журевскпй,
М.Мырзағалиев, М.Саматов, С.Меңдешев жəне Ə.Жангельдипдердеи тұратын Қырпартбюроны бекітті.
жылы 21 сəуірде Қазпартбюро пленумы Обл бюро Президиумын төмендегідей құрамда бекітті:
В.Радус-Зенькович, А.Анохин, Ə.Жангельдин.
жылы 3 мамырда Қырпартбюро Пленумы М.Мырзағалисвті Қырпартбюро хатшысы етігі тағайындады.
В.Радус-Зенькович, М.Мырзағалиев, А.Анохиндер Президиум мүшелсрі болып бекітілді.
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1921 жылы 11-18 маусым күндері Орынбор қаласында бірінші бүкілқазақстандық партиялық
конференция болып өтті. Конференцияға 147 депутат шешуші дауыспен жəне 15 делегат кеңесші
дауыспен қатысты. Конференция 11 адамнан тұратын РК(б)П Қыробкомын (С.Мендсшев,
Г.Коростелев, М.Мырчағапиев, С.К.Саблин, М.Костс ювская, А.Авдсев, П.Г.Струппе, Н.А.РадусЗенькович, А.Асылбеков, Петров. Ə.Жангельдин) жəнс оған 3 кандидатты (Пгоров, С.Аргапчесв жəне
П.В.Журевский) сайлады. [3]
жылы 19 маусымда өткен Қыробкомның 1 пленумы М.Мырзагалнев псн М.Костеловскаяны Қыробком
хатшылары етіп сайлады. Президиум құрамы 5 адамнан (М.Мырзағалиев, М.Костеловская,
С.Меңдешев, А.Авдеев, Г.Коростелев) құрылып, П.Струппе мен
А.Радус-Зснькович мүшелікке кандидат болып сайланды [4].
жылы 5 тамызда РК(б)П Қыробкомы хатшылары М.Мырзағалиев пеп М.Костеловская өзара
міндеттерін бөлісті. 13 тамыз күні өткен Қыробком Президиумыныц мəжілісінде .Мырзағалисв
жұрттың көзінше М.Костеловскаяға қарсы шығып оны шешім қабылдауға тырысады деп айыптады.
Осыдан кейін, 27 тамызда өткен Қыробкомның кеңейтілген пленумы М.Костеловскаяны РК(б)П ОК
қарауына жіберу туралы шешім қабылдап, ҚАКСР ХКК төрағасы жəне Ішкі істер халкомы
қызметтерін атқарып жүрген М.Мырзағалиевті орнынан босатып, Г.Коростелев пен С.Меңдешевті
хатшылар етіп сайлады [4. ІО-п.]
жылы 19-27 ақпан күндсрі Орынбор қаласында екінші бүкіл азакстанды
партиялык
конференция болып өтті. Конференцияға 106 депутат шешуші дауыспен жəне 30 делегат кецесші
дауыспен қатысты. Қыробком құрамына 15 адам - А.Марьин, Ф.Григорьев, С.Меңдешев, Г.Коростелев,
М.Мырзағалиев. А.Асылбеков, П.Пұрмақов, С.Полозов, В.Юдовский, А.Горкин, Ə.Əлібеков,
А.Оразбаева, А.Кенжин, М.Атаниязов, Ə.Жангельдии сайланды. Н.Калашников, Д.Теміралиев,
А.Нахнмжан, Г.Даншюв, Ф.Апанченко, П.Челышевтар Қыробком мүшелігіне кандидат болып
сайланды. Бақылау комиссиясының мүшелері болып М.Яковлев, С.Арганчеев, А.Каулин сайланса.
Ревизиялық комиссияға С.Гонсрачов, П.Струппс, А.Почаговтар сайланды [5].
жылы 27 акпап күні өткен Қыробком пленумында Презндиум мүшелері (А.Асылбеков. Г.Коростолев,
С.Меңдешев, М.Мырзагалисв, С.Полозов) мсн кандидаттары (Ə.Жангельдин,Н.Нұрмақов) жəне
хатшылары (Г.Коростелев, А.Асылбеков) сайданды \6\.
жылы
17-22
наурыз
күндері
Орынбор
қаласында
ушінші
бүкілқазақстандық
партиялыкконференция болып өтті. Конференцияға 68 делегат шешуші дауыспен жəне 30 делегат
кецесші дауыспен қатысты. РК(б)П Қыробком мүшелігіне Г.Коростелев, С.Меңдешев, Н.Нұрмақов,
М.Атаниязов, А.Оразбаева, М.Саматов, Н.Байсапықов, Г.Дунаев, М.Леопинок, П.Журевский,
И.Каширин, мүшелікке кандидат болыи Н.Мутнов, С.Сейфуллин, О.Жангельдин, Ф.Григорьев,
И.Чернядьев сайланды. М.Яковлев, М.Озол, А.Абрамович Ьақы.іау комиссиясының мүшелсрі болып,
Пнлявский
мен Г.Дапнлов кандидаттары болып сайланды. Ал А.Кочагов, Ə.Əлібекон,
Н.Паниевгер Ревизиялық комиссияның мүшелері болып сайланды \1\.
жылы 22 наурызда өткен Қыробком пленумы бірауыздан Г.Коростелевті Обком хатшысы етіп сайлап,
президиумды 5 адамнан (Г.Дуиаев, Г.Коросгедев, М.Леонипок, С.Меңдешсв, Н.Нұрмақов) құру туралы
қаулы қабылдады [8].
жылы 11-16 мамыр күндері Орынбор қаласында төртінші бүкілқазақстандық партиялық
конференция болып өтті. Конференцияға 1 17 делегат шешуші дауыспен жəне 8 делегат кеңесші
дауыспен қатысты. Конференция Т.Алиев, Я.ГТ.Бак, Г.М.Дунаев, Н.И.Сжов, П.Б.Журезский,
Г.А.Коросгелев, Кулубаев, І.Құрамысов, П.Г.Кусмарцев, С.Меңдешев. Н.Е.Мутнов, Н.Нұрмақов,
Нурумов, М.Тəтімов, С.П.Терехов, А.Оразбаева, Я.А.Чубин, Юсекеев. X.Жүсіпбековтерді РК(б)П
Қыробком мүшелігіне, К.А.Ахмедгалиев, Ə.Жангельдин. Т.Д.Долбин, П.Катков, И.Д.Каширин,
Короков, М.Путинцевтерді мүшелікке кандидат етіп сайлады. Облыстық бақылау комиссиясы
А.М.Абрамович, А.Д.Авдеев, П.Байсалықов, А.И.Данилов, Н.К.Ильин, У.Д.Исаев, Исмухамедов.
Ж.Мухтанов, М.И.Озол, Н.Панин, Черняков, Ж.Т.Шанин, Юнусовтардан сайланса. Ревизиялық
комиссия Əлму.хамедов, Ф.И.Карилин, О.Кодак, Коркин, Черниконтардан сайланды. Пугачевская,
Ф.К.Тюрин Ревкомиссия мүшелігіне кандидат болып сайланды [9].
Қыробком пленумының 16 мамыр күні өткен мəжілісінде 7 адамнан тұратын Қыробком сайланды:
Г.А.Коростелев (хатшы), І.Құпатмысов (хатшы), С.Меңдешев, Н.Нұрмақов, Н.Ежов
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Г.Дунаев, П.Журевский. Ал Н.Мутнов пен А.Оразбаева президиум мүшелігіне кандидат болып
сайланды [10].
1924 жылы 12 қыркүйекте РК(б)П Қыробком президиумы Г.Коростелевтің орнына партияның
бірінші хатшысы етіп В.Панейшвилиді бекітті. 26 қыркүйекте өткен Қыробком пленумы осы шешімді
бекіті [2. 236.].
жылы 28 қыркүйекте өткен РК(б)П Қыробком пленумы В.Пацейшвилиді Қыробком мүшелігіне енгізу
жəне Путинцев пен Каширинді кандидаттан мүшелікке ауыстыру туралы қаулы қабылдады.
Қазақстанға қосылған Түркістан партия ұйымынан С.Қожанов, Қ.Күлетов, А.Сергазиев, Ж.бəрібаев,
А.Розыбакиев, П.Ерохиндерді Қыробком кұрамына мүшелікке, ал С.Ысқараев,Тоқтыбаев,ЬІ-Көшкінов,
С.Есоваларды мүшелікке кандидат етіп енгізу туралы шешім қабылдады. Сондай-ақ, И.Д.Каширин мен
А.Оразбаева Қыробком президиумының мүшелігіне кандидат болып енгізілді. Бұрынғы түркістандық
облыстардан Қыробком президиумының құрамына С.Қожанов Қ.Күлетов жəне А.Серғазиев енгізілсе,
П.Ерохин президиум мүшелігіне кандидат болып енгізілді [2. 236.].
жылы 19 ақпанда РК(б)П ОК Саяси бюросы Қыробкомды Қырөлкеком етіп өзгерту туралы қаулы
қабылдады [11].
1925 жылы 27 наурызда Қырөлкеком бюросы РК(б)П ОК қаулысын орындай отырып,
хатшылықтың барлық мүшелерін Қырөлкеком хатшылары деп есептеу туралы қаулы қабылдады.
Қаулыға сəйкес В.Напейшвили - бірінші хатшы, С.Қожапов - екінші хатшы, Н.Ежов ушінші хатшы
болын есептелді [2. 244.]. С.Қожанов шілде-қыркүйек айларында Қазөлкеком бірінші хатшысынын
міндетін атқарды. 1925 жылы 30 тамызда өткен РК(б)11 Қазөлкеком бюросының мəжілісі
Ф.И.Голощекинді Қазөлкекомының жауапты хатшысы етіп бекітті.
1925 жылы 13 қыркүйек күні Ф.И.Голощекин бірінші хатшьшың міндетіп атқарушы
С.Қожановты ауыстырып, өз қызметіне кірісті.
1925 жылы 1-7 желтоқсан күндері Кызылорда каласында бесінші бүкіл аза стандык
партиялык конференция болып өтті. Конференцияға 172 делегат шешуші дауыспен жəнс 55 делегат
кеңесші дауыспен қатысты. Конференция 39 адамнан тұратын РК(б)П Қазөлкекомын сайлады:
А.П.Азволинский, Ə.М.Əлібеков. Н.Ы.Арықова, Ж.Бəрібаев, И.М.Беккер, Я.Е.Бондарев, Я.И.Боярский,
А.И.Ворожеева, Ф.И.Голощекин, О.Қ.Жандосов. П.Ф.Дынников, П.И.Ежов, О.Есибаев, И.С.Игенов,
О.Ж.Исаев, М.Қайып-Назаров, И.Д.Каширин, И.Ф.Киселев, ВЛі.Кочетов. Ə.Е.Қүдабаев,
М.Құрамысов, И.В.Лотиков, А.И.Лямцев, И.Ь.Маймин, Ж.Мыңбаев, Г.Г.Мусин, Т.Н.І Іапесов,
Н.Нүрмақов, Тұяк Нүрмүхамедов, А.И.Равдель. Разықұлов, В.И.Рябоконь, С.Садуақасов,
А.С.Серғазиев, Х.Ю.Сулейманов, М.ҚТəтімов, Ғ.Т.Төлсіенов, О.Түрдиев, В.Фомин. Ал сайланған
РК(б)П ҚазолкекомЫ мүшелігіне кандидаттардың саны 12 адам болды: М.Əлібаев, Ф.К.Базинский,
С.С.Есова, Г.И.Жаркенов, Завгороднев, А.К.Кенжин, Б.Б.Кульджамбаев, М.Мырзағалиев, А.О.Рахлин,
К.Садулаев, Б.О.Черный, И.П.Шелыхманов. Ревизиялық комнссия төмендегідсй қүрамда сайланды:
Ө.Д.Бекимбсгов, К.Д.Дюсекеев, С.Қаратілеуов, И.Я.Карро, О.А.Крист. Өлкелік Бақылау комиссиясы
мына құрамда сайланды: Т.Н.Əлисв, С.Атырауов, Байтұралиева, Байсашев, Бакиров, Бергалиев
(Ыдырыс пен Қалқайдың қайсысы екенін анықтай алмдық - С.Ш.), М.И.Голубцов, Доброхотов,
Дрейман, Х.Измухамедов, Итемгенов, Капасов, Кальментьев, А.В.Киреев, О.Я.Кодак, Маканов,
Ф.А.Межусв, Д.А.Михайлов, И.Н.Морозов, ІІазаров (екі Назаровтың қайсысы екенін анықтай алмадық
-С.Ш.), С.Нұрпейісов, М.И.Озол, И.М.Таиров, А.Ф.Титов, Туралисв, Юльмухамедов, Х.Ж.Жүсіпбеков
[12].
жылы 7 желтоқсанда өткен Қазөлкекомның Пленумында Ф.И.Голощекин - жауапты хатшы, Н.Ежов
пен О.Жандосов - онын орынбасарлары болып сайланды. Бюро мүшелері болып Ф.Голощекин,
Н.Ежов. О.Жандосов, Н.Нұрмақов, Ж.Мыңбаев, Я.Боярский, С.Сəдуақасов, И.Каширин, М.Тəтімов,
О.Исаев, А.Серғазиев сайланса, мүшелікке кандидаттар болып И.Киселев, И.Игенов,
Н.Арықова, І.Құрамысов сайланды [13],
жылы 10 сəуірде Т.Рысқұлов БК(б)П Қазөлкекомы Баспасөз бөлімінің меңгерушісі болып бекітіліп,
артынан оның бюросының құрамына енгізілді [14].
1926жылы 30 сəуір-3 мамыр аралығында еткен Қазөлкекомының II пленумында оның құрамынан
шығып кеткен Н.И.Ежов, Кочетов, Равдельдердің орнына М.Мырзағалиевті, А.Кенжинді жəне
И.Шелыхмановты кіргізді. БК(б)П ОК қарауына шақырылған Я.О.Боярскийдің орнына Қазелкеком
құрамына жəне бюросына М.И.Литвин кіргізілді
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1926жылы 25-30 қараша аралығында өткен Қазөлкекомы мен Қазөлкеком БК біріккен пленумында
Бюро құрамына В.И.Рябоконь, Н.Ы.Арықова енгізіліп, А.Кенжин бюро мүшелігіне кандидат болып
ауыстырылды. Қазөлкеком құрамына И.Л.Райтср, Ғ.С.Сұлтанғалиев, И.Манаев, Ф.Ф.Холковскийлер
мүше болып енгізілді.
1927жылы 15-23 қараша күндері Қызылорда қаласында болып өтті. Конференцияға 224 делегат
шешуші дауыспен жəне 62 делегат кеңесші дауыспен қатысты. Конференция 47 адамнан тұратын
БК(б)І I Қазөлкекомын сайлады:
Ы.Арықова,
Қ.Алдабергенов (КДО), Ақшатеев (болыстық партия хатшысы), И.М.Беккер Семей
губерниясынан), Ш.Бектұрганов (Ақмола губерниясынан), Х.Бекболатов (болыстық партия хатшысы),
Т.Борамбасв (Семейдегі Түріксіб жұмысшысы), Б.Беков (Сырдария губерниясының ж.үмысшысы),
Й.И.Варламов, М.А.Волков (Орап губсрниясынан), П.А.Еіласов (Орал губерниясының жұмысшысы).
Ф.И.Голощекин, Х.Гринблат, О.Жандосов, Доманин (Ақтөбе губерниясының жұмысшысы),
В.Ерназаров, О.Исаев И.Игенов, С.Есенбергенов (Доссор мұнай кенішінің жұмысшысы), Хасанов
(шаруа), И.Д.Каширин, А.Кенжип, В.Комиссаренко (Қызылорда уездік-қалалық комитетінен),
Құрамысов, Ұ.Құлымбегов, Б.Құндақбаев (Семей губерниясынан), М.Құрбанов, М.И.Литвин,
М.Д.Лшіатов (Қызылорда депосы паравозының машинисі), И.Н.Морозои, Н.Манаев (Жетісу
губерниясынан), Н.Нұрмақов, С.Нүрпейісов (БЛКЖО), Я.Г.Наготович, Никитенко (Ақмола
губерниясыныц жұмысшы əйелі), С.Сафарбеков, Г.С.Сұлтангалиев, Стеблевский (шаруа), М.Тəтімов,
Ғ.Тоғжанов, Н.Тимофеев, В.К Фомин (Сырдария губерннясынан). Б.О.Черный, В.Н.Шилов (Риддер
комбинатының жұмысшысы), И.Н.Шелыхманов. Ш.Жармұхамедов, З.Жамұмүратова (ҚАО).
БК(б)П Қазөлкекомы мүшелігіне кандидаттардың саны 17 адам болды: Швер, Тоқтабаев,
О.Истемисов, Юнусов, Ө.Атығаева, И.К.Бродский, Қ,Сағындықов, Ж.Сарсеков, А.М.Михайлов,
А.Айтешов, Е.А.Попова, Ғ.Искаков, М.Мырзагалиев, Дмитриев. Ə.Байдильдин, Қ.Балғасв [15].
Өлкелік Бақылау комиссиясы 53 адамнан құрылды:Б.Əбдірахманов, Ағафонов,
Р.Олышанский, Т.Ақдəулетов, Т.Əлиев, А.Асылбеков, Байбосынов, Бакирок, С.Кекбатыров. О.Беков,
Я.Беляков,
П.Г.Богданов, А.Гетпер, Городецкий, Дауренов, Ə.Жангельдин, И.И.Дедеко,
Жамбуріиин, Жəлелов, Х.Жұматай, Долгов, Домбровский, Х.Ізмұхамсдов, Исабеков, Колтун, Кувашев,
Кульмухамсдов, Құрманқалиев, Лебедсв, Личкун, И.Т.Морозок, Нүрмүхамедов, С.Нүрпейісов,
М.И.Озол, М.Орымбаев, Парпов, Петровский, Потапов, Пронипа, А.Розыбакиев, Сагандыков,
Смирнягин, Солдатов, А.Ф.Титов, Уманбаева. А.Оразбаева. Оразбеков, Черняков, Чирков, С.ІМорінов.
Шукуров, Шулаков, Х.Жүсіпбеков.
Қазөлкекомынын Ревизиялық комиссиясының мүшелері болып Н.Ф.Носов, Қ.Сарымолдаев,
Ə.Кульшурин, Идельсон, М.Апдижановтар, мүшелікке кандидат болып Х.К.Макин меп Жучмев
сайланды.
жылы 23 қарашада откен Қазөлкекомның 1-ші ІІленумында 13 мүшеден жэне 6
кандидаттан тұратын Қазөлкском бюросы сайланды. ІУІушелері:
Ф.И.Голощекин, О.Исасв,
Сафарбеков,
Ноготович, Н.Нүрмақов, Е.Ерназаров, О.Жандосов, М.Татімов, І.Құрамысов,
И.Д.Каширин, М.И.Литвин, Беков, М.Д.Липатов. Кандидатгары:
Н.Арықова, С.Нұрпейісов,
В.Комиссаренко, Ұ.Күлымбетов, Р.С.Тогжанов, Тимофеев. Қазөлкеком хатшылығы: Ф.И.Голошекин
(жауапты хатшы), О.Исаев, С.Сафарбеков, Н.Нұрмақов, Я.Ноготович [16].
1928жылы 25-29 сəуір аралығында откен БК(б)П Қазолкекомының II пленумында Қазөлкеком
құрамынан шығып кеткен А.Кенжин мен Б.Черныйдың орнына кандидаттар А.Швер мен Ғ.Токтабаев
ауыстырылды.
1928жылы 2-7 желтоқсан аралығында өткен БК(б)П Қазөлкекомының III пленумында Қазақстаннан
кеткен И.Д.Кашириннің орнына Ұ.Құлымбетовты бюро мүшелігіне кандидатетіп енгізді. Сонымен
қатар, пленум О.Исаевты екінші хатшы, Я.Ноготовичті Ұйымдастыру бөліміне меңгеруші етіп
сайлады.
1929жылы 9 сəуірде БК(б)П Қазолкекомының IV пленумы болып өтті. Пленум БК(б)П Қазөлкекомы
құрамына Ю.М.Лисс, А.М.Поволоцкий, П.Волленберг, Н.Манаевтарды кооптация жасады (сайлаусыз
енгізді - С.Ш.). Бюро құрамы 15 адамга дейін ұлғайтылып, жоғарыда айтылған 4 адам оның құрамына
енгізілді. Пленум қазөлкекомның екінші хатшысы деген лауазым енгізіп, бұл орынға І.Құрамысовты
бекітті. Пленум Ф.Голощекин, І.Құрамысов, С.Сафарбеков, С.Г.Голюдов,
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О. Исаевтардан тұратын Хатшылықтың жаңа құрамын бекітті. Пленум Ерназаровтың орнына
Ұ.Құлымбетовты ұсыну туралы бюроның шешімін мақұлдады.
1930 жылы 30 мамыр - 6 маусым күндері аралығында Алматы қаласында жетінші
партиялык конференцня болып өтті. Конференцияға 296 делегат шешуші
б кіл азакстанды
дауыспен жəне 70 делегат кеңесші дауыспен қатысты. Конференция 65 адамнан тұратын БК(б)П
Қазөлкекомын жэне мушелікке 31 кандидатты, 5 муше, 2 кандидаттан тұратын Ревйзиялық комиссияны, 75
адамнан тұратыл Бақылау комиссиясын сайлады [17].
БК(б)ПҚазөлкекомының мушелеріне мына адамдар сайланды: Б.Айтмағамбетов, Н.Арықова,
М.Абрамчук, М.Атаниязов, А.Алифбаев, С.Атырауов, Амурзаков, А.Абдулин, Қ.Алабергенов, АулҚасымова, Ə.Буркітбаев, Т.Борамбаев, Л.Борзов, Б.Барнбейм, Байтрсұнова, Қ.Болғаев, Р.Восканов,
П.Варламов, Ф.Голощекин. С.Голюдов, Е.Гуріні, Горюнова, Т.Жұмабаев, И.Датиловский, О.Жандосов,
Л.Дисконтов,
Д.Дуйсембеков,
Е.Брназаров,
П.Жигаров,
Н.Заюгмн,
Засканова,
О.Исаев,
Ф.Иемагилов,Құрамысов,
Ү.Құлұмбетов, Құрманалин, Қошқаров, Ю.Лисс, Лаврентьев, Н.Манаев.
И.Н.Морозов,Н.Л.Морозов, Мусина, Мигалин, Майлыбаев, Нурұмова, М.Орымбаев, А.Поднек, А.Попков,
Л.Рошаль,Розыбакиев, Ж.Сəдуақасов, С.Сафарбеков, Е.Сарин, Ғ.Тоғжаңрв, М.Тэтімов, Тұяқбаев,
Ташметов,Фомии,
Т.Чурбанов, Ж.Чукенова, И.Шелыхманов, Ш.Жүсіпов, А.Жармұхамедов,
Ш.Жармұхамедов. БК(б)П Қазолкеком мүшелігіне кандидат болып сайланғандар: Қ.Авезов,
С.Асфендимров,Будрейко.
М.Батраков, У.Бисембаев, Туринов, Х.Домурзаева, Ершов, А.Жанбулов,
И.Зибров. И.Кустов, Криммель, Кошелев. Ғ.Куватов, Колееников, Колесников, М.Нұрғалиев, Орлов,
В.Навлов, Петрова, Т.Рыжов, Қ.Сарымолдаев, Ғ-К. Д.Т оқтабаев, С.Толегелов, Гохтарсв, П.П.Териовая,
Е.С.Хлыновская, Д.Шермергорн, Арзиев, М.С.Пуғачев, ҚТ.Болғаев. Ал Ревизиялық комиссияның мүшелері
болып Х.Сулейманов, М.Андижанов. В.Н.Матвеев, Жантықбаев, Андреевтер, мушелікке кандидаттар
болып Грибов пен Рада сайланды.
Қазақ өлкелік Бақылау комиссиясының мүшлелері: А.Асылбеков, Н.Ашамаев, А.Айкенев,
Х.Ақботин, І.Ажийбеков, Аянов, О.Беков, И.А.Ьогданов, Я.11.Беликон. Б.Байдаков, Байдалин, Бақтырова,
И.А.Бобков, А.И.Ворожеева. Л.А.Вандыш, А.Х.Гетнер, П.С.Григорьев, О.Жангельдин, И.И.Дедеко,
Жүнісов, Добель, К.Д.Дмитриев, Жұбатыров, Жаңабаев, Л.М.Женко, Н.П.Жапнин, М.А.Живаневский,
К.М.Железов, ІІІ.З.Забиров. Т.Искаков, Илиева, И.Ипмағамбетов, В.И.Иванов, Ж.Кəрпебаев. Ы.Көшкінов,
И.К.Кузьмин, К.К.Кильмухамедов, Қ.Қүбашев, Қасымов. А.И.Калинин,Н.А.Кадочкин, Катуков,
Х.Кұрманбаев, Қалабаева, Кескаленбаев, Колбычева, Қоңыршин, А .Қаспақбаев, Кусингалиев, К.Мерапиев,
Мельникова, Мэмбеев, С.Машурупов, Малышев, Накупов, Нұрпейісов, А.Р.Альшанский, И.Т.Павленко,
Парфильева, А.Л.Раздобреев, Ф.Л.Ровбо, Н.Сырғабеков, П.Е.Саломатина, И.Серекбаев, М.П.Тюрин,
Тогызбаев, Оразымбетов (Урузамбетов), К.Оразбаев, И.А Филимонов, Қалымбетов, Н.С.Царев, Чебурин,
Г.И.ІІІевелев, Шардин, Х.Жүсіпбеков [18].
1930 жылы 6 маусымда өткен БК(б)П Қазөлкекомының I пленумыпда бюро мүшелері болып
Ф.Голощекин (бірініпі хатшы), І.Құрамысов (екінші хатшы), Л.Рошаль (үшінші хатшы), О.Исаев,
Е.Ерназаров, Ю.Лисс, С.Голюдов (Ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі), Ж.Сəдуақасов (мəдениет жəне
насихат бөлімінің меңгерушісі), Ұ. Құлымбетов, А.Поднек, Н.Залогин, Т.Жұмабаев, БАйтмағамбетов,
Ш.Жармұхамедов, Н.Морозовтар сайланды. Кандидаттары болып И.Даниловский, Р.Восканов,
Ф.Исмагилов, П.Варонамов, Ө.Бүркітбаев, И.Шелыхманов, Т.Борамбаев, Ғ.Тоғжанов, Ж.Чукековалар
сайланды. Хатиіылыққа Голоіцекин, Қурамысов, Рошаль, Исаев, Голюдов сайланды.
1932жылы 13-18 қантар күндері БК(б)П Қазөлкекомының III Плснумы болып өтгті. Пленум Қазөлкеком
құрамына Жүсіпбеков, Иванов (Южцветмет), Каруцкий, И.Маймин, Горбачев. Звонарсв, Ғ.Куватон,
Грегайтис, Савин, Израилович, С.И.Иванов (Түріксіб), Құрманғалиевті кооптация жасады. Сонымсн қатар,
Қазөлкеком Бюросы қайта сайланды. Мүшелері: Ф.Голощекин, Кахнани, І.Құрамысов, Голюдов,
Жүсіпбеков, Дискантов, Ж.Сəдуақасов, Исаев, Маймин, Құлымбстов, Каруцкий, Ерназаров, Залогин,
Айтмағамбегов, Ш.Жармұхамедов, Жұмабаев, кандидаттары: Восканов, Израилович, Исмагилов, Варламов,
Тоғжанов, Шелыхманов, Куватов, Савин. Хатшылық Голощекин, Кахиани, Қурамысов, Голюдов,
Жүсіпбековтерден сайланды.

1932жылы 20-29 маусым кундері БК(б)П Қазөлкекомының IV пленумында Қазөлкеком пленумы
құрамына В.Случак, Розенцвсйг, Беккер, Сгакун, Аммосов, Муснн, П.Тубанов, Құпсартов,Нұрпейісов,
Морозов (Алматы), Хабаровтар кооптация жасалды. В.Случак пен Мусин Қазөлкеком бюросының
мүшесі болып сайланды.
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1932жылы 15-18 желтоқсан күндері өткен БК(б)П Қазөлкекомынын V пленумында Х.Акботин
Қазөлкекомның Көлік жөніндегі хатшысы болып бекітіліп, бюро мен хатшылық кұрамына енгізілді.
Қазөлкеком құрамынан шығып кеткен Залогин, Жигарев жəне кандидат Балғаевтардың орнына
Пленум құрамына Ильинский, Максимов жəнс Саналиек коонтация жасалды.
1933жылы 21 қаңтарда БК(б)П ОК (саяси бюросы сұрау салу жолымен Ф.Голощекиннің жұмыстан
босату туралы өтінішін қабыл алды [19]. 1933 жылы 2 ақпанда өткен БК(б)П Қазөлкекомы
пленумының жиналысында Ф.Голощекин орнынан «босатылып», БК(б)П ОК-І Қазөлкеком қарауына
жіберген Л.И.Мирзоян бірінші хатшы болып сайланып, бюро мен хатшылық құрамына енгізілді [2.
345.]. 1933жылы 10-16 шілде күндері өткен БК(6)П Қазөлкекомының VI пленумы Ф.Голощекинді
пленум құрамынан шығарды. Х.Ақботин Гурьев округкомының хатшысы қызметіне ауысуына
байланысты Қазөлкекомның Көлік жөніндегі хатшысы қызметінсн босатылып, онда Ж.Садуақасов
бекітілді.
1930жылы
8-16
қаңтар
күндері
аралығында
Алматы
қаласында
сегізінші
букілқаза стандык партиялы конференция болып өтті. Конференцняға 566 делегат шешуші
жəне 225 делегат кеңесші дауыспен қатысты. Конференция 148 адамнан тұратын БК(б)П
Қазөлкекомын жəне мүшелікке 51 кандидатты, 11 мүше, 5 кандидаттан тұратын Ревизиялық
комиссияны сайлады [20]. Мұның барлығының жеке құрамын көрсету мақала көлеміне жүк
болатындықтан, тек қана БК(б)!1 Қазөлкеком Бюросының мүшелерін көрсетуді жөн санадық:
Мирзоян, Гусев, Құрамысов, Пимхасик, Ж.Сəдуақасов,О.Исаев, С.Сегізбаев, Асрисв, Дəулетқалиев,
Ұ,Құлымбетов, Андронников, Каруцкий, Ерназаров, Жүсіпбеков, Иванов, Литгенбрандт, А.Киселев,
Костенко, Таболов, Саакян, Таштигов, кандидаттары болып: Сырғабеков, Алиев, Верхонский,
Грушевский, Корчагин. Мусин, Случак сайланды. 1935жылы 16-20 наурыз күндері өткен БК(б)ГІ
Қазөлкекомының ПІ пленумы Қазөлкеком құрамынан шығып кетксн мүшелер - Грушевский,
А.Н.Гусев, Беккер, Борева, Кгоров, Ковалев, Корчагии, Морозов, Стакун, Тоболов, Царев, Шохов,
Шелыхманов, Усачев, Станкин, Кригөцов, Васютин, Каруцкий, Литтенбрандттардыц жоне
кандидаттарм - Собесский, Исесв, Нарский, Ильичев, Леушин, Жамановтардың орныпа Свердлов,
Курицин, Троицкий, Кулисв, Смирнов, Желсзов, Сахат- Муратов, Гуссв, Гаврилов, Боровой,
Стецюраларды кооптация жасады. Е.Ерназаров, Каруцкий, Литтенбрандтгар Бюро құрамынан
шығарылды. 1936жылы 26-30 қаңтар күндері өткен БК(б)П Қазөлкекомының V пленумы Қазақстан
аумағынан кетуіне байданысты Бидерманды, Бейлимді, Ф.Н.Заузолковты, Кристті, Морозовты
(Орал),В.И.Инановты, Бронаусты, Зиминді, Одыиьді, Араб-оглын, Унгурды, Гусевті, Бочагов пен
Майлыбаевты пленум қүрамынан шығарды. Партиялық құжаттарды тексеру барысында партиядан
шығарылуына байланысты Яровая, Х.Мустафин, Майжолов, Корягин, Исмаиловтар да пленум
құраммынан шығарылды. Ревизиялық комиссия құрамынан Қазақстаннан кетуіне байланысты
Уманская шығарылса, басқа жұмысқа ауысуына байланысты Ғ.Мүсірепов Бюро мүшелігіне
кандидаттықтан жəне «Социалды Қазақстан» газетінің редакторы міндетін атқарушыдан босатылды.
Ал Рафатьсккй, Жүргенев, Сафарбековтер бюро мүшелігіне кандидат болып енгізілді.
1936ылы 21-25 маусым аралығында өткен БК(б)П Қазөлкекомының VI пленумы басқа жұмысқа
ауысуына байланысты Х.Жүсіпбековты бюро мүшелігінен, ал С.Сафарбековты бюро мүшелігіне
кандидаттықтан босатты. Ал Түріксіб бастығы Михайленко пленум құрамына кооптация жасалды.
1937жылы 16-23 қаңтар күндері өткен БК(б)П Қазөлкекомының VII пленумы «халық жауы» ретінде
партиядан шығарылған А.И.Кельмансонды Пленум құрамынан шығарды.
Жоғарыда көрсетілген саяси биліктің жеке құрамындағы өзгерістср - Орталық пен аймақтың
арасындағы саяси, шаруашылық-экономикалық жəне мəдени іс-щараларды жүзеге асыру барысындағы
қажеттіліктер мен Мəскеудің Казақстанға қатысты мүддесінен туындады. Саяси билік құрамында
болған əрбір өзгеріс пен қызметкерлердің ауысуының нақты себептерін көрсете талдау жəне осы
өзгерістердің Қазақстанның қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне мəдеии-рухани өміріне,
қарапайым халықтың күнделікті өмір тарихына тигізген əсері мен ықпалын анықтау алдағы
еңбектерімізге жүк болмақ.
1. РПМ, 140-,., 1-т., 2а-іс, 1-3-п.
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12. РПМ, 141-,., 1-т., 26-іс, 1-4, 35-п.; 316-іс, 207-208-п.; 277-іс, 1-2-п.
13. Р П М 141-,., 1-т., 14-іс, 4-п.
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16. РПМ, 141-,., 1-т., 1120-іс, 139-140-п.
17.Коммунистическая партия Казахстана в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. Т. 2. 1928-1937.
— Алма-Ата: Казахсшан, 1981. - 3 8 4 с. (С. 65.).
18.7 Всеказахская конференция ВКП(б). Стенографический отчет. — Алма Ата: Казкрайком ВКП(б), 1930. - 414 с. (С
400-405.).
19.Политбюро ЦК РКЛ(б) - ВКІ1(б). Повестки дня заседаний. 1919-1952: Каталог 7 Т. 2. 1930- 1939. -М.: РОССПЭН,
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Резюме
В статье рассматриваются персональный состав политической власти и изменения руководящих кадров к
Казахской Автомомион Советской Соңиалистической Ресиублике. Фактически, вся политическая власть в государстве
принадлсжала казахстанскоіі парторганнзации РКП(б), являвшеися по своему статусу общественно-политической
оргаиизацией. на самом деле контролировавіией все государственные учрсждепия и формировавшей органы
управлсния и и\ аппарат.

8иттагу
Тһс таіп ргоЫетз оҒ Гһе йіаіе аиіһогііу оі' Іһе Кагакһ АШопотоиз Зо^іеі Босіаііхііс ЯериЫіс аге сопзісісгед іп !һе апісіе.
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сепігаі Ьосіу
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЬІНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
А.С. Абдираймова М. Тынышбаев атындағы азККА доценті, т. ғ. к.

1991жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан тəуелсіздік туралы Декларация жариялады, сөйтіп
дуниежүзілік қоғамдастыққа енуге мүмкіндік алды. 1992 жылы қаңтардан 9 шет мемлекетпен
дипломатиялық қатынас орнатты. Тəуелсіз Қазақстанды əлем мемлекеттерінің арасында бірінші болып
бауырлас Түрік республикасы таныды. 1992 жылдың ортасына қарай республика тəуелсіздігін жер
шарының 30-дан астам елі мойындады: АҚШ, Қытай, Иран, Пакістан, Канада, Швейцария т.б.
1999 жылдын басына қарай дүние жүзінің 150 мемлекеті танып, 106 мемлекеткен
дипломатиялық қатынас орнатылды.
Қазіргі Қазақстан шет елдерде 30-дан астам дипломатиялық жəне консулдық өкілдіктер ашты.
Алматы мен Астанада 50-ден астам шетелдік елшілік жэне халықаралық, ұлтаралық ұйымдардың 16
өкілдігі жұмыс істейді. Республикамыздың сыртқы саясат ведомствосы ұлттық мүддемен жалпы
адамзаттық мүдделерді үйлестіріп жүргізетін дипломатиялық саясатқа кірісті.
1992жылы наурыздың 3-інде Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ)
мүшесі болып қабылданды. Осы жылы откен БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясының
трибунасынан ОБСЕ. сияқты ұйымның Азияда да құрылуы туралы Н.Ə. Назарбаев өз ойын айтқан
болатын [1]. Бірақ ол ксзде оның бұл сөзінс онша сене қоймаған еді. Міне, арада 10 жыл өткеннен
кейін 2002 жылғы маусымда Алматыда сенім əрекеттестік шаралар туралы саммиті өтті. Саммит
жұмысына 16 мемлекет басшылары қатысты. Оның ішінде 7 ірі державалар- Қытай, Индия, Ресей,
Иран. Түркия т.б. болды.
Қазақстан сыртқы саясатында басты үш мəселеге ерекше назар аударады:
ТМД, Азия, Европа елдері, АҚШ, Тынық мұхит, Таяу Шығыс аймағы елдерімен хадықаралық
байланысты өркендету.
Мəдени-экономнкалық байланысты күшейте отырып, аддыңғы қатарлы өркениетті елдердін қатарына
қосылу.
Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше назар аударатын мəселе ең жақын жəне ірі көрші
мемлекеттермен, солтүстікте Ресеймен, шығыста - Қытай халық Респубдикасымен ойдағыдай қарымқатынас орнату.
1992 жылғы 25 мамырда Қазақстан мен Ресей арасында достық, ынтымақтастық жəне өзара
көмек туралы шарт жасалды. 1995 жылғы 20 қаңтарда - Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығын
кеңейту туралы Декларация жариялады, ад 1996 жылғы 27 сəуірде Алматыда екі елдік бірлескен
Декларациясына қол қойылды. Декларацияның маңызы:
Екі ел арсындағы егемендікті, тəуелсіздікті құрметтеу.
Аумақтық тұтастық пен бір-бірінің ішкі істеріне араласпау ұстанымдарын сақтау.
Жылғы 6 шілдеде Мəскеуде Ш ғасырға бағдарланған “Мəңгі достық пен ынтымақтастық туралы”
Декларация жарияданды. Нəтижелері:
1Каспий теңізінің құқықтық мəртебесі проблемасын шешуді алға жылжытты.
2.Қаржылық өзара келіспеушіліктерді реттеуді шешті.
3.Байқоңыр ғарыш орталығын бірлесіп пайдалану мəселесі қарастырылды.
жылғы тамызда Қазақстан Президентінің Қытай халық Республикасына алғаш сапары болды,
нəтижесінде барлық байланыс жолдары ашылды. 1994 жылы сəуір айында Қазакстан мен Қытай
арасында шекара аумағын заңдастырып белгілеу (делимитация) жөніндегі келісімге қол қойылды (1718
шақырымдық).
1996 жылғы сэуір айыпда алгашқы Шанхай келісімі жүргізілді. Бүл келісім барысына Ресей, Қытай,
Қазақстан, Тожікстан. Қырғызстан қатысты. Мүнда негізінен - шекарадарды бүзбау, бейтарап
аймақтық қашықтықты 100 шақырымға дейін жеткізу сияқты мəселедер қаралды. 1997 жылғы 25
қыркүйекте Алматыда болған келіссөздің нəтижесінде - Батыс Қазақстан мен Батыс Қытайды
жалгастыратын мүнай қүбырын жүргізу жоніндегі шартқа қол қойылды. Қытай үкіметі бұл
жұмысқамлрд.доллар жұмсауға келісті [11]
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1998-1999 жылдары Қазақстан-Қытай арасында келісімдер нəтижесінде, шекараны нақтылау
негізінен аяқталды. Қазақстанның сыртқы саясатында АҚШ-пен қарым-қатынастың маңызы өте зор.
1991 жылғы 25 желтоқсанда АҚШ Қазақсіан Республикасыңың мемлекеттік тəуелсіздігін таныды.
Қазіргі кезде АҚІІ.1-Қазақстан экономикасының аса ірі инвесторы. 1997 жылы Қазақстан мен АҚШ
арасында экономикалық эрінтестік багдарламасы жасалды.
Екі ел арасында Қарашығанақ кеніші жөнінде жэне Каспий қайранын бөлісу жөнінде
келісімдерге қол қойылды.
жылғы желтоқсанда Қазақстан мен АҚШ арасындағы келісімде - екі ел арасындағы серіктестікті одан
ары дамыту, АҚШ-тың Қазақстанға демократиялық, экономикалық өркендеуде қолдау көрсету,
аймақтық, ғаламдық негізде тұрақтылықты қамтамасыз егу мақсатында ынтымактастық үшін бардық
мүмкіндіктерді пайдалану сияқты мəселелер қаралды.
АҚШ Қазақстанға мəдениет пен білімді дамыту саласында үлкен қолдау керсетуде "Болашақ"
бағдарламасы шеңберінде қазақстандық студентгер АҚШ, Франция, Германия оқу орындарында
оқиды.
КСРО тарапыннан кейін ядролық қару негізінен Ресей жерінде шоғырланды. Қазір жер жүзінде
ядролық держава бар, АҚШ, Ресей, Қытай, Ұлыбритания, Франция.
1993 жылы Президент Н.Ə. Назарбаев Лиссабон хаттамасына кол қойды. Қазақстан ядролық
арудан еркін айма болып жарияланды. Соғыс өнімдерін шығаратын кəсіпорындарды бейбіт
заттар өңімдеріне айналдыру - (конверсия) жүзегс асырыла басталды.
1996 жылғы 31 қыркүйекте Қазақстан ВҰҰ-ға мүше 129 елдің қатарында ядролық қаруды
таратпау жөнінде шартқа қол қойды. Қазақстан басшылығы əскери-саяси одақ НАТО-мен
ынтымақтастыққа маңызды орын береді. Бұл ынтымақтастық “Бейбітшілік үшін əріптестік”
бағдарламасы негізінде жүзеге асуда. 1997 жылғы 15-21 қыркүйекте Шымкент (Қазақстан) жэне
Шыршық (Өзбекстан) жерінде НАТО əскери бөлімдерінің қатысуымен əскери жаттығу өткізілді.
2001 жылғы 29 тамызда Алматыда “III ғасыр ядролық қарудан тазарған дүниені қалайды” атты
халықаралық конференция ашылды.
Тəуелсіздік алғаннан бері халықаралық ұйымдарға мүше болын кіруге республикаға жол
ашылды. 1997 жылдың басына қарай Қазақстан 60-тан астам халықаралық ұйымдарға мүше болып
кірді. Соның бірі ЮНЕСКО - ірі халыкаралық ұйым. Ол - Білім, ғылым жəне Мəдениет, “Адам жəне
биосфера”, “Адам табиғи ортада" т.б. бағдарламалар негізінде жұмыс жасайды.
ЮНЕСКО - Қазақстанда биологиялық əртүрлілікті сақтау мақсатында елдің ерекше қорғайтын
табиғи аймақтарын ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік табиғи жəне мəдени мұрасы жəне “Адам мен
биосфера” бағдарламасы шеңберіндегі аймақтар тізіміне кіргізу туралы шараларды іске асыруда,
бірлесіп жұмыс атқаруда. Бұнымен қатар. Қазақстан халықаралық ұйым ЮНИСЕФ - Біріккен Ұлттар
Ұйымының Балалар Қоры. ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасындағы өзінің жұмысын 1992 жылы
бастады, негізінен, денсаулық сақтау саласында, шұғыл жəрдем көрсетуді насихаттайды.
ЮНИСЕФ-тің Арал аймағының халқын сауықтыру жөніндегі бағдарламасы - əйелдер мен
балалардың денсаулығын қорғау, білім беру, балалардың тамағын жақсарту, сумен қамтамасыз ету,
санитарлық қызметті жақсарту жөніндегі нақты шараларды жүзеге асыруға бағыттталған. Сонымен
бірге Қазақстан 800-ге жуық мемлекетарааық жəне үкіметаралық келісім-шарттарға қол қойылды.
Егемен Қазақстанның жаңа мемлекет құрудағы философиялық тұжырымдарында көрсетілген
бағыттары жəне елдің идеологиясы АҚШ. Франция, Ресейде белгіленген философиялық
ұстанымдарды басшылыққа алады. Халықаралық тəжірибе тоталитаризмнен демократиялық бағыт
жолына түскен елдердің өтпелі кезеңде идеологиялық дағдарысқа ұшырайтынын көрсетті. Сондықтан
өркениетті елдердің өтпелі кезеңнен өту тəжірибесімен танысу өте маңызды.
Үстіміздегі жылдың 24 маусым күні ҚР Ирезиденгі Н.Ə.Назарбаев төрағалығымен ішкі саясат
жəне идеологиялық жұмыс мəселелсрі бойынша жиналыс өткізілді. Жиналыс барысында Президент
қазіргі кезеңдегі ішкі саясаттың басымдықтарын белгіледі [2].
Жиналыс қортындысы бойынша Президент тиісті мемлекеттік органдардың басшыларына тұрақтылық
əлеуеті мен қазақстандық қоғамды біріктіруді нығайтуға бағытталған ішкі саясат саласындағы
жұмыстарды жетілдіру жəне ішкі саясаттың жаңа тұжырымдамасы мен осы саладағы іс
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əрекеттің үш жылдық жоспарын əзірлеу бойынша нақты тапсырмалар берілді.
Президенттің елдің ішкі саясатының басты бағыттарын анықтау бойынша конститутциялық
өкілеттігі, мемлекеттік билік органдарының келісімді қызмет етуі мен өзара іс - əрекетін қамтамасыз
ететін Президенттің Елбасылық мəртебесінен шығады. Президенттің бұл айрықша құзыретінің
құқықтық аясы мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының Конститутция мен республика заңдарына
сəйкестілігімен байланысты. Өйткені ҚР Конститутцияның 40 бабында «Қазақсган Республикасының
Президенті - мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының негізгі бағыттарын
айкындайтын, ел ішінде жəне халықаралық қатынастары Қазақстанның атағын өкілдік ететін ең
жоғары лауазымды тұлға» ретінде конститутциялық нормамамен бекітілген.
Сондай - ақ Конституция бойынша Президент қысқа, орта жəне ұзак мерзімді мақсаттар мен
міндеттер кешенінің барлығып емес тек қана оның басты бағыттарын ғана анықтайды. Оны Президент
қана емес, өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік органдардың барлығы жүзеге асырады.Президент
əкімшілігі анықтаған ішкі саясат ережелерінің директивтілігі дəрежесі туралы мəселе биліктің заң
шығару, атқарушы жəне сот тармақтарыиьщ бөліну мен дербестігі принциптерімен байланысты.
Осы себепті үстіміздегі жылдың 27 тамыз күні ішкі саясат саласындағы мемлекеттік
органдардың іс - əрекеті мəселесі бойынша республикалық семинар - кеңес өткізіліп, онда Президенті
берген тапсырмаларды орындау барысы талкыланды.
Президент əкімшілігі басшысы орталықта жəне жергілікті жерлердегі ішкі саяси профильдегі
құрылымдардың жұмысын жеткілікті дəрежеде үйлестіру мен алқалығын күшейту туралы кесімді
талап айтты. Сондай - ақ Президент Əкімшілігінің ішкі саяси бөліміне ішкі саясат саласындағы
мемлекеттік органдардың жұмысын бағалаудың жаңа жүйесін енгізу бойынша ұсыныстар əзірлеу
тапсырылды.
Елбасы бүгінгі күнгі идеологиялық салада төрт шешуші басымдық деп - «Ұлттың тұрақты
дамуы». «Мемлекеттілікті нығайту», «ұлттың бірлігі» жəне «Келешекке сенім» құндылыктарын
негіздеді. Ішкі саясаттың жəне жаңа бір құндылығы «Ұлттың лидері» құндылығы. жəне де ол тек қана
символ ретінде емес, сондай ак қоғамды бірлік пен даму идеаларында біріктірудің қажетті шарты
ретінде де аталады.
Өткен 17 жыл бойы елдің ішкі саясатының дəстүрлік құндылықтары мен стратегиялық
басымдықтары - ішкі саясн гұрақгылық, ұлтаралық келісім жэне конфессирарапық диалог болды Біз
көптеген сынақтардан өтгітс, қателескен ксздер де болды, бірақ елді сақтап қалдық. Ол кезеңдегі
азаматтық қоғамның жəне биліктің арқасы.
Біздің елдің дамуы үшін басты нəрсе ол тыныш жəне тұрақты даму.
Бүгінгі күнгі қоғам дамуындагы ішкі саясат үрдістері қазақстандық идеологемаларды басқаша
қалыптастыру мəселесін қайта қарау қажеттілігін туғызып, жаңа тəсілдерді енгізу мен
трансляциялауда талап етіп отыр.
Бұл проблеманы шешудің жолдарын айқындаудап алдын осы жаңа қазақстандық
идеологемаларды қалыптастырудың көздерін анықтап алған жөн болар.
Негізінен қоғамның базалық құндылықтарын идеологтар арқылы жасанды жолмен немесе
басқа өрксниеттің тəжірибесінен механикалық түрде көшіріп алуға болмайды, ол тек қана аталған
мемлекет пен халықтың тарихи жəне əлеуметтік - мəдени дамуының салдары. Базалық əлеуметтік идея
нақты бір қоғамда калыптасып калған, қоғамды дамыту мен оның тіршілігін сақтауды қамтамасыз ету
үшін іс - əрскеттердің қандай да бір формалары мен мақсаттарын білдіреді [2].
Алдын ала жоспарланған, мақсатты əлеуметтік өзгерістер, ол қашан маңызды болғанымен,
қиындықпен келеді. Бұл жерде біз қоғамдық өзгерістердің жоспарлы, ойластырылған жəне тарихи
қалыппен өтіп жатқан əлеуметтік өзгерісгер деп бөліп қарауымыз керек. Біріншісі ,саясаткерлер мен
қоғам қайраткерлері арқылы іске асса, екіншісі өзінен - өзі белгілі бір даму логикасына сай іске асып
жатады. Барлық қоғамда өте үлкен өзгерістер болып жатқан. бірақ оның барлығы мемлекеттік
саясаттың арқасы емес. Көбінесе олар ретсіз пайда болған қоғамдық қозғалыстардың қызметінің
нəтижесі. Мойындау керек бүгінгі күнде жаңа біріктіруші идеологемалардың қоғамның ішінен табиғи
жолмен дамуына елдегі азаматтық сананың жеткілікті дəрежеде дамымауы кедергі болып отыр.
Сондықтан бұндай жағдайда шешуші рөлді құндылық нормативтік функциясы зор мемлекет ойнауы
қажет. Сондай-ақ мемлекет халқының санасында өзінің даму бағыттары мен перспективалары,
геосаяси жəне экономикалық мəртебесі туралы қоғамдық пікір қалыптастыруға жауапты. Кез келген
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мемлекет өзінің институттары арқылы қоғамдық сананы қалыптастырады, мемлекеттің
идеалдары мен мақсаттарына сəйкестендіріп баулиды. Тек қана қоғамға білім беру, ағарту, азаматтық
сананы калыптастыру арқылы ғана мемлекет батыл қадамдар меи міндеттерге дайын одақтас,
серіктесті тəрбиелейді. К. Юнгтың сөзімсн айтқанда, «Ұлы құбылыстар ешқашан жоғарыдан келмейді,
олар əрқашан ағаш сияқты талтырдан жоғары қарап өседі. Бірақ тұқымның жоғарыдан түсетіні
ақиқат».
Мемлекеттен - дəстүрлер, тəртіптер, нормаларға қатысты билік пен халықтың қарым - қатынас
жүйесі. Нормалар, идеялар, дəстүрлер өз кезегінде идеологиялық құратын жүйені құрайды.
Мемлекеттік құрылым халықтың басым бөлігі мойындайтын түсінікті идеологиялық құраушысыз өмір
сүре алмайды. Осылайша мемлекет пен идеология арасынан жіпөткізе алмайтын біріңғай, мызғымас
жүйе, əлсіз идеологиямен күшті ел болмас, бұған тарих куə.
Əр ұлттың бір елде тұрып жатқан адамдарды біріктіретін түсінікті принциптер мен мақсаттар
тізбесі болуы шарт. Осы шарттар міне бүгін айкындалып отыр.
«Ұлттың тұрақты дамуы» - аталған идеолотемалардыц ішіндегі негізгісі жəне
байланыстырушы қасиетке ие түрі. Ол «ішкі саяси тұрақтылық» түсінігін кеңейтеді жəне оған даму
элементін енгізеді.
«Мемлекетті нығайту» - құндылығы қоғамның беріктілігін арттыратын бастау болып қала
бермек. Ол ұлттық санаңың өзегі.
«Ұлттың бірлігі» - басымдығы қоғамның бірігу процесінің жаңа кезеңге шыққанын білдіреді.
Бұл құндылық сəтті мемлекетті құруға бірлесе қатысу, ортақ мақсаттарға бірлесе жету идеологиясын
енгізуді қажет етеді. Бірінші кезекте бұл - елді дамытудың мақсаттары мен міндеттерін түсінудегі
бірлік. «Келешекке сенім» - елде тұрақты дамуға өтуге барлық қажетті жағдай жасалған, экономика
мен əлеуметгік саланың барлық сынақтардағы өміршендігінің кепілдемелері қалыптасқан. Оған
əлемдік экономикадағы дағдарыстық құбылыстар дəлел бола алады. Қазақстандықтар жарқын
күндсрге ұмтылуы керек, өздерінің белсенділігі мен ептілігін көрсетуге қорықпау керек. Сонымен
қатар ол тек қана өзінің отбасына ғана емес, сондай - ақ өзінің елі үшін де жауапкершілікті
қалыптастыруы керек.
Идеология - белгілі бір əлеумеггік топтың идеялары, көзқарастары, нормалары, құндылықтары,
идеялдары жүйесі. Біздің жағдайымызда, Идеология қазақсган халқының мүдделерін білдіретін
идеялар жүйесі. Идеологемаларды - идеологияның бір элементі халықгың санасын қалыптсатырады.
Дүниеге көзқарас. құндылық — бағыттық жəне реттеушілік функциялары бар. Ондағы негізгі идея сонымен қатар, азаматтардың көзқарасын анық бір құндылық - мəнді арнаға бағыттайды.
Идеологмалар өзіне ресми жəнс ресми емес өмірді де бағындырады, философияда, саясатта жəне
ғылымда, өнер мен педогогика да, мораль жəне құқықта орны бар. Олар əлеуметтік тəртіптің
тұрақтылығын, мызғымастығын бұзатын мəні бар ешқандай түсініктерді өзінің ішкі шегіне
кіргізбейтін, нормативтік құрылымды құрайды [2|.
Идеология қоғамға, адамдардың санасына идеологиялық аппараттармен «трансляцияланады»
тарқалады. «Идеологиялық аппарттар» адамдардың санасына қонуға тиісті көзқарастар, идеялар,
нормаларлы енгізетін барлық құралдар мен ұйымдардың жиынтығын құрайды. Идеологиялық
аппараттардың құрамында; отбасы, мектеп, дін, саяси партиялар, мемлекетгік ииституттар, бұқаралық
ақпарат құралдары. Кейбір даму кезеңдерінде идеологиялық аппараттар саяси жүйеге мейлінше əсер
етуші күш болады. Саяси, қоғамдық, діни қозғалыстар мен бұқаралық ақпарат құралдары жоғары
рухани біріктіруші принциптерден аулақ болса, адам өмірі құндылығы, заңды сақтау, дəстүрлік
мораладық нормалар өзінің мəнін жоғалтады. Бұндай жағдайларда қоғамда дезинтеграциялық ваккум
пайда болады. Адамдардың санасына əсер етуші күш құндылықтарды бейтараптандыру барлық
қоғамдық өмірдің деругуляциясына, элеуметгік бірдейліктің дағдарысына алып келуі ықтимал.
Социумдагы жаңа қарым қатынастар сипатыныц белгісіздігі, қоғамдық мораль саласындағы қарама қайшылықтар - бұның бəрі қоғамның жіктелуінс алып келетін жағдайлар.
Идеологиялық құндылықтар - мақсаттарды басшылыққа алған саяси қатынастардың субъектілері мен
тасушылар саясатта өзіндік бір коммуникативтік кеңістік - дискурсты орнатады. Осында өтетін
тоқтаусыз ақпарат алмасу, бір саяси жағдайды əр түрлі бағалаулар мен талқылаулар, саяси «күн
тəртібі» бойынша дебаттар, идеялар мен көзқарсатар күресі жаңа идеялық ағымдар синтезіне, саяси
мінез - құлықтың мотивациялық аясының күнделікті күрделене түсуіне əкеледі
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Идеологияның қызмет етуінің төмендеігі деңгейлерін ажыратуға болады:
- теориялық - тұжырымдылық, бұл ұлттың мемлекеттің мүдделері мен идеалдарын ашатын
негізгі қағидалар тұжырымдалатын деңгей;
бағдарламалық - саяси бұл əлеуметтік - философиялық принциптер мен идеалдар саяси
элитаның бағдарламалары мен ұрандарына өтетін, басқарушылық шешімдер қабылдау
жəне бұқаранаы саяси мінез - құлқын ынталандыру үшін идеялық негіз болатын деңгей.
Идеология қызметінің бұл деңгейі билік идеологиясының саяси талаптарын трансляциялау
үшін арнайы құрылған партиялар, одақтар мен бірлестіктердіц қызметімен тікелей
байланыстарының саяси салмағына да байланысты.
Алдымыздағы қойылған ішкі саяси мақсаттарға жетуге əсср ететін факторлар тізбесін анықтап
көрейік. Бұл тізбені шартты екі топқа бөлсек болады: қолқабыс ететін факторлар жəне оны құраушы
факторлар. Біріншісі, мақсаттарға жету жолдарын жеңілдететін немесе қиындататын факторлар. Бұл
факторлар жинала келе немесе өздері өз бетімен мақсатқа жету мүмкіндігі көрсеткішін жоғарылатады.
Екінші тізбеде көзделген жағдайдағы қоғам құру үшін құрылыс материалдары көрсетілген. Екі тізімді
қатар қойсақ, елдің межеленген мақсаттарға қаншалықты дайын екендігі, оған не жетіспей
тұрғандығы туралы пікір қалыптастыруға болады.
Көмекші факторлар:
- Заң жəне тəртіп, тыныштық;
- сауаттылық, жалпы білімнің жоғары көрсеткіші, азаматтық білім;
көлемі бойыша елеулі дəрежеде дамыған орта таптың болуы;
- заң билігі, тəуелсіз əділ сот, құқық қорғау органдарына деген сенім мен сыйластық
сезімі;
- азаматтық қоғам жəне оның институттары.
Құраушы факторлар:
- қолдау көрсету мен көп дауыс жинауда кедергісіз бір - бірімен бəсекеге түсе алатын саяси
лидерлер мен партиялар;
- еркін жəне əділ сайлаулар;
- биліктің атқарушы, заң шығарушы жəне сот жүйелсі арасындагы тежемелік жəне тепе теңдік нормалардың бар болуы;
- азаматтық қоғам институттарының бостандығы;
жеке пікір білдіру бостандығы;
бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы.
Екі тізбе де бір - бірін толықтырып тұр жəне ең бастысы көптеген қажетті факторлардың
жоқтығы жағдайында көздеп отырған ндеологемаларды калыпастырудың қиын екендігін көрсетіп тұр.
Біріктіру, демократизациялау жəне экономикалық дамуға кедергі келтіртін
социологиялық факторлар да бар [3].
Ол біріншіден — мəдени ерекшеліктер. Бірақ бұл ерекшелікті бұқаралық ақпарт құралдары
арқылы жаңа мəнмен толтыруға болады деген пікір жасауға болады. Ол адамдарға əр түрлі
«сигналдар» жіберу арқылы: білім беру, мəдени алмасу олардың жеке құндылыктары меп əдеттерін
өзгерту бойынша атқарылатын жұмыстар.
Сонымен қатар мұндай көзделген социетальды өзгерістерге жетуге қолайлы факторлар да бар,
ол халықтың сауаттылығының жоғары деңгейі, əр тұрғынға шаққандағы сауаттылығының жоғары
деңгейі, мемлекеттік шенеуліктердің өкілеттіктерін атқарудағы кəсібилігі жəне сыбайлас
жемқорлықтың төмен деңгейі.
Қоғамдағы кейінгі жағдай мемлекет əзірлегсн стратегияларға, сондай-ақ қоғам сұранысына
сəйкес біртіндеп дами береді.
Келешекте азаматтық сана проблемаларының өзектілігіне жəне қазақстандық қоғамның
бірлесуіне байланысты идеология тек қана кейбір əлеуметтік топтардың идеялық тіретіпе ғана емес,
бүкіл қоғамның болмысының құралып, оны өзін - өзі сақтауға жəне тəуелсіз əлеуметтік экономикалық жəне саяси дамуға бірліктерін қажетті атрибуттық мəнге ис болуы кажет.
Қазіргі заманда идеологиялық аппараттардың жүйесіне орталық орынды бұкаралық ақпаратты
басқару мен манипуляциялау мүмкіншілігі бар. Идеологиялық аппараттармен билік арасында олардың
өзара тəуелділігіне негізделген тығыз байланыс орнайды. Бұл бірақ барлық елге ортақ
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құбылыс емес, кейбір жүйелердс елеулі ерекшеленетін жағдайлар да қалыпты саналады. Бұқаралық
ақпарат құралдары арқылы біздің қоғамның ұлттық мəдени дəстүрлері мен идеологиялардың негізін
бұзатын нормалар, құндылықтар мен көзқарастарды жапсыруға орын бермсу міндетін басты назарда
ұстаған абзал, əдетте оппазиция пайдаланатын, шындықты əсіпе боямалап, əдемі идеалдар арқылы
мейлінше көп жақтастарды тартуға ұмтылатын, утопиялық сипаттаты идеологиялардан абай болган
жөн. Идеология тек қана идеалдар мен құлдылықтарды үгіттеу - насихаттау жəне жарнамалаумен ғана
емес, азаматтардың, партиялардың жəне басқа да саяси қауымдастықтардың іс - қимылдары мен
қадамдарын мақсатты түрде ынталандыруы шарт. Сонда ғана идеология өзінің саяси функцияларын
атқара отырып, қоғамды əлеумсттік немесе ұлттық топтың мүдделерінің базасына топтасгыруға
ұмтылады. Қазақстан мемлекетін дамытудағы азамигтық қоғамның ролі айкындаушы рнл
болғандығьшы атап өту кеоек. Біз демократияиы құрып жатырмыз. Сондықтан да бұл процестердегі
оның рөлі алмаспайтын. Барлық жерге қатыстылығы бар ролі. Ол тек қана мақсатталған
экономикалық межерлерге жету үшін ғана смес, сондай - ақ элеуметгік саясатты іске асыру шарасы
да. Қоғамды іс - жүзінде топтастыра білу қабілеті идеологияның идеялары мен қағидалары
қаншалықгы халықтың дұрыс деп санайтын өмір стилі туралы күнделікті көзқарастар мен
түсініктеріне жəнс аталған доктринаның қоғамдық сананың деңгейіне сəйкестігіне тікелей қатысты
13].
Стандарт əмбебап идеологияны бүтіндей бірден əкелугс болмайды. Оны тек қана көптеген
бөлек - бөлек элементтердің - идеологемалардың көмегімен енгізу болады. Олар біртіндеп халыққа
танымал болып, өзінің идеяларымен, мəдени формулаларымен əсер қалдыратын болады.
1.Назарбаев Н.А.(Стратегия радикалного обнавления глобального сообщества и партнерство
цивилизаций —Астана: ТОО АРКО, 2009. - 264 с.
2.Политика и интересы мировых держав а Казахстане / Поо. Ред. Б. Султанова. Алматы, 2002. —
238 с.
3.Казахстан сегодня: монография / под общ. ред. Б.К. Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте
РК, 2009. - 416 с.
Резюме
В статье рассматриваются некоторые аспекты внешней политики Республики
Казахстан на
современномэтапе.
Summery
The article deals the problems of external politics of the Republic of Kazakhstan
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ ЖƏНЕ
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ
У.М. Джолдыбаева т.ғ.к., Абай атындағы аз ПУ-ні академик Т.С. Сады,ов атындағы аза,стан тарихы
кафедрасыны доцент м.а.
Тəуелсіздік алғаннан кейінгі жылдар ішінде Қазақстан Республикасы халықаралық
қоғамдастықта өз орнын тауып, рөлін нығайтып, беделін арттыруда.
1986 жылғы желтоқсанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі мен ұлттық тəуелсіздігі мəселесінің
алдыңғы қатарға шығуы дүниежүзілік саяси жүйедегі өзгерістердің бастауы болғаны мəлім. Ал 1990
жылдан бастап елімізде жаңа мемлекеттіліктің іргетасы қаланып, қоғамдық дамуды реттеуге жəне
бағыттауға қабілетті бірыңғай мемлекеттік билік қалыптаса бастады. Қазақстандық қоғамда əлеуметііксаяси тү.рақтылықш қамтамасыз етіп, мемлекетгік-құкықтық əдістерді қолдану арқылы бəсекеге
қабілетті ортаны қалыптастыру, ол үшін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кең көлемде
кепілдік беру үшін қажетті жағдай жасау мəселссі туындады. Əлеуметтік қайшылықтарды жеңіп,
қоғамдық келісімге қол жеткізуде мемлекеттік билік тармақтарыныңбірлесе отырып іс-қимыл жасау
тетіктері конституциялық деңгейде қалыптасты
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1990жылғы 25-қазанда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің «Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі
туралы Декларацияны» қабылдауы арқылы Қазақстанның егемендігі бүкіл əлемге паш етілді.
Республикамыздың Конституциясының негізін қалаған тұңғыш заң актісі болып табылатын бұл
Декларацияда Қазақстан «халықаралық қатынастардың дербес субъектісі болуға, сыртқы саясатты өз
Мүдделеріне сай белгілеуге, халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысуға құқығы бар» егемен
мемлекет болып жарияланды. Сондай-ақ, алғаш рет Қазақстанның өз экономикалық жəне ғылымитехникалық əлеуетіне, табиғи қорына меншік құқығы бекітіліп, Декларацияда белгіленген заң
нормалары шеңберінде егемен мемлекет ретінде республика мəртебесін іске асыратын жаңа
Конституциямен қатар заідық-құқықтық актілерді əзірлеу өкілеттігіне ие болды. Қазіргі кезде
қазанның 25-і Қазақстан Республикасы күні ретінде аталып өтеді.
1992 жылғы мамыр айында Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстанпнң егеменді мемлекет
ретінде қалыптасуы мсн дамуының стратегиясы» жарияланды. Онда Қазақстанның келешек дамуы:
«Қазақстанда ...карапайым көп укладты нарықтық экономикасы бар демократиялық қоғам болады» [
I,б.], -- деп белгіленген.Егемендіктің ең басты белгілері елдің мемлекеттік рəміздері болғандықтан,
мемлекеттік деңгейде байқау өткізіліп, нəтижесінде 1992 жылғы маусымның 4-інде ҚР Президентінің
«Қазакстак Республикасының мемлекеттік рəміздсрі туралы» Жарлығымен еліміздің мемлекеттік
рəміздері -Туы, Елтаңбасы, Əнұраны бекітілді.Тəуелсіздіктің алғашқы жылдары бүкіл ТМД елдсрі
үшін өте күрдслі де қиын кезең болғаны мəлім. Елбасы қайта құру мен жеделдету кезеңіндегі
келеңсіздіктер салдарынан тоқырап қалған экономиканы қалпына келтіріп, халықтың тұрмыс
жағдайын жақсарту үшін, мемлекетіміздің қазіргі кезеңде дүнис жүзіндегі алатын орнын болашақта да
сақтап қалуы үшін саяси жəне əлеуметтік- экономикалық реформаларды барынша ұтымді əрі жедел
жүргізуге, елдің даму жолын дұрыс таңдауға күш жұмсады.
Осы мақсатта батыстық жəне шығыстық дамыған елдердің басшыларымен, іскер- мамандарымен
кездесіп, кеңесіп, озық тəжірибелерімеп танысты. Еліміздің əл-ауқатын жақсарту мақсатында алға
қойылған
əлеуметтік-экономикалық
жоспар-жобалар
мен
өндірістік
бағдарламалардың
қаржыландырусыз іске аспайтынын жəне экономиканың өзегі банктер екенін ескерін, 1993 жылы ҚР
Президенті Н.Ə. Назарбаев Ұлыбританияға іссапары барысында банк жүйелерінің жұмысын зерттеу,
банкирлермен іскерлік қарым-қатынас орнату мəселесін алға қойды. Қазақстанның экономикасын
өркендетуде банк несиелерінің қажеттігін, несие алу арқылы өндірістік куаттарды барынша пайдалану
мүмкіндігі туындайтынын жəне сол арқылы қазақ жеріндегі мол табиғи қорды халқымыздың игілігі
үшін жұмсау қажеттілігіне баса назар аударып, Елбасы ірі банк басшыларымсн кездесіп, олардың
қаржысын Қазақстан экономикасына тарту мүмкіндіктерін қарастырды. Нəтижесінде ірі банктер
жекешелендіру, өндірістегі нарықтық катынастарды тереңдету бағдарламаларына инвестиция бөлуге
келісім берді. ҚР Президенті Н.О. Назарбаевтың 1993 жылғы 12 қарашадағы «Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Жарлығы негізіндс 15- қарашада енгізілген
ұлттық валюта теңге тəуелсіз Қазақстан егемендігінің айрықша нышаны болып табылады.
Демократияның бірден-бір айғағы - адам құқықтары мен бостандықтарының сақталуы,
барынша қорғалуы. 1994 жылгы 12 ақпанда ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев Жарлығымен құрылған
Адам құқықтары жөніндегі республикалық комиссия өз қызметі үшін Елбасы алдында тікелей жауапты
əрі есеп беретін кеңес беруші орган ретінде тіркелген. Ол өз өкілеттеттіктерін қоғамдық құқық қорғау
ұйымдарымен жəне бұқаралык ақпарат құралдарымен бірлесе отырып, өзге органдар мен ұйымдардан,
сондай-ақ, кез келген лауазымды тұлғалардан тəуелсіз, дербес түрде жүзеге асыратын алғашқы ресми
құқык қорғаушы-ұйым болып табылды. Комиссияның негізгі міндеттеріне: ҚР Президентіне адамның
құқықтары мен бостандықтарын сақтау кепілгері міндетін атқаруға жəрдем беру; адам құқықтары мен
бостандықтарын сақтау кепілдіктерін нығайту, оларды қамтамасыз ету жəне сақтау саласындағы
заңнама мен құқық қолдану тəжірибесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар əзірлеу жəне бұл саладағы
халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Комиссия мүшелері бұл мəселеге əлемнің басқа елдеріндегі
жағдайды зерттей келе, 1994-1995 жж. мемлекет басшылығына Қазақстанда Адам құқықтары жөніндегі
Өкілетті тұлға институтын құру туралы ұсыныс жасады. Адам құқықтары жөніндегі республикалық
комиссияның негізгі қызметі адам құқықтары саласындағы мемлекетгік саясатты қалыптастыру, оның
стратегиясын, əдістемелік тұжырымдамаларын əзірлеу жəне Президентке азаматтардың қүұқықтары
мен бостандықтарын сақтау кепілгері міндетін атқаруға жəрдем беру болса, Адам қүқықтары жөніндегі
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өкілетті тұлға институтының міндеті жеке адамдар мен ұжымдардың адам құқықтары мең
бостандықтарын сақтамау фактілері туралы шағымдарды қарау болып табылады. Сондықтан бұл ұйым
адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған дəстүрлі мемлекеттік институттар
əділ сот, прокурорлық қадағалау, тергеу жəне алдын ала тергеу сияқты құрылымдарға қосымша орган
ретінде арнайы өкілеттіктерге ие болды.
Назарбаевтын 1994 жылы жарияланған «Президснт Меморандумын» Елбасының республика халқына
арнаған ең алғашқы жолдауы деп қабылдауға болады. Меморандумда мемлекеттегі ақша құныздануын,
яғни инфляцияны тоқтату, ол үшін банк құрылымдарын қайта құрып, ақша-несие реформасын шұғыл
іске асыру жəне қоғамның тұрақтылығын сақтау мақсатында азаматтық келісім мен ұлтаралық
татулықты нығайту қажеітілігіне баса назар аударылды
Мемлекетті саяси тұрақтандыру жəне экономиканы дамытуға бағытталған стратегиялық
жоспарларды табысты түрде жүзеге асыру үшін демографиялық,əлеуметтік, экологиялық факторларды
есепке алу міндетті болып табылады. Елбасы мемлекеттіен қоғамды басқаруда тың серпін жасау
мақсатында 1997 жылғы қазан айында Қазақстан халқына «Қазақстан-2030. Барлық
қазақстандықтардың өркепдеуі, қауіпсіздігі жəне əл-ауқатының артуы» атты Жолдауын арнады. Бұл
құжаттың дүниеге келуі тарихын Президені өзінің «Қазақстан жолы» еңбегіине баяндаған. Атап
антқанда, стратегиялық бағдарламаны дайындау барысында еліміздің мамандары Корея, Сингапур,
Малайзия елдерінің озық даму үлгілерін, «Воинг», «Дженерап Эектрик», «Бритиш Петролеум» сияқты
ірі компаниялардың бизнес-жоспарларын зерттеген. Сонымен қатар құжатты дайындау жұмысына X.
Берсток, К. Грей, В. Худжонг т.б. əйгілі сарапшылар тартылған. Жолдауда мемлекеттің саясиэкономикалық, əлеуметтік, мəдени тұрғыдагы негізгі мəселелері көтеріліп, ілгері дамыту мен
нығайтудың бағыт-бағдарлары айқындалды. Елбасы қазақстандықтарга жыл сайын Жолдау арнау
арқылы өткен кезеңді саралап, келешекке жоспар құру дəстүрін енгізді. Президенттің жыл сайынғы
Жолдаулары алға қойған міндеттердің орындалу барысы мен нəтижелерін талдауға, жаңа мақсатмідеттерді белгілеуге, мемлекеттік билікті іскс асырушыларға жаңа жауапкершіліктер жүктеуге,
қазақстандықтардың өсіп-өркендеуіне, ол-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыруға багытталады.
«Мемлекетіміз бен қоғамымызды құрудың дұрыс стратегиясын таңдап алудың өміршең мəні бар.
Екшеле талданып жасалған стратегиялық жоспар... мемлекет назарын басымдықтардың аса қысқа
тұжырымды төбесіне жинақтайды, ол тəртіпке жұмылдырады» əрі Үкіметті осы міндеттерді күнделікті
шешіп отыруға шшындырып, біздің мақсаттарымыздың іске асуына алып келетін күн сайынғы жəне
жыл сайынғы шешімдерді қабылдауға жəрдемдеседі», - деп, халық назарына ұсынылып отырған
Қазақстан Республикасын дамытудың 2030 жылға дейінгі ұзак мерзімді стратегиясының маңызына
тоқталды [2, 3-5 бб.]. Стратегиялық багдармаға негізінде елімізде саяси-экономикалық салада
жекешелендіру, зейнетакы реформасы. Құлдыраған өндірістік кəсіпорындарды қалпына келтіру, шет
елдерден инвестиция тартып, бірлескен кəсіпорындарды ашу, бағаны ырықтандыру сияқты бірқатар
күрделі экономикалық іс-шараларды орындай отырып, қоғамдық орнықтылықты қамтамасыз етуге
бағытталған ішкі саясат жүргізілуде.
Демократиялық үрдістердің тағы бір айғағы - көппартиялылықтың қалыптасуы. Көптеген саяси
партиялардың ішінде «НұрОтан» халыктық-демократиялық партиясы халық арасында зор беделге ие
əрі ең ірі саяси ұйым болып табылады. Партияны қолдаушылар саиының көп болуының басты себебі оның Қазақстанның демократиялық даму жолындағы мұраттарды. Президент саясатының түпкілікті
мақсаттарын жете түсінін, оларға жету жолында қалргі заман талаптарына сай белсенді іс-қимылдар
жасауға бар күш-жігерін аямай жұмсауында болып отыр. Қазіргі кезде Қазақстан аумағында
партияның 16 филиалы, 220 өкілдігі, 10 мыңға жуық бастауыш партия ұйымдары жұмыс істейді.
«Саяси партиялардың қоғам өміріндегі рөлін арттыру» [3, 2 б.] мақсатында 1999 жылы Президент
Парламентке депутат сайлауды партиялық тізім бойынша да жүзеге асыру туралы арнайы бастама
көтсрді. Бұл бастаманың негізгі ұстанымы - «сайланбапылық принципін кеңейту арқылы аймақтық
жəне жергілікті басшылықты сайланатындай, демек, халыққа есеп беріп отыратындай ету» [3, 2 б.].
Белсенді демократиялық қозғалыс нəтижесінде парламенттің төменгі палатасына пропорционалды
жүйе бойынша сайлау жүргізілді, яғни Парламенттің Мəжілісінде 77 орынның 10-ы пропорционалды
жүйсмсн сайлау үшін бөлінді. Сонымен қатар саяси партиялар алғаш рет депутат мандаты үшін
партиялық тізімдер бойынша сайлауға қатысу мүмкіндігіне ие болды. Бұл орайда Елбасы: «...бір ғана
жəйтке назар аударғым келеді: біздің бүкіл саяси өміріміз қатаң құқылық арнадан
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шықпауы тиіс. Демократияның да, демократиялылықтың да басты қағидаты, міне, осында жатыр», дсп атап өтті [4, 1-6.].
Қазіргі жаһандану жағдайында мемлекетіміз халықаралық қатынастарга мақсатты турде
қосылып отыр. Бүгінде Қазақстан Шанхай Ынтымақтастығы Ұйымының (ШЫҰ), Еуропадағы
Қауіпсіздік пен Ынтымақтастық Ұйымының (ЕҚЫҮ), Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымының
(ЭЫҮ) т.б. көптеген халықаралық ұйымдардың мүшесі.
1991 жылгы 5-қзаанда БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында сөйлеген сөзінде
Н.Ə.Назарбаев Азия кеңістігіндс Еуропадағы Қауіпсіздік жəне Ынтымақтастық Ұйымы (ЕҚЫҰ)
үлгісімен Азиядағы өзара ықпалдастық жəне сенім шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) құруды
ұсынған [5]. Бұл бастама БҰҰ жəне көптеген елдер тарапынан колдау тауып, бүкілдүниежүзілік
ауқымда іске асырылды, яғни 1999 жылғы қыркүйекте Алматыда АӨСШК ұйымына мүшелікке кірген
мемлекеттердің сыртқы саясат жөніндегі мекеме басшыларының ен алғашқы кездесуі барысында 16
мемлекет окілдері АӨСШК мүшелерінің өзара қатынастарын реттейтін Декларацияға қол қойды.
Онда: тең егемендік, адам құқықтары мен мүдделерін, бостандығын құрметтеу, күш қолданудан бас
тарту, аумақтық тұтастықты бұзбау, мемлексттердіц ішкі мəселелерінс қол сұқпау, дау-шарларды
бейбіт əдістермен шешу, қарусыздандыру жəне қаруғ бақылау жасау, əлеуметтік-экономикалық жəне
мəдени қарым-қатынастарды нығайту ұстанымдары жарияланды.
1992жылғы мамырда ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық Кеңесінің Төрағасы
лауазымына сайланды. 2002 жылғы 13-мамырда Мəскеу қаласында , ал 2003 жылы Душанбе қаласында
(Тəжікстан) ЕурАзЭҚ мемлекетаралық кеңесінің отырысы өткізілді. Ол жиындарда қоғамдастықтың
кедендік одақ құру, экономикалық саясатты жасалған келісім-шарттар негізінде жүргізу жəне нақты
секторлардың жұмысында озара тығыз байланыс орнату, бірлескен энергетикалық одақ құру,
агроөнеркəсіп саласындағы ынтымақтастықты дамыту, каржы нарығында валюталық ықпалдастық
орнату, əлеуметтік-гуманитарлық жəне көші-қон саясатын бір істе жүзсге асыру сияқты маңызды
мəселелері талқыланды.
Халықаралық қоғамдастықта орнықты ішкі-сыртқы саясатымен, қуатты экономикасымен зор
беделге ие тəуелсіз Қазақстан Республикасы саяси-экономикалық реформаларды жүзеге асыру,
халықтың əл-ауқатын арттыру мəселелері бойынша еркін даму жолына қатар түскен ТМД
мемлекеттері ішінде алдыңғы қатарда. Еліміз ТМД мемлекеттерінің ішінде алғашқысы болып жаңа
экономикалық жүйе құрғанын, сонымен қатар осы заманғы қоғамдық институттарды нығайтын,
демократиялык құқықтық мемлекет іргетасын қалады, қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру
жолында бірқатар іс-шараларды іске асырды. Үздік экономика қалыптастыру жəне сенімді əлеуметтік
негіз қалау нəтижесінде республикада ішкі тұрақтылық орнады. Сонымен қатар мемлекетіміз орталықазиялық өңірде геосаяси тұрақтылықты жəне халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін
атқаратын халықаралық қоғамдардың толыққанды мүшесіне айналды.
Қазіргі кезеңде Қазақстан тəуелсіз мемлекет ретінде калыптасқаны мен орныққанын нық
сеніммен айта аламыз, Республикамыздың əлемдегі нарықтық экономикасы дамыған бəсекегс
қабілетті 50 елдің қатарына қосылуға ұмтылысы халықтың алдына қойылған ұлы мақсат, Қазақстан
мемлскеттілігін қалыптастырудағы қазақ рухын асқақтатуға бағытталған нақты қадам. Бүгінгі күнгі
бүкіл əлемді шарпып өткен экономикалық дағдарысқа қарамастан, елімізде саяси-экономикалық
тұрақтылық, элеуметтік орнықтылық сақталуда.
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Резюме
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы истории становления и разнития казахстанской
демократической государственности.

Summery
In givin article some questions of history of formation and development of the Kazakhstan
democraticstatehoodareconsidered.

ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Э.О. Кырыкбаева

к.и.н., и.о. доцента кафедры «История Казахгтана» им. аксідсмика Т. С Садыкова КазІІПУ нм. Абая

Международная мнграция возникаст при наиичин значительных контрастов в уровнях и
условиях экономического развития и темпах естественного прироста населения стран, принимающих
или отдающих рабочую силу. 1 [оэтому географическими цемтрими иммиграции являются наиболее
экономически развитые страны, такис, как США, Канада, Австраітия, большинство
западноевропейских страң, а также страны, іде в связи с бурным экономическим ростом в результате
высоких доходов от продажи нефти, наблюдается Йассовая иммиграция рабочей силы. К ним можно
отности Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию. ОАЭ, Бахрейн. В то время как большинство страи мира
продвигаются по пути либерализации своей внешней торговли, одновременно практически все они
принимают меры, ограничивающие мсждународную миграцию рабочей силы.
Один из негативных эффектов миграции - эго финансовое бремя, которое мигранты возлагают
на бюджет более развитых стран. Особенно это четко проявляется, когда развитые страны близко
расположены или даже граничат с менее развитыми странамн. Типнчным нримсром являются, с одной
стороны, СПІА, Мсксика и страны Карибского бассейна, с другой стороны - Франция и страны
Магриба, Германия и Турция. і акое близкое соседство приводиі к наплыву не только легальных, но и
нелегальных иммиграитов, которые трсбуют финансовых расходоі либо для материальной почдепжки,
либо для депортацпи. Поскольку страны-импортеры испытывают огромный приток рабочей силы, то,
соответственно, их миграционная политика отражает нацпональныс иптересы данного государства, И
основная сс задача - это селекция и отбор претендентов.
Цели иммиграционной политики рассматриваются в трех аспектах:
обесиечение защиты национальной экономики от нежелательного притока трудящихся- мигрантов как
по масштабам, так и по качественному составу;
решеиие наиболее острых проблсм в области зпнятости населения внутри принимаюіцей страны за
счет гибкого регулирования численности мнострапной рабочей силы («экспорт безработицы»);
рациональное использование прибывающих в страну трудящихся-м:;грочтов в экономических и
политических и-нтересах страпы-импортера.
При выборе концспции миграционной политики большое значение имсют национальноисторнческие особеиности страны [ 1].
Так, правительсгва стран Европейского сообщесгна, ставя своей целыо создание единого
междуиародного рынка труда, исходят из концепции ингеграции. Напрогив, ,пя политики США,
Канады, Австралии более типичной является концсгіция ассимиляции или натурализации, так как
массовый присзд иностранной рабочей стілы в этих государствах в основном совпал с процессом
формироваиия нации. Очевидно, что данная концепция не соответствовала условиям Западной Ввропы
с ее исторически сложившимися нациями и высокой плотностью населения.
Концепция интеграцни в условиях Западной Еврочы пришла на стсну системе ротации, которая начала
применяться еще в начапе XX века и приобрела гтаиболее массовыс масштабы с начала 60-70-х годов.
Система ротаций означает, что мигранты принимаются на работу только на строго
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оиределснный срок. За счег быстрой смены рабочей силы предпршшматель получает возможность
имтенсивного обновления состава работников, что позволяет обеспечить
необходимый уровень
проязводительности труда иа конвейерном
производстве или для трудоемких
отраслей
промышленности. Ирименение ротаций повышает роль селективной
функции
миграции:
предприниматель с помошью специальных служб может продлнть трудовой договор, если он будет
зашітересован в каком-либо конкретном работнике. Кроме того, появлястся возможность предупредить
«постарение» иносграпной рабочей силы, сводится до минимума или вообще иеключается возможность для
«чужих» занять ключевые
иозиции напроизводстве. Наконец,
снижается
ответственность принимающей стороны за обеспечение длм трудящихся приемле.мых условий
жизнедеятельности, проведение профессиопальной подготовки и нонышения квалификации.
Песмогря на очевидные «выгоды» для предпринимателей принимаюіцих стран, в еовремениых условиях
концепция ротации уже не может претендовать на официатьное признание иравительствами страп ЕС, так
как ее недемократнческие и административиые принцииы находятся в противоречии с декларируемыми
идеями интеграции Западной Европы.
На смену концепции ротации пришла идея интеграции. Как показал социологический опрос, проведенный в
Гсрмании среди большинства обследованных групп рабочих-мигрантоа, доля лиц, не планируюших
возвращение на родипу, достаточно высока и колеблегся в пределах 6,7%-40. і% [2]
Таким образом, каждый четвертый мигрант в Германии прсдполагает остаться в сгране пребывания. 1'Іри
этом доля мигрантов, не планнрующих нозвращение на родину, продолжает возрастать не только в
Германии, но и в ряде других стран ВС.
Везросшее число даи гелыю работаюших в Германии (к 1990 году 52% мигрантов проживали в этой стране
свыніе 8 лет) спосооствовало тому, что продприниматели стали поннмать преимуіцеетва использования на
производстве одпого и того же контингента мигрантов. г>го связано с тем, что рабочне длитсльно
пребывающие в стране, привыкают к специфике предприятия и в итоіе гіредприниматель экопомит на том,
что ему пе нужно заново обучать и вводить в куре дела. Постепенно все большее число предприпимателей и
экопомистов стали приходмгь к мнснию, что йспользование труда иноетранных рабочих не относится к
числу только временного явлеиия, связанного с напряжениым Һоложением на рынке труда, и что в случае
нсобходимостн рабочйх нслегко будет отослать назад на родину. Данная концепция не прсдусматрнвает
жестких сроков Пребывания трудящихся-мш рантоа в принимающей их етране, допускает воссоединение с
семьей, оставляетза пими определенные права, облегчает адаптацию в новых социальных условиях.
В основе практических решений Совета ІіС по вопросам трудовой миграции лежит идея о том, что
масштабы иммиграции должны определяться не только числешюстыо рабочей силы на рі.інке, которая
нуждается в работе, но и реальными потрсбностями национальной экономики в рабочей силе.
В пастоящее время в рамках общего рыпка рабочей силы сгран ЕС миграционная политика формируется
под влиянием двух определяющих факторов:
рассматриваемая в недавне.м прошлом как «временное явлеиие», рабочая сила обрела стагус одного из
важных компонептов. оказывающих влияние на экономику, пезависимо от хозяйственной конъюнктуры в
странах-импортерах;
происходит постепепное увеличение средней продолжительности пребывания мигрантов в сгранереципиенте. Трудящийся-мні раіп становится во все большей мере долговременным жителем странимпортеров, что меняет сам харакгер межгосударственной трудовой мнграции.
Учитывая, что одной из важнейших целей иммиграционной политики являегся защита национального рынка
труда от неконтролируемого притока рабочей силы, государства-импортеры рабочей силы применяют меры,
иаправяенные на предотвращение иммиграции и сокращение числа йностранйой рабочей силы.
К числу этих мер относится пресечение несанкционированного законодательством въезда в страну рабочихмигрантов. Пелегальная миграция получила широкос распростраиение практически во всех странахимпортерах рабочей силы. Например, в США, по различным оцепкам, проживает от 6 до
млп. незарегистрированных мигрантов.
Для борьбы с нелегальными мигрантамң широко применяются методы депортации и интернирование
незаконно проникших в страну иносіранцев.
В СШЛ в 1984 году был утвержден Президентский Указ № 12473 о создании для незаконно
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прибывших иностранцев лагерей, куда они должны были быть интернированы. 1 Іа данную акцию из
государственного бюджета было ассигновано 8 млн. 262 тыс. долларов для строительства 10 лагерей,
рассчитанных на 200 тыс. человек. Подобная деіюртация «нелегалов» проводилась вплоть до 1986
года, когдабыл принят иммиграционный закон. Данный закон ввгл сапкции против предпринимателей,
укрывающих нелегальных мигрантов, в виде штрафа в размере от 250 до 10 тыс. долларов или
тюремного заключения сроком до 6 месяцев. Одновремеино с ужесточением политики по отношению
к нелегальным иммигрантам законодательство США предусматривало право на легализацию части
иностранцев, находившихся в США. Учитывая интерссы крупного агробизнеса, было сделано
исключение для сезонных сельскохозяйсгвенных рабочих.
В настоящее время легализации незарегистрированных мигрантов в США препятствует
длипный ряд бюрократических препон: прлучение разрешения на конкретную трудовую деятельность,
задержки с ус гановлением квот. свидетельство о знанпи английского языка и американского
законодательства и т.д.
В Беликобритании государству были предоставлсны более широкие полномочия по
депортации и выселецию «нелегалов». Лица, считающиеся нелегальными имйигрантами. могут быть
высслепы Й любое время и бсз лишних бюрократических проволочск. В рсзультате число сжегодно
депортированных из Соединенного Королевсгва возросло с 500 чсловек в началс 70-х гг. до 2500 чел.
80-е годы [3].
Попытки ввесги различные формы иммитрационного контроля предпринимались и гак
называемыми «странами, вставшими на путь промышленного развития». В 1980-с годы произошло
ужееточение иммиграционпых процедур по отношению к не іегальным мигрантам в сгранах
Персидского залива: увеличилось число отказов в просьбах о выдаче разрешения на работу, усилились
полицейские мсры прртив иностранцев, не имсющих надлсжащих документов, зпачительно возросли
Масштабы дспоркіции. В 1984 году Кувейт дспортировал 200 чсловек в месяц, а в 1985 году - нс менес
15 тыс. ипостранцев [3. с.21 ].
Иммиграционное законодательство содержит меры воздействия по отношению к наниматслям,
используюіцим труд нелегальпых иммигрантов в виде штрафных и судебиых санкцшт. Подобная
практика наблюдается в Нидерландах, Германии, Люксембурге, Бельгии и др.
Особенно строгие меры принимаюіся к посредникам, занимающимся поставкой нелегальной
миграции. гГак, во Франции за такие преступлсния законодательством предусмотрено наказание
лишением свободы па срок от 2 до 5 лет или взыскание штрафа от 10 до 200 тысяч французских
франков. Большинство стран-импортеров рабочсй силы приняли государственныс гіроіраммы
стимулирования репатриации официально зарегистриройанных рабочих, то есть реэмиграции. В
отличие от административных методов адееь преобладают окоиомические стимулы. ГІринятые
программы носят сслектишіыи характер, іак как рассчитаны на поощренис репатриации то.тько
определенной категории мигрантов: лиц, нсжслательиых лля страны-импортера, представителей, не
пользующихся спросом на национальных рынках труда професспй.
Среди мер, направлснных на стимулирование рспатриации (рсэмиграции). можно выделить
следующие: гфсдоставление материальной помощи при отьезде из сіраны пребывания. Данпая
помощь может быть оказааа лицам, принявшим решение вермуться на родину. Она оказывается в виде
маіериальных выплат, источниками когорых являются средства предприятия. или в виде выгілаты
компеисаций из взносов иммигрантов в систему социальных страхований. В Гермамии подобная
материальная компенсация предоетавлялась всем турецким и португальским фажданам. Во Франции
денежная компенсация предоставлялась безработным мигрантам из Испании, Гіортугалии, Турции,
Югославии; упрощение процесса интеграции и адаптации вернувшихся на родину мигрантов.
Осуществ.пение данной меры происходило за ечет профессионального обучения иммигрантов в страпе
пребывания. Фрапция была одной из первых стран, которая ввела систему профессиопальной
подгоговки для иммитрантов из Алжира, Туниса, Марокко, Португалии. Югославии, Турции, Испании.
В целом численность иммигрантов, прошедших профессиональную подготовку, достигла во Франции,
по различным оценкам, от 800 до 1,2 тыс. человек [3, с.22].
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стимулирование экономического развития стран происхождения и районов массового миграционного
оттока населения для сокращенпя эмиграции в целом и усиления рсэмиграции трудящихся-мигрантов.
Данные программы предусматривали совместное строительство предприягий на территории страндоноров. Финансирование должно было осуществляться с использованием денежных сбережсний
рабочих-мигрантов и стран-ймпортеров. Результатом подобных мероприятий должно стать, с одной
сгороны, замедление роста новой эмш рации. а с другой - обсспеченис рабочими мссгами
онределенной части реэмигрантов. Примером такого сотрудничества являются Германия и Турция,
подписавшие двухстороннее соглашение о создании кооперативов развития, а впоследствии и
акционерных обществ с привлечением денежных средств работающих в Германии турецких граждан.
В Нидерландах был разработаи проект, рассчитанный на стимулирование отьезда иностранцев из
страны и обеспечение их занягостью на родине, который прсдусматривал иредоставление кредитов
мигрантам-рабочим, желающим огкрыть собственное дело на родине. В рамках данной нрограммы в
Югославяи был создан еиециальный фонд для финансировання занятости в экономически отсталых
районах массовой эмиграции;
меры, связанные с усложнецием процедурных норм, реіулиругощих вопросы въезда, продления срока
пребывания в стране, перемены рабочих мест и г.п. Зти администратпвно-правовые меры также носят
ограничительный характер, так как направлены на сокращение числа прибываюіцих трудящихеямигрантов. В болыиинстве страи-импортеров визы на ві>еід выдаются только тем иммигрантам,
коіо|>ым гарантируется трудоустройство. Так, по законодательству Н V\Р в первую очередь
принимаются те мигран гы, которые могут документально подтвердить, что л.ля них имеются
вакансии на часгных и государствеипых предприятиях.
В США для получения визы на въезд необходимо получить так называемый трудовой
сертифнкат - официальиое подгверждение оі фирмы или компаиии о сопіаоии предоставить рабочсе
месго, заверсниое Мииистерством труда США, причем процесс получения эгого документа является
весьма сложной и длителыіоЙ процедурой. Максимальный срок, на который выдаегся виза
иммиграіігу, не может превышать 2-х лет. а продление и возобношіение этой визы является крайие
трудоемким процессом, требующим практически заново вынолнять все иммиграциоииые требования.
Иммиграционпое законодатсльство США усганавливает, что прежде чем выдать трудовой
сертификат, Министерсгво труда США должно убедиться в том, что на месге предполагаемого
грудоустройства ииостранца в даниос время пет американских рабочих, которыо имеют достаточную
квалификацию для выполнения опрсделенной рабоіы, для которой подходит и на которыс претендует
иносгранец. Кроме того, должно быть установлено, что трудоустройсгво иностранца не окажет
отрицатсльиого влияния на заработную гыату или условия труда американских рабочих. Трудящийсямигрант не вправс по собствеиному усмотрению сменить место работы, райоп прожинания или прочие
условия контракта, рискуя быть депортированным и з СІІІЛ.
Несмотря на ужесточение иммиграциояного законодательства и усилсяие мер, паправлеішых
на защиту национальных рынков труда от притока неконтролируемых потоков мигрантвв, страныимпоргеры постоянно испытываюг погребность в ограииченпом притоке рабочей силы определенного
количества и качества.
Большинство прпнимающих стран используют селективный подход при регулировании
имшграции. Его смысл заключается в том, что государство нс препятствует въезду тех категорий
работников, которые нужны данной стране, ограничивая въезд всем остапьным. Псречепь
жслачсльных иммиграіггов варьируется от страны к стране, но обычно опи относятся к одной из
слсдующих категорий:
работники, готовые за мипималыіуто оплату выполнять гяжелую, вредную, грязную,
неквалифицированную работу - строитсли, подсобные, сезоиные, вахтенные, мупиципальные рабочие;
специалисты
для
новых
и
перспективных
отраслей
экономики
-программисты,
узкосгіециализироваішыс ннженеры, банковские служащие;
представители редких профессий, например, ограпщики алмазов, реставраторы картин, грачи
и т.д.; специалисты с мировым именем - музыканты, артисты, ученые, спортсмены, ерачи, писатели
и т.д.
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крупные бизнесмены, инвестирующие капитал в принимающую страну и создающие новые рабочие
места. [3, с.29].
Качество рабочей силы определяется наличием образования или квалификации, признаваемых
в стране-импортере. Существует необходимая процедура иризнания имеющился у мигранта
документов об образовании или профессиональной лодготовке.
По этому вопросу в Европейском Союзе было принято решение, согласно которому начиная с
года на всей территории ЕС, равно признаются все дипломы о высшем образовании, полученные в
одной из стран-членов. Дипломы, полученные в третытх странах (не входящих в ЕС), могут быть
гтризнаны при условии, что их обладатели как минимум 3 года отработали по данным дипломам в
одной из стран ЕС.
Для решения об окончательной сопоставимости дипломов был выработан ряд критериев,
одним из которых является требование получить вьюшее образование любого типа в течение 3 лет.
Требование опыга работы по специальности является еще одпим из свидетсльств высоких
запросов принимающей страны к качеству иностранной рабочей силы. Наиболее высоко оцениваются
шансы на получение въездной визы у тех мигрантов, которые имеют «значительныи и положительный
опыт работы по дефицитной специальности», что означает стаж работы не менее 3 лет перед подачей
заявления на иммиграцию.
Регулирование численности прибывающих мигрантов осуіцествляегся с помощыо ежегодно
рассчитываемой в странах-импортерах иммиграционной квоты, Расчет иммиграционной квоты
производится достаточно сложным путем. Здесь во внимание принимаются экономические
потребности государства, оценка демографической ситуации с учетом прогноза численности
населегшя, учитывается также состояние национальных рынков труда и жилья. Большое значение на
размеры квоты оказывает политическая конъюнктура в стране-импортере. Например, в Канаде общая
квота, выделяемая правительством в 1994 году, составила 270 тыс. чел. [17. С.173].
Выделяемая правительством страны-импортера иммиграциоиная квота может быть
распределева в определенной пропорции между различпыми категориями мигрантов с учетом их
приоритетности для страиы. В США в 1995 г. распрсделение квоты сосгавило: 7% - родственники
граждан США, 20% - специалисты, в которых щуждается США, 9% - прочие группы иммигрантов и
т.д.
Размер иммифационной квоты являстся предметом острой дискуссии в стране-импортере. В
СІІІА под давлснием ведущих американских экономистов, политиков и предпринимателей в 90-е годы
был принят новый закон об иммиграции. Данный закон существенно расширил размеры квоты,
предназначенной для трудящихся-мигрантов, так как, гіо расчет;ім специалистов, в 90-е годы
экономика США будет остро нуждаться в квалифицированной рабочей силе, что в первую очередь
связано со снижением за последние три десятилегия уровня рождаемости и сокращением числа
молодых работников, приходящих на смену пенсионерам. Ғі новом иммиграционном законодательстве
иредусматривается квота в 140 тыс. виз для лиц, въсзжающих в СІГІА в поисках работы.
Возрастной ценз является одним из важных и широко рас-пространснных критериев отбора
иммигрантов как с точки зрепия стремления принимающей страны к ввозу рабочей силы наиболее
активных трудоспособных возрастов, так и в связи с необходимостью учитывать демографическую
ситуацию. Данная ситуация характеризуется старением населения в развитых странах и падением
рождаемости. Гірактически во всех странах, принимающих рабочую силу, установлены возрастные
границы для иммигрантов. Шансы получить разрешение на въезд выше у молодых претендентое.
К числу прочих требований, предъявляемых к качеству рабочей силы, можно отнести:
требование хорошего состояния здоровья у прибывающих мигрантов;
дополнитс.іьные профессиональные требования, относящиеся к ряду специальностей или профессий. В
США, например, иностранный программист должен владеть принятыми в стране программными
средствами, быть знаком с компьютерными системами;
ограничения личностного и психологического плана. Так, например, претендент на получение
гражданства КЗАР должен иметь «добрый характер». В США издавна ограничен въезд для
представителей любой из партий тотапитарного типа.
Для отбора кандидатов применяются различные методики. Так, в Канаде и Австралии используется
система оценок каждого кандидата в баллах. В Канаде кандидаты на иммиграцию
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оцениваютс.я по 10 критериям, за каждый из
которых они могут получиіь от 8 до 15
баллов при
проходной сумме баллов равной 70 [4].
Значенис того или ипого качественного признака ітри отборе иммигрантов не двляется
постоянным и может меняться в пользу других приоритетов, вместе с тсм по
ряду важнейших
характеристик, таких, как возрастной ценз,
наличие трудового сертификата и
т.д., требования
достаточно устойчивы по времени. Селективность миграционпой политики стран-импортеров
выражается в прсдоставлеіши льгот отдельным категориям мигрантов с целыо их привлечения в
страну. Приоритетпым правом получения разрешения на иммиграцию пользуются бизнссмены,
преднолагающие открьпъ дело в стране прсбывания.
Согласно американскому иммиграционному законодательству, иностранец имест право
получить визу и поселиться в США, если он намсрен вложить как мипимум 500 тыс. долларов в
американские предприятия с целью их расширения. Затем дается испытательный срок в 2 года, с тем
чтобы претендент мог продемонстрировать свои деловые качсства.
В Канаде поощряется въезд инвесторов, которые вкладывают в федеральные или
провинциальные ценные бумаги не менее 250 тыс. канадских долларов на каадого из въетжающих
членов семьи инвесторов.
Нес.мотря на то, что правительство каждой страны суверенно в своем праве определягь
иаправления и цсли миграционной политики при разработке комплекса мер, регулирующих процессы
внешней трудовой митрации, существуют определенпые правовые стандарты, закрепленные в
документах междунаро/щых организаций.
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Түйін
Мақалада XX ғасьгрдың аягындағы шет елдердегі көші-қон мəселелерінің кейбір тустары
қарастырылады.
Зиішпагу
Іп ааісіе аге сопзісіегесі зоте тошепіз оГіһе ге^иіаііоп тІ2,гаііоп іп Гогеіцп соипігу епсі XX аце.
СТАЛИНДІК ҚУҒЫН-СҮРГІН ЖƏНЕ ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫ
Ж.Аширбекова т.г.к., аза, мемлекеттік ,ыздар педагогикалы, университеті

XX ғасырдың 20-30-жылдарындағы Кеңес Одағындағы қуғын-сүргін əлемдік тарихқа қайғықасірет əкелген -алапат ретінде енді. Осы қуғын-сүргінге елдің қаймағы атанған ұлт азаматтар,
зиялылары ілігіп, «халық жауы» ретінде еліміз тəуелсіздігін алғанға дейін саналып келді.
XX ғасырдың басында қалыптасқан қазақ ұлт зиялылары патша өкіметінің отарлау,
орыстандыру, қоныстандыру саясатына ашық түрде мерзімді басылым. Мемлекеттік дума мінбері
арқылы қарсы шығып, жер, тіл, дін жəне тағы басқа қазақ мəселелерін шешуді талап етті. Оқуағартуда мектеп, медреселер ашу ісінде, сондай-ақ қазақ жастарының Ресейдің жоғары оқу
орындарында оқуда қолдау көрсетіп, осы іс-шараның жүзеге асуына барлық жағдайды жасауға
тырысты. Қазақ тілінде газет, журнал шығару істерін қолға алып, елдің тыныс-тіршілігі, сыртқы, ішкі
саясатпен таныстырды.
Патша үкіметінің бодауында болып, ұзақ уақыт «қыргыз» атанып келген қазақ халқының шын
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атауы «қазақтың» қайтып оралуына осы ұлт зиялыларының да тигізген үлесі зор. Патша отаршылары
зорлап танған, тарихи теріс «қырғызды» «қазақпен» өзгертуде қазақ интеллигенция өкілдері XX
ғасырдың басында қолға алған болатын. Еліміздің бірден-бір басылымы болған «Қазақ» газетінде бұл
мəселені бірнеше рет көтеріп, өз ойларын айқын түрде айтып, осы мəселе төңірегінде пікір де
ұйымдастырған еді, Мəселен, 1913 жылы шыққан «Қазақ» газетінің алғы санында жарияланған Түрік
баласының «Қазақ тарихы» деп аталған мақаласында осы қазақ пен қырғыз атауының арасындағы
айырмашылықтардың барлығы, орыс үкіметінің қазақты қырғыз атауының себебін «казактардан»
айыру мақсатында деп көрсеткен. «Орыстардың əсіресе үкіметтің, қазақты қазақ демей, қырғыз деп
жүргені рас, бірақ олар өздерінің аты «казачи» əскерінен айыру үшін, жаңылыс болсадағы қазақты
қырғыз атап жүр. Өзіміздің түрік қауымдарының, əсіресе басшыларының, қазақ пен қырғызды
айырмағаны қате, кешпестік айып», - дей келе, қазақ атауын қайтару қажеттігін көтерген. «Қияметке
шейін қазақ - қазақ болып жасамақ. Осы ғасырдағы ғылым жарығындағы қазақ көзін ашып, бетін
түзесе өзінің қазақшылығын жоғалтпағандай жəне өзіміздің шарық əдетіне ыңғайлы қылып «қазақ
мəдениеті» құрып, бір жағынан қазақ əдебиеті (казакская литература) тұрғызып, қазақшылығын
сақтамашы», - деп, қазақ халқы орыстар көрсетіп жүрген қырғыз нəсілінен еместігін, қазақ халқының
руларының ішіндегі қыпшақ, арғын, керейт, найман, қоңырат қырғыздармен қатар жүріп, қатар түрган
елдер екендігін, қырғызбен қатар жүрген найманды қалай бұрынгы қыргыздың нəсілінен деуге
болатындығын дəлелдей келе, ол барлық мекемелерде «қырғыз» деген атаудың орнына «қазақ» деп
жазуды ұсынған [1]. Газеттіц келесі санында ол «қазақ» сөзінің түп-төркіні қайдан шыққамдығын
талдап берді. «Қазаққа» қатысты кейбір тарихи деректерде жаңылыс айтылған бірнеше қателіктерді
мысалдармсн айқындады. Мəселен, орыстың тарихында «қазақ» деген сөзді жазбай, «киргиз» деген бір
жаңылыс сөзге малданып, соныменен бүкіл тарихын былықтырып отырғандығын, арабша жəне
түріктің тарихи кітаптарында да «қазақ» сөзінің түп-төркіні туралы нақты айтылмай, əртүрлі
ұйғарылып жүргендігін, мəсслсн, кейбіреуі «кязақ» «қашақ» дегсн сөзден өзгерілген» деген тұжырым
жасауын, «Мустафад алахбар» кітабында «қазақ» атауы ноғайлармен арадағы келіспеушіліктерден
жаңылыс жазылуын келтірген. Ол қазақ сөзі «хайсақ» - «қайсақ» сөзінен өзгеріліпті дегенге де қарсы
шықты. «Халисақ» сөзі қалмақша да граница күзетшісі (пагранич. стражъ) мағынасында-мыс, орыс
тарихының кейбіреуі қазақ сөзі осы хайсақ дегеннсн алынған деп өтірікті жазады. Осындай өтірікті
милданып, орыс жазушыларының көбі қазақты (киргиз-кайсак) деп жазып жүр. Мұның өтірік екендігі
сөз ретінде кейін айтылар. Осы күнде қалмақ-қытай қазақты қайсақ- хасақ деп сөйлейді екен - онысы
тілі келмегеннен. Оныменен казақ сөзі хайсақтан езгерілгендігі білінбейді. Осы күнде мишер халқы
арабтан алынған «салам» сөзіи «ссйлам» деп сөйлейтіні бар. Сол секілді, қалмақта қазақ сөзін «хайсақ»
деп бұзып айтады деуге болады», - дей отырып, халықты шатастыратын кейбір аңыз, шежірелерге де
сақтықпен қарауды талап еткен [2].
«Қазақ» сөзінің төркініндегі айтыстар кеңес өкіметі орнағаннан кейін де яғни 20-жылдары тағы
да көтерілді. М. Тынышбаев «Қырғыз-қазақ халқының тарихынан материалдар» деген кітабында түрлі
деректерді келтіре отырып, оның түп негізін ашуға тырысты. Ол да қазақтың шығу тегіне келгендс
аңызға сүйенді. Еңбектің «Қырғыз-қазақтардың шығу тегі жəне Қазақ хандығының құрылу тарихы»
дөп аталған қосымшасында «қазақ-қырғыз» атауына тұжырым жасаған. Ол араб, орыс жəне тағы басқа
зерттеушілердің жазғандарын саралай отырып, «қазақ» сөзінің ежелден бері қолданылып келе
жатқандығын айқындай керсетті. Мəселен, Н.М. Кара орыс жылнамасында «қазақ» сөзінің
ұшырасатындығын, сондай-ақ осындай мəліметтер араб жазушылары Ибн Əл-Варди мен Масудидің
еңбектерінде де аталатындығын нақты түрде дəлелдеп берді [3].
М. Тынышпаев жалпы «қазақ» ежелден келе жатқан атау екендігін, патша үкіметінің отарлық
саясаты тұсындағы «қырғыз» болып кемсітіліп, «қазақ» атауын жоққа шығармақ болғандардың
əрекетгеріне осылайша дəйекті түрде соққы беруге тырысты. Сөйтіп, «қырғыз-қайсақ» болып
кемсітіліп келген еліміздің ұлт зиялыларының талап етуімен «Қырғыз» республикасынан «Қазақ» деп
аталуы Қазақстан Кеңестерінің 1925 жылы 15-19 сəуірде болған V съезінде қалпына келтірілді.
Кеңестік билік тұсында ұлт зиялылары үкімет ісіне белсене араласты. Əсіресе, оқу-ағарту, баспасөз
саласында қызмет етіп, мектеп, жоғары оқу орындарына арнап оқулықтар мен əдістемслік құралдары
жазды. Тарих, əдебиет, математика, география жэне тағы басқа салаларды зерттеулер
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жүргізіп, ғылымға елеулі үлес қосты. Автономня құру, ұлт мəселесіне қатысты идеяларын ұсынды.
Дегенмен 20-жылдың басында Т. Рысқұлов сияқты ұлт зиялылары «түрікшіл», «ұлтшыл» деген сынға
ілікті. Қазақ өлкелік комитетінің басшылығына Ф, Голощекин келуінен қазақ зиялыларын қуғындау
басталды. Оның қуғынына Ж. Аймауытов, С. Сəдуақасов, Ж. Мыңбаев, Т. Рысқұлов, С. Қожанов жəне
т.б. сияқты ұлт зиялылары ілікті. Оларга «ұлт, жергіліктендіру, жер, қазақыландыру жəне т.б.
мəселелерде қателіктер жіберді» деген айыптар тағылып. мерзімді баспасөз арқылы сынға алынды,
Мерзімді басылым арқылы сынау мəселесі 1925 жылдың соңы мен 1926 жылдың басында кең
өріс адды. Қазақ өлкелік комитетінің органы «Еңбекші қазақ» газеті «жікшілдікке», «топшылдыққа»,
«ұлтшылдыққа» қарсы шыққан басылымның бірі болды. Себебі, басқа газет-журналдарға қарағанда
газет өкіметтің жікшілдікке қарсы шығарған қаулы-қарарларын, шешімдерін республика халқына
жеткізуші, осы үкімет заңдарының орындалу барысын хабарлаушы басылым еді. Газетке ұлт
зиялылары О. Исаев, Н. Сырғабеков, Н. НҰрмақов, Г. Тоғжанов, О. Жандосов, М.Қайынназаров жəне
т.б. үкімет қызметіндегі зиялыларының «жікшілдікке» айтыс ретінде қатысты пікірлері жарияланып,
«жікшіл» атанған зиялылардың қателіктерін талдай отырып, олармен күрес жүргізуге шақырды. 1926
жылы 23 қазанда Мəскеуде өткен партияның орталық комитеті мен орталық бақылау комиссиясының
біріккен жиылысында орталық партия комитетінің кейбір мүшелері жік жасап партия тəртібін
бұзғандығы туралы орталық комитетінің саясат бюросынан Молотов, орталық бақылау комиссиядан
Прославский баяндама жасап, Зиновьев, Каменев, Петьков, докимов, Сокольников, Смилке,
Николаева сияқтылар партия тəртібін бұзғандығы, партия арасында жікке бөлінушіліктің барлығы
айтылып, осы баяндамалар негізінде жікшілдер туралы қаулы қабылданып, қарар шыгаргаи болигын.
Негізіаде бүл жиылыс партия мүшелері Зиновьев, Троцкий мен Каменсвтердің жікшілдік əрскетгерін
əшкерелеу арқылы партия қагарынан шығаруды көздеген болатын. Зиновьевке «одақтық коммунист
партиясының бағытын түгел жүргізе алмайды, Коминтернде отырып, жікшілдік жұмысын жүргізді»
деген айыптар тағылса, ал Гроцкий мен Камененке «партия арасындағы жікшілдік жұмысқа
басшылық етіп келді» деп айыптап, партия қатарынан шығаруды шешті [4].
Екі күн өткеннен кейін яғни 25 мен 30 қарашадағы Қазақ өлкелік комитеті мен өлкелік
бақылау комиссиясының біріккен пленумында Қазақстандағы С. Қожанов, Ж. Мыңбаев, С.
Сəдуақасов сияқты жікшілдердің əрекеттері сынға алынып., олармен идеялық күресті күшейту
жөнінде қаулы қабылданды. Бюро мүшелері С. Сəдуақасов пен Ж. Мыңбаевтың жікшілдік əрекеттері
ауылдағы əлеуметтік- экономикалық қатынастарды өзгерту мəселесінде, жергіліктендіру саласында,
ұстанған көзқарастарынан айғақталғаны баса айтылды. Жікшіл ретінде сынға алынған С. Сəдуақасов
пен Ж. Мыңбаевтар пленум барысында «жікшілдік күресті тоқтатамыз» деп мəлімдеме жасағаннан
кейін, пленум оларға алдағы қызметтеріне барлық жағдайларды жасай отырып, қатаң бақылауға
алатындығын ескерткен болатыи [5], Пленум өте салысымен қазақ өлкелік комитеті барлық
губерниялык комитеттерге жікшілдер мен «оңшыл», «солшыл» топтар туралы нақты мəліметгерді
жинастыра отырып, олардың күрес түрлері мен іздістерін, бұл топтардың алашордашылардың
идеологиясын қолдану барысы, партия, ксңес жəне тағы басқа жүмыстарға əсері мсн осы гоптағы
европалық коммунисттердің (Троцкий мен Зиновьевті айтып отыр - А.Ж.) ролін анықтау мəселесі
қойылып, жікшілдермен күрес барысы қалай жүргізіліп жатқандығы жөнінде мəлімдеме беруді талап
етті.
Меңдешев, Сəдуақасов, Сейфуллин, Қожанов жəне Рысқұлов бастаған топтар барлығы
анықталып, олардың əрекеттері ашық түрде айтыла бастады. Бұл топтармен күрес барысы
партияныңконференциясынан кейін күшейді. Мерзімді баспасөз беттерінде олардың жікшіліктерін
сынға алған, тіпті олармен тілектес, ниеттестердің барлығын айтқан мақалалар қаптап кетті. Бірінің
қатесін бірі тізіп, əр нəрседен ілік іздегендер шын-өтірігі аралас «жікшілдердің» қатарын дəлслсіз
фактілермен тізбектеп кобсйтс берді. Мəселен, кеңес партия мектебініц курсанты Мырзағали
Жанбосынов қазақ өлкелік комитетіне хат жолдап, 14 сəуірде мектептің қабырға газетіне бір
адамдардың «Қой терісінде» деген мақала жазып, онда əкесі Əбдіғапар Жанбосынов Торғай өңіріндегі
билеп-төсеушілердің бірі болгандықтан озінің бұл мектепте тəрбиеленуінс жол бермеу жөнінде
жазылғандғын айта келе, əкесі 1916 жылы Торғайда патша үкіметіне қарсы көтерілісті
бастаушылардың бірі болғандығын, азамат соғысы жылдарында
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ақгвардияшылардан қорғағандығын, осыдан əкесінің кеңес өкіметіне қарсы элемент пе, жоқ
па, ал өзінің кеңес үкіметінде білім алып, оның құрылысына белсенді қатыса ала ма деген сауал қоя
отырып, мақала жазушылардың негізсіз екендігін айтады. Ол партия мектебінің əкімшілігіне бұл
мəселені тез арада шешуді өтінгек [6].
Тіркілеу, ұжымдастыру науқаны тұсындағы зиялылардың əрекеттері үкімет тарапынан
бақылауға алынып, олардың əрбір сөзі кеңес билігіне қарсы айтылған сөз ретінде бағаланды.
1928 жылы «жікшілдердің» əрекеттерін əшкерелеген хаттар, мəліметтер өлкелік комитетке жиі
түсіп, мерзімді басылымдарға жарияланып жатты. Бұрынғы Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің
жетекшілерінің үстінен іс қозғалып, олардың кеңес үкіметіне қарсы жүргізіп отырған əрекеттері
айқындалып, ОГПУ-дың сот коллегиясына ұсынылып, 1928-1932 жж. аралығында Алаш
жетекшілеріне арналған сот үдістері өтіп, 47 адам істі болып, оның 35-і түрлі жазалар алды. Олардың
ішінде Алаш лидері Ж. Аймауытов ату жазасына кесіліп, үкім орындалған.
1933 жылы партия қатарын жат элементтерден тазарту ісі қолға алынды. Бұл мəселе 1934
жылы болған коммунистік партияның XIV съезінен кейін кең түрде жүргізіле бастады. Қазақстанда
партия қатарынан «ұлтшыл ауытқушылығы», «контрреволюциялық қылмыстары» үшін мыңға тарта
коммунистер шығарылып, олардың үстінен түрлі істер қозғалды. 1934 жылы 15 желтоқсанда құпия
түрде Мəскеуге И.В. Сталин мен Л.М. Кагановичке Т. Рысқұлов партиядағы тазартуға байланысты
Орта Азиядағы асыра сілтеушілік орын алып отырғандығы жайында хат жіберді. Онда РКФСР Халық
Комиссарлар КеңОнда РКФСР Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының орынбасары Петерс партия
қатарын жат элементтерден тазартуда Орта Азияның көрнекті өкілдерін, оның ішінде өзін де негізсіз
айыптап отырғандығын келтірді. Т. Рысқұлов Петерс оның кінəлігін анықтамай баспасөзге жариялап
жібергендігін, бұл өзін қаралау үшін алдын ала ойластырған іс екендігін, Петерс жалгыз ғана өзіне
емес, Орта Азияның көптеген көрнекті қайраткерлерін қаралап отырғанын баса айтылды [7].
Қазақ өлкелік комитеті губерниялық, уездік партия комитеттерінің хатшыларын да терең
тексерістен өткізген. Мəселен, Қарасу партия комитстінің хатшысы Əлихан Омаровтың үстінен
«алашордашылармен тығыз байланыста болып, 1925-1926 жылдары аралғында Өзбекстандағы
Кенимех ауданында аудандық нұсқаушы қызметін атқарған кезде өзбек жəне қарақалпақтарга қарсы
топтық күрес жүргізді» деген мəлімдеме түскен [8]. Партия комитетіне Иса Тоқтыбаевтан партия
қатарынан негізсіз айыппен шығарылғандығын айтып, қайтадан қалпына келтіруді өтінген арыз берген
[9]1935-1936 жылдары КСРО-да партия қатарынан шығарылғандардың екі проценті қамауға
алынып, оларға контрреволюциялық топтарға қатысып, партияға қарсы əрекет етті, бұрыңғы шыққан
тегін жасырды, шпиондық қызмет жасады деген айыптар тағылды [10].
«Əлеуметке жат» элементтерді əшкерелеудің алғашқы толқыны С.М. Киров өлтірілгеннен
кейін жүргізілді. 1935 жылдың қаңтарында БК(б)П ОК-тің С. Кировтың өлтірілуіне байланысты
жіберілген жабық хатында Ленинградтты патша шенеуніктері шогырланган қала деп көрсете келе,
оларды қаладан басқа жерлерге жер аудару керектігі айтылды. Осы хаттың негізінде Ленинградттан 11
мың «əлеуметке жат» элементтер қуылып, басқа өңірлерге жер аударылды. [11]
БК(б)П Орталық Комитетінің 1935 жылғы 13 мамырда партия кұжаттарын тексеруден өткізу,
партия қатарын нығайту жөніндегі қаулы негізінде қазақ өлкелік комитеті Риддер қалалық
комитетінің, Гурьев округтік комитетінің, Келес, Атбасар жэне Əулиеата аудандық комитеттерінің
ұйымдық- партиялық жұмыстары тексеріліп, Риддерде орын алған олқылықтар эшкереленіп, 99
уақытша куəліктер мен 8 нартиялық билеттер алынса, Гурьевтегі партия ұйымындағы партиялық
жұмыстың жалпы дəрежесі қанағаттанғысыз күйде екендігі, селолық аудандарда коммунистерге
маркстік- лениндік тəрбие беру жоқтығы, Əулиеата, Келес аудандық партия ұйымындарында
жікшілдерге қарсы жұмыс жүргізілмегендігі, аталмыш кешіліктерді тез арада жойып, партия ісіне
лайық емес, ұлтшыл, жікшілдерді қолдаушыларды оның қатарынан тез арада шығару мəселесін қолға
алғандығы Алматыда 5-9 шілдеде өткен қазақ өлкелік комитетінің пленумында баса айтылып, тез
арада осы қателіктерді жоюды қолға алу жөнінде қаулы қабылданды [12].
Партия ішіндегі түрлі оппозицияны Сталин шебер пайдалана білді. 1936 жылы 29 шілдеде Троцкий,
Зиновьев пен Каменев фашистік Германияның шпиондық тапсырмасын орындады деп ашық түрде
жарияланып, барлық одақтас республикаларға өз араларындағы осындай контрреволюционер65
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лердің əрекеттерін қайталап отырғандарды тез арада əшкерелеп, «халық жауы» ретінде қамауға
алуды талап еткен. 1936 жылдың 1 қарашасында қазақ өлкелік комитеті осы нұсқауға орай қаулы
қабылдап, партия қатарынан троцкишіл-зиновьевшілдер əшкереленіп, шығарылғандығы айтып,
барлық партия ұйымдарына кенес биліғіне қастық жасаушылармен күрес жүрғізуғе шақырды [13].
ІІартиялық тазалаумен басталған бұл қуғын-сүргін толқыны азат қозғалысының
қайраткерлеріне де «ұлтшыл», «буржуазияшыл» деген айыптармен ауыз салды. 1937-1938 жылдары
қуғын-сүргін нəубеті еліміздің бетке ұстар азаматтары ілігіп, олардың тағдырлары нақты 50-ші
жылдары ғана белгілі болды.
Қуғын-сүргін нəубетінсн аман қалған зиялылар 40-50 жылдары түрлі себегпермен сынга
алынып, қуғындалды.
1.ТHрік баласы. ,аза,ты тарихы // аза,. -1913. - №3. - 17 февраля.
2.ТHрік баласы. аза,ты тарихы // аза,. -1913. - №5.- 9 марта.
3.Тынышпаев М. Материалы к истории Киргиз-казахского народа. - 'Ташкент, 1925,- С. 32-33.
4.Орталы, партия комитеті мен ба ылау комиссиясыны толы, жиылысында жікшілдер туралы
шығарылған ,аулы //Е бекші ,аза,. - 1926. -№236 (673), - 25 октября.
5.Алаш ,озғалысы. ;жаттар мен материалдар жинағы. Сəуір 1920-1928 жж. Апрель 1920-1928 гг. Алматы: Ел■ шежіре, 2007. - 1.3. - Кн. 1. - С. 217.
6. РЛ.М. 811- ,„ 20-т., Ь38-іс. 90,91-пп.
7.Алаш ,озғалысы. ;жаттар мен материалдар жинагы. Сл>\’ір 1920-1928 жж. Движение Алаш.
Апрель 1920-1928 гг. - Алматы: Ел- шежіре, 2007. - Т.З.- Кн. 2. - С 183-184.
8.Сонда, 198-6.
9. РПМ. 141-,., 1-т., 8131-іс. 30-31-пп.
10.Хаустов В., Саиуэлъсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. / В. Хаустов, Л.Сануэльсон. ■
М: Российсксія политическая энциклопедия (РОССГГ)И), 2010. - С. 58.
11.Сонда, (>5-66 бб.
12. аза,стан Коммунистік партиясы съездеріні , конференцияларыны жəне менумданыны
,арарлары мен шешімдері (1928-1937). - 2-т. - Алматы: аза,стан, 1988. - 307-321 -66.
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Резюме
В статье рассматривается положение интеллигенции Казахстана в период сталинских
репрессий.
Summery
The article deals with the position of national intelligentsia of Kazakhstan during the period of
Stalin
punitive measures.
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ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫНДААДАМҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕНБОСТАНДЫҚТАРЫНҚОРҒАУДАҒЫБАҚ-НЫҢҚЫЗМЕТІ
Ш.А. Абуханов
.И.Сəтбаеватындағы аз ТУ- ні ,оғамды,пəндеркафедрасыны ағао,ытушысы

Қазақстан өзтəуелсіздігін жариялаған куннен-ақ құқықтық мемлекет құру идеясын қабылдады. Құқыққа
мойын сұнып, адамның жəне азаматтын құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуді алдына мақсат
етіп қойған мемлекет осылай сипатталады. Осы орайда БАҚ-тың Қазақстан Республикасында адам
құқықтары мен бостандыктарын қорғаудағы атқаратын қызметі айрықша. Өз оң-пікірлері неркін білдіру
жəне оны іс жүзінде жүзеге асыру, яғни бұқаралық ақпарат құралдарыньщ бостандығы адамның
фундаментальды құқығына жатады. Олар демократияны қатгамасыз етумен мемлекеттің тұрақты сипатта
дамуында маңызды рөл аткарады. Азаматтардың мемлекеттік басқару ісіне қатысу үшін пайдаланаған саяси
құқықтары мен бостандықтары тек қана осы құкықты қактілср арқылы белгіленеді. Сонымен, құқық
дегеніміз – адамдардың өміріне қалыпты жағдайлар туғызуға, қоғамның барлық бағыттарда дамуын заңдық
жағынан қамтамасыз егуге тиісті мемлекеттік құрал. Құқық бойынша азаматтар өздсріне берілген
құқықтарымен бостандықтарын, құқық нормаларының талаптарын бұзған аламдарға шара қолданып,
тиісіншежазалапотырғанда, құқықнақтыісжүзіндеасқанболыптабылады.
Құкықтық мемлекет құру, қоғамдық өмірді демократияландыру, жалпыұлттық келісіммен халықтардың
ынтымақтасты сақтау Қазақстан Республикасының əлемдік қауымдастықтың лайықты толық мүшесі болып
енуінің басты шарты болып табылады. Қазақстан мемлекетінің дамуында демократиялық жолмен
қабылданған заңалдында барлық қоғам мүшелерінің тең сапалуы, заңның халықтың еркін білдіруі жəне
жеке адамның құқықтарымен бостандықтарының қамтамасыз етілуі зор маңызға ие. Осы орайда белгілі
саясаткерЕ,Ертісбаеватап көрсетксндей: «демократиялық жолға батыл қадам басқан Қазақстан адам
құқықтары мен бостандықтарын сақтау саласында халық аралық шарттарды ұстана отырып, диалог жасауға
дайын» [2].
Демократиялық құқықтық мемлекеттің негізгі бастауы бұл - Конституция. Онда мемлекеттің қоғамдық
өмірінің кұқықтық қағидаттары көрсетілген. Конституция қоғамның жалпы құқықтық моделін көрсетсді
жəне саяси құрылымның барлық салаларын қамтитын зандардың бəріде оған сəйкес келуі керск.
Сондықтанда
біз
құқықтық
мемтекетті
конституциялық
мемлекет
деп
атаймыз,
ҚұқықтықмемлекетінидеологиялықнегізіКонституциядабекітіледі.
Сондықтанда
біз
Конституцияны
Қазақстанда құқықтық мемлекегті қалыптастырушы ретінде танимыз. 1995 жылы қабылданган
Конститүцияның бұрынғы конституциялардан ерекшелігі елдің жаңа жағдайдағы дамуының əлеуметтік,
экономикалық қоғамдык, саяси, рухани- адамгершілік мəселелерінің жайы толық қарастырылған. Негізгі
заңның ортақ идеясы Қазқстан қоғамыныц əртүрлі қоғамдық-саяси күштерінің келісімін қамтамасыз етуді
көздейді. «Егемен еліміздің жаңа негізгі заңының қабылдануы жаңа мың жылдық табалдырығында
Қазақстан тарихыңдағы атаулы оқиға болып, тəуелсіз мемлекеттің конституциялық дамуының жаңа
сатысына негіз салды. Тап осы Конституцияны ел тарихындағы идеялар көрініс тапқан əрі халықаралық
деңгейге сай биік межедегі заң деуге толық негіз бар» [3]. Бұл ретте конституция қоғамдық татулық пен
саяси тұрақтылық, бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму, қазақстандық патриотизм,
мемлекет өмірінің аса маңызды мəселелерін демократиялық əдістермен шешу сияқты саяси əрі маңызды
факторлар арқылы жүзегс асырады.
Конституция Қазақстанның демократиялық, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретіндс дамуына қолайлы
жағдай жасайды. Занда белгіленген барлық тұжырым, қағидалар өмірдің барлық салалары өркениетті заң
жүзінде басқаруға жағдай жасап отыр.
Негізгі Заңда саяси бостандықтарға кең кепілдік берілген. Саяси қозғалыстар Конституция шеңберінде емінеркін өмір сүріп, қызмет ете алады. Оған ешқандай қысым жасалмайды.
Жаңа Конституцияның тағы бір басты артықшылығы – елімізде жекеменшікті мойындап, оны заң жүзінде
бекітті. Енді Қазақстан Республикасында меншік түрлері заңмен қорғалады. Негізі заң меншіктің қызмет
аясымен мақсатында айқындап берді. Меншік атауны қоғам игілігіне ғана жұмсалуға тиіс, ол адамзат
мүддесіне қарсы қызмет етпеуге тиіс, ол адамзат мүддесіне қарсы қызмет етпеуге тиіс. Сонда ғана меншік
иесін корғауға кепілдік жасалады
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Қазіргі заманғы халықаралық құқықта адам құқығына қатысты тұтастай құқықтық актілер кешені
қалыптасты. БҰҰ шеңберінде осы мəселе бойынша: «Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы»
(1948 ж.), «Адамдардың экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени құқықтары туралы», «Адамдардың
азаматтық жəне саяси құқықтары туралы», (1966 ж.), «Балалар құжыты декларациясы» (1959 ж.),
«Əйелдердің саяси құқығы туралы конвенция» (1954 ж.) жəне басқа бірқатар құжаттар қабылданды. Осы
орайда демократиялық принциптер еліміздің Конституцияның “Адам жəне азамат" атты екінші бөлімінде
айқын көрініс тапқан.
Қазақстан Республикасының Конституциясының 39-бабында адамдардың кұқықтары мен
бостандықтарына қоғамдық тəртіпті, адамның құқығы мен бостандығын, халықтың денсаулығын қорғау
мақсатында ғана шектеу қойылуы мүмкінекендігі көрсетілген.
Конституциясының 39 баптың 3 нунктінде азаматтардың құқықтарын, яғни, азаматтық құқығы, өмір
сұру құқығы, жеке өміріне, өзінің жəне жанұясының құпиясына қолсұғылмауына, мемлекет органдарымен
лауазым иелерінің кінəсінен шеккен зиянды қайтарып алуынат. бқұқықтарын, тіпті ең төтенше
жағдайлардын өзінде де шектеуге рұқсат бермейтіні айтылған [1].
Қазақсган Республикасының Конституцияда жеке, азаматтық жəне саяси құқықтарға, осы
құқықтардың кепілдігіне айтарлықтай көңіл бөлінеді. Осымен байланысты азаматтардыц саяси өмірге
катысу құқығы «Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының» 21 бабымен қамтамасыз етіледі.
1948 ж. Бас Ассамблеяда қабылданған «Адам құқықтарының жалпына бірдей декларациясы» адам құқығы
саласындағы міндеттерді дамыту жөніндегі үлкен жетістік. «Адам құқықтарының жалпыға бірдей
декларациясына» сəйкес əрбір азамат өзінің елін басқаруға тікелей немесе еркін сайланған өз өкілдері
арқылы катысуға құкылы. Өкімет билігінің негізін халық еркі құрауы керек, əрі халық өз еркін сайлауда
дауыс беру арқылы білдіре алады [4]. Сонымен Қазақстан азаматтарының саяси өмірге қатысу құқығы осы
халықаралық құқык шеңберінде жүзеге асырылады. 2004 ж. Қазақстан Республикасы «Азаматтардың саяси
құқықтарымен бостандықтарын қамтамасыз ету туралы» халықаралық конвенцияға қол қойды [5].
Сонымен қатар азаматтардың медициналық көмек алуына, мемлекеттік оқу орындарында тегін орта
білім алуынада Конституцияда кепілдік беріледі. Ал, орта білім алу Конституция бойынша міндетті деп
табылған.
Республика азаматтарының құқығы мен міндеттерін сөз еткенде, екі мəселені ерекше атап өтуге
болады. Бірі – занды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды жəне өзге де міндетті төлемдерді төлеу
əркімнің борышы əрі міндеті болып табылады, екіншісі – Отан қорғау əрбір азаматтың қасиетті парызы
жəне міндеті, Азаматтардың құкығы мен міндетін сөз еткенде бұл талаптардың адамдардың өз құқықтарын
көбірек біліп, міндеттерін орындауға келгенде ұмытшақтық танытатыны жиі кездеседі.
Халық өзі дауыс беріп қабылдаған заңын əрдайым əділ деп есептейді. Заңға кұрмет болмайынша,
оны қастерлеу ішкі қажеттілікке айналмайынша, заңның құдіреті шамалы болады. Конституция мəртебелі
болуы үшін, оның принциптері, қағидалары қоғам, мемлекет, халық өкіметінің туы, қазығы, мəні болуға
тиіс.
Заң жақсы жұмыс істеуі үшін, оны бұлжытпай орындау азаматтардың күнделікті дағдысына,
үйреншікті əдетіне айналуға тиіс. Əртүрлі амал-айламен заңды айналып өтуге тырысушылық өркениетті
елдің мəдениетіне жатпайды.
Бізде қылмыс, ұрлық-қарлық, жемқорлық көп «Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» Заңы бекерден-бекерге шығып отырған жоқ. Себебі қылмыстың дəрежесі қоғамға,
мемлекетімізге, едəуір қауіптендіріп, алға басуымызға бөгет бола бастады. Заңды қабылдағаннан соң оны
мүлтіксіз орындау қажет. Қалың көпшіліктің заңды жаппай мойындауын, іштей түйсініп сезінуін, өз
өмірінің басты ережесіне айналдыруын қамтамасыз ету оңай шаруа емес. Заң беделге, мансапқа, лауазымға,
ақшаға, байлыққа сатылмай, тек ақиқатқа бас иеді. Коғам келешекте осыған жетуіміз керек.
Демократиялық мемлекетте БАҚ қоғамдық пікірді туғызатын жəне бұқараның санасын, адамдардың саяси
əлеуметтендіру ісін қалыптастыратын саяси институттардың бірі болып табылады. Сөзбен шығармашылық
еркіндігі – бұқаралық ақпарат құралдарының конституциялық құқығы. Міне, мұның өзі – демократияның
БАҚ-қа берген бостандығы мен тигізген ықпалы болып табылады. Осылайша, белгілі саясалтанушы ғалым
С.М.Борбасов тұжырымдағандай: «мемлекеттегі демократиялык құндылықтардын бірі сөз бостандығы
екендігі мəлім. Сөз бостандығын шектеуге
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ұмтылушы күшітерде баршылық... Жоғарыдағылардың... өзі БАҚ-қа да дұрыс, əділ сөз айтуына
бостандық беруі қажет. Қазақ қоғамына биліктің да ар сөзі ғана жеткіліксіз. Халықтың, зиялы
қауымның да сөзі ескерілуі керек. Бұл билікке де, халыққа да пайдалы. Сөз бостандығы – ауыз ған
екелсе, соны айту емес. Демократиялық қоғамдағы сөз бостандығы мемлекетті, адамды жақсартудың,
шаруашылықты жөндеудің дұры сұсыныстарын айта білу деп ұғынған абзал. Аз ғана төбе топтың
эгоистік мүдделерін уағыздау – сөз бостандығы емес. БАҚ-тың адамның білімін, санасын, мінезқұлқын тəрбиелеудегі куатызор. Сондықтан БАҚ адами мұраттарға бет бұрыс жасаса. Пайдалы болар
еді... Сөз бостандығы болмай, ой бостандығы болмайды» [6].
Құқықтық мемлекет – саяси ұйымның билігін, адамдардың құқығы мен бостандығын толық
қамтамасыз етуге жағдайлар жасайды.
Бұл ретте құқықтық мемдекеттің негізгі екі принциптері бар:
-адамның жəне азаматтың құқығын, бостандығын толық түрде қамтамасыз ету, жеке адамдарға
құқықтық ынталандыру режимін жасау;
-құқықтың көмегімен мемлекеттік билікті біртіндеп байланыстыру, мемлекеттік бөлімдер үшін
құқықтық тежеу режимін кұру.
Бірінші принцип – Қазақстан Республикасы Конституцияның 1-бабында мынадай қағидамен
бекітен: «Құқықтық мемлекет өзінің тағайындалған қызметін біртіндеп орындауға міндетті – əрбір
азаматтың жеке басының жан- жақты даму мүмкіншілігіне кепіл беруі қажет».
Қазіргі кезде табиғи түрінде мойындалатын азаматтық, яғни, саяси, экономикалық, əлеуметтік
жəне жеке адамның құқықтары мəселелері «Адам құқығының 1948 жылғы Жалпыға бірдей
декларациясында» жəне басқада халықаралық актілер де көрсетілген.
Екінші негізгі принциптің жүзеге асырылуы мынадай жолдарды пайдалану аркылы жургізіледі:
Биліктің заң шығару, атқару жəне соттар мақтарында адамның құқықтары мен бостандықтарын
мақсатты түрде теріс пайдалануға жол бермеу;
- федерализм, яғни, билікті төменнен бөлу арқылы толықтыру əрекеттері жүргізіледі;
- заңның үстемдігі (барлық конституциялық талаптарды қатаң сақтау арқылы жоғарғы билік
органымен қабылданған заң атқарушы билікпен өзгертілугене жойылуға жатпайды);
- мемлекетпен жеке адамның екі жаққа бірдей жауапкершілігі.
Жоғарыдан көрсетілгеннен басқа əрдатүрлі деңгсйде оларға жағдайлар жасайтын қағидаттарды
бөліп айтуға болады. Оған қоғамдағы жоғарғы деңгейдсгі құқықтық сапа, құқықтық мəдениет,
азаматтық қоғамның болуы жəне барлық құқықтық субьсктілердің жағынан заңдардың орындалуына
бақылау жүргізуді ұйымдастыру кіреді.
Адам құқығы – адам мүдделерін қанағатттандыруға бағытталған заң арқылы қорғалатын ісəрекеттің ( мінсз-құлықтың) өлшем (шамасы). Мұның өзі адамның жаратылыстық табиғатынан
туындайтын, қарапайымда ең маңызды игіліктерді, тұлғаның осы қоғамда еркінде қауіпсіз тіршілік ету
жағдайында, оп-оңай жүзеге асырып, пайдалануының мүмкін екендігін білдіретін əмбебап санат
болып табылады. Қазіргі кезде адам құқығы жалпы əлеуметтік ұғым ретінде түсініледі. Мұның өзі
тұлға бостандығы сапасындағы ұлттық мүдделерден де жоғары тұрған жалпы адамзаттық талаптармен
қалыптарды бейнелейді əрі оларды қамтиды.
Адамның өмір сүруі жəне оның лайықты тұрмыс жағдайларында тіршілік ету құқығын жүзеге
асыру үшін оның дүниеге келуінің өзі-ақ жеткілікті болады. Ал, басқа құқықтарын іске асыру үшін ол
адамның азаматпен тұлғаға тəн өзіндік қасиеттерінің болуы қажет. Осыдан шығатын қорытынды,
азаматтық құқық дегеніміз – заң мен мемлекет тарапынан қорғалатын əрі заң тұргысынан қарағанда
осы азаматтың іс-əрекетінің шама мөлшері анықтайды. Жалпы құқық кім көрінгеннің мүддесін
қапағаттандыруға емес тек нақты мемлекет пен тиянақты байланыс орнатқан азаматтың ғана
мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған болып келеді,
Азамат құқықтары адам кұқықтарына қарағанда əрдайым заңдық санат (категория) түрінде
көрінеді. Бұл олардың бір-бірінен айырмашылығын байқатады. Азамат құқықтарын мемлекет
танымайынша, олар заң жүзіндс баянды етілмейіншс. Адамның нақты жақпен байланысы тəуелсіз
түрде болады жəнеі ске қосылуы əрі қолданылуы мүмкіне мсс.
Жеке тұлға бостандығы – азамат құқығы, яғни, мұның өзі қандайда бір кедергінің немесе бір
нəрседен жасқанудың жоқ екендігін ғана білдіреді.
Құқық пен жеке тұлғаның саналуан байланыстары ең толық түрде құқықтық мəртебе ұғымы
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Арқылы ғана сипатталуы мүмкін. Осы сипаттауларда жеке адамның заңдық болмысының
негізгі жақтары қамтылып көрсетіледі- Саяси-құқықтық мəртебе ғылымда жеке тұлғаның қоғамдағы
заң баянды етіп бекіткен жайымен күйіретін де анықталады. Саяси-құқықтық мəртебе жеке тұлға
құқықтарының, бостандықтарының, міндетгерімен мүдделерімен мемлекет таныған жəне оған
мемлекеттің кепілдіктері берілген жиынтығы болып табылады. Жеке тұлғаның шынайыжай-күйінің
тұжырымдалуы түрлі жолдармен саналуан тəсілдері арқылы бірнеше ерекше құралдардың көмегімен
жүзеге асырылады.
Əлеуметтік жəне мəдени салаларында да азаматтарға тиісті құқықтар ең бекету, демалысқа
шығу, тынығу, білімалу, əлеуметтік қамсыздандыру, зияткерлік шығармашылықпен айпалысу жəне
тағы басқалар жатады. Олар өз кезегінде «құқық арқылы қоғамды қөмірге ықпалын тигізіп, қажетті
қоғамдық тəртіпті қалыптастырады». Адам құқықтари мен бостандықтары көпшілік мақұлдаған
жіктеуге сəйкес
элеуметтік-экономикалық;
азаматтық;
мəдени;
жəне дербестік деп бөлінеді.
Жіктеп бөлудің мұндай түрі əлемнің зандық іс-тəжірибелерінде, сондай-ақ, ұлттық-құқықтық
жүйелерде де қабылданған.
Сонымен, «сөз бостандығы мен баспасөз еркіндігі - демократияның ауадай қажет
алғышарттарының бірі. Соңғы жылдары біздің елімізде демократиялық процестерді жетілдіруге
бағытталған талай шаралар қолға алынды. Ақиқатын айтайық, егер Қазақстанда сөз бостандығы
болмаса, онда Азаматтық форум, Əлемдік діндер съездері, Еуразиялық медиафорум сияқты алқалы
жиындар өтер ме еді? Төрткүл дүниенің əр түкпірінен белгілі сарапшылар мен саясаткерлер,
журналистер Қазақстанға келіп, бүгінгі əлемдік өркениеттің жаһандық проблемаларын талқылай алар
ма еді? Бір сөзбен айтқанда анық коғам құрып, демократиялық қадамдарды дамыту арқылы...
Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары үшін тұмшалаған тақырып жоқ» |7].
Елімізде демократиялық мемлекет қалыптасуда. Алайда кез келген мемлекетте демократия
қағидаларын орнықтыру уақыттың еншісі, ал ортақ үлгі жоқ. Ол мемлекет демократияға өзінің сара
жолымен барады. «Əлем халқының басым көпшілігі адамның негізгі құқықтары жетілдірілетін əрі
қорғалатын, ал азаматтық қоғамы мен бұқаралық ақпарат құралдары саяси билікті жөнге салуда елеулі
ықпалы бар демократиялық мемлекетте тұрғысы келеді».
Мемлекеттегі демократиялық құндылықтардың бірі - сөз бостандығы екендігі мəлім. «Сөз
бостандығын шектеуге ұмтылушы күштер баршылық. Билік те сөз бостандығын жақтыра қоймайды.
Шексіз сөз бостандығын қалайтындар да бар. Барлық пікірлер, ойлар айтылсын. Адамдар өзіне
қажеттісін алады дейміз. Билік сөзі бар, халық сөзі бар, зиялы қауым сөзі бар. Сөздің бостандығынан
нені ұтамыз, неден ұтыламыз деген ойды сараптай білу де қазақ қоғамына қажет. Билік өзі дұрыс сөз
айтумен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарына дұрыс сөзі əділ сөз айтуына бостандық беруі керек.
Биліктің дара сөзі ғана жеткіліксіз. Қоғамның жарасын, кемшіліктері мен қайшылықтарын үнемі ашып
отырып, халықтың көзін ашып отыратын сөз бостандығы керек. Өркениетті елдерге сөз бостандығы
тəн. Сонымен бірге сөз бостандығын жасампаздыққа бағыттау билікке де, халыққа да пайдалы», - деп
белгілі саясаттанушы ғалым С.М. Борбасов тұжырымдағандай елімізде шынайы түрдегі сөз
бостандығының қажеттігі даусыз мəселе [8].
«Ақпарат - демократияның негізгі валютасы» деп америкалық заңгер Ралф Нейдер айтқандай,
бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мен сөз бостандығы демократияның басты нышандарының
бірі. Бұл ретте сөз бостандығы мəселесін жүзеге асыруда батыстық қағиданы емес, «тіл кеспек жоқ»
деген аталы сөзге тоқтаған қазақи менталитетті ескерген жөн. Посткеңестік елдерде БАҚ - қоғамның
саяси мəдениетін қалыптастырушы басты фактор, қоғамдық пікірдің қозғаушы күші ретіндс саналады
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Резюме
В статье рассматривается влияние средств массовой информации на становление правового
государства в РК, которое во главе ставил права и свободу человека как фактор демократическогоразвития
государства. Автор отмечает, что СМИ играет больную роль в защите нрав и свобод человека. Свободное
высказывание своих мыслей и воплощение их в реальность - это свобода СМИ,значит это фундаментальное
право человека, которое защищается Конституцией РК.
Summery
İn article influence of mass media on lawful state formation in RK which at the head puts the rightsand freedom
of the person as the factor of democratik development of the state is considered. The authornotices that mass-media
plays large role in protection of the right and freedom of the person. Free statements of the thoughts and their
embodiment in a reality is freedom of mass-media,these fundamental human rightswhich are protected by
constitution RK mean.
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ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТАРЬІ МЕН ДІН МƏСЕЛЕСІ
С.О. Смагулова
т. ғ. д., III.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтыны доценті
XX ғасыр басында Қазақстанда тұрғылықты қазақтардан басқа бірнеше ұлттары өмір сүрді, 1897
жылы каңтар айында Ресей ипериясының өткізген ең алғашқы санатынан Қазақстан территориясында ірі үш
этностық топтардың барлығы айқындалған болатын, Олардың ең басымы 74%-ті құраған тұрғылықты
халық қазақтар болса, 10-13%-і орыстар, ал 1-2 %-ін украиндар кұрады. Негізінде XIX ғасырдың 60жылдарындағы реформадан кейін Сырдария мен Жетісу облыстары Түркістанның құрамына, Орал мен
Торғай облыстары Орынбор генерал-губернаторлығының құрамында, Ақмола мен Семей облыстары БатысСібір генерал-губернаторлығына қарады. Қазақ жері біртіндеп мемлекет меншігіне айналуы Ресейлік патша
үкіметінің қоныстандыру саясатын пəрмснді жүргізуге жол ашты.
Қазақ жеріне өзге этностар XVIII ғасырдан бастап қоныстанды, Ең алғаш болып қазақ жеріне
қоныстанған казактар бекіністер, қамалдар, редутар салып, бірте-бірте үлкен поселке, шағын қалаларға
айнала бастады. Мəселен, 1822 жылы Есімдсгі Дқтау жэне Жарқайыи тауларында Ақтау оскери бекінісі
сальінса, 1824 жылы Қарқарады мен Кокшстау приказдары ашылды. Бұлардың артынша Ақмола, Атбасар,
Аягөз, Баянауыл, Көкпекті, Құшмұрын приказдары мен Ұлытау бекінісі ашылды. 1836 жылға қарай дала
бекіністерінде 860 казағы бар жеті отряд орналасса. ал 1863жылға қарай 2,5 мың казагы бар 20 отряд болды
[1, с. 102.]. Дала станица мен бекіністерге орыс, украин шаруалары қоныстандырыла бастады.
1897-1914 жылдар аралығындағы қазақ халқының динамикалық өсіміне келсек, 1897 жылы
311. 492 адам болса, ал 1914 ж 3. 845. 217 адамға жеткен. Қазақтардың 89,3 %-і Ақмола, Семей, Сырдария,
Торғай жəне Орал облыстарына қоныстанса, ал Астрахан, Самар, Орынбор губернияларындағы қазақтар 6,6
% ғана болды. Санақ бойынша Астрахан губерниясына қарасты Бөкей Ордасындағы қазақтардың саны 207
299-ке жеткен. Закаспий мен Самар облыстарында 3,3 %, ал Сібірдің Том жəне Тобылдағы қазақтардың
саны 0,8 % ғана сді [2, 5-6.].
Қазақ жерінде 1897 жылғы санақ бойынша 407 000 «гұрғылықты емес» халықтар болды. Ұйғырлар
мен дүнгандар Қазақстанға XIX ғасырдың соңынан бастап қоныстана бастады. Патша үкіметі Қытайдың
Құлжа өңіріндегі экономикалық жағдайын əлсірелеу үшін ұйғырларды Жетісу жеріне
1881жылдың күзінсн 1884 жылға дейін қоныстануға барлық жағдайды жасауға тырысты. XIX ғасырдың
соңына қарай Жетісуға 45 373 ұйғыр мен 4682 дұнған қоныстандырылды. 1897 жылғы санақ бойынша бұл
өлкеге 71 091 ұйғырлар мен дұнғандар орналастырылды.
Қазақстанға қоныстанған неміс, татар, поляк жəне басқа ұлт өкілдсрінің қатары XIX ғасырдың
аяғында көбее бастады. Бұл этностар Қазақстанның Солтүстік жəне Шығыс өңірлеріне көптеп шоғырланды.
Əсіресе татарлар Семей мен Петропавл қалаларында көптеп саналып, сауда ісімсн. молдалықпен
айналысты. Жалпы Қазақстанда татарлардың XVIII ғасырдың екінші жартысынан бастап селолары құрыла
бастаған болатын.
Татарлар сияқты немістер де XVIII ғасырдыц екінші жартысынан бастап Қазақстанға келіп
қоныстанса, ал поляктар осы ғасырдың 90-шы жылы ене бастаған. XVIII ғасырдың екінші жартысынан
бастап қазақ жерінде еврейлер, эстондықтар, өзбектер, түркімендер, қалмақтар мен тəжіктер, башқұрттар
жəне тағы басқа аз ұлт өкілдері қоныстанып, өмір сүрді.
Қазақстанның Ақмола өңіріне Воронеж, Пенза, Пермь, Полтава, Самара, Саратов, Чернигов
губернияларынан, Семей облысына көбінесе Воронеж, Вятка, Казан, Пенза, Псрмь, Самар, Таврия
губернияларьшан, Жетісу облысына Воронеж, Курск, Пенза, Пермь, Тамбов, губернияларынан,
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Сырдарияға Астрахан. Воронеж, Орынбор, Пермі,; Самар, Саратов, Харьков губернияларынан, Торгай
облысына Воронеж. Казан, Орынбор, Пенза губернияларының тұрғылықты халықтары келсе. Ал Орал
өңіріне Астрахан, Қазан, Нижегород, Орынбор, Пенза, Самара, Саратои, Симирск, Уфа губернияларынан
келгендер қоныстанды. Қоныстанушы шаруалардың саны 1870-1906 жылдар аралығында көбейді. Бұл
жылдары Дала өлкесіне 521 мың шаруа қоныстанса, ал 1906-1914 жж. 714, 4 мың адам қоныс тепкен [2, с.89].
Қазақстанға шаруалардың қоныстануы халықтардың құрылымы мен санының өсуінс алып келді.
1914 жылға қарай қоныстанушы казактар мсн орыс шаруалары халықтың 35 %-ін құрады. Бүл кездерде
244,6 мың дұнғандар, ұйғырлар жəне басқа этностар болды. Дегенмен бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ер
азаматтардьің əскерге шақырылуы баланың тууын азайтты, өлім көбейді, халықтың табиғи өсімі төмендеді.
Қоныстандыру үрдісі де баяуладыҚазақстан территориясында жергілікті қазақ халқын қоспағанда XX
ғасырдың басында өмір сүрген ұлт этностары арасында сан жағынан көп болып саналатын ұлт өкілдері
орыстар мен украиндар болды. 1897 жылғы санақ бойынша Қазақстан облыстарында 539,7 мың орыстар
мекендеп, олардыңмыңы Ақмола облысында. 65,1 мыңы Семей өңіріндс, Торғайда 30,4 мыңы, Орал
облысында 161,0 мыңы, Жетісуда 76, 9 мыңы, ал Сырдария жерінде 31,8 мыңы қоныстанған. Бұларды
проценттік құрылымға бөлсек, Ақмолада 32,3 %, Семейде 12.1 %, Торғайда 5,6 %, Оралда 29,8 %, Жетісуда
14,3 %, Сырдарияда 5,0 % болды. Бұл жерде ұлттық құрылымы емес, жалпы орыс тілінде
сөйлейтіндіктердің барлығы санақ барысында орыстар деп кəрсетіліп кеткендігін ескертіп айту керек [2,
с.119-121].
Кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі жылдарында халық саны құлдырамаса, өспеді. Бұған елдегі азамат
соғысы мсн аштық əсер етті. Себебі, халықтың тең жартысы аштықтан қырылды, басқа республикаларға
босып кетті.
Қазақ АКСР-нің құрылуы шекараға мен халық құрылымына өзгерістер енгізді. Шекараны межелеу
мəселесі Қазақстан халқының ұлттық құрылымына əсер етті. Бұл кездерде қазақтардың өсімі
11%- ке, орыстардың үлесі 13.8%-ке азайды. Межелеу кезінде қазақтардың саны Орта Азия
республикаларының жерінен қосылған қазақтармен толықтырылды десе, ал орыс ұлт өкілдерінің азаюы
72,4% орыстар тұратын Орынбор губерниясының Ресейге қосылуынан деп түсіндірілді [2, с. 13].
XX ғасыр басында Қазақстан территорнясында бірнеше дін өмір сүрді. Оның ең бастысы жергілікті
халықтар мұсылман дінін ұстанды. Мұсылман діні орыстандыру мен отарлау үрдісі ұлттық бірегейлікті
сақтауда ең маңызды рөл аткарды.
Мұсылман дінінен кейінгі кең тараған дін - христиан діні болып,оның православие, католиктік жəне
протестанттық бағыттарға бөлінді. Бүл бағыттардың бірнеше ағымдары болды. Христиан дінінің Қазақстан
территориясына пəрменді түрде енуі XIX ғасырдың 80-90-жылдары өріс алды. Протестанттық бағытты
немістер ұстанып, өздерін лютерандар деп атаса, кейінірек бұл бағытта меннонтгер, баптистер, адиентистер
болды. Патша өкіметінің қоныстандыру саясатының XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдын басында
протестанттық бағыт пəрменді түрде жүргізілді.
Патша үкіметі отарлауда православиалық шіркеуді саяси мақсатына қолдануға тырысты. Əсіресе
шоқындырылған татарлар дін иелері ретінде қазақ даласына жіберіліп, православие дінін насихаттауға
белсене кіріскен. Олар бастапқы кезде ең алдымен қазақтардың мінез-құлқын, əдет- ғұрпын зерттсп, əлсіз
тұстарын айқындауға тырысты. Мəселен, православие бағытында үгіт-насихат барысы 1882 жылы Орыстың
православие шіркеуі Қасиетті Синодының Семей облысы қазақтарының арасында миссионерлік қозғалысты
өрістету жарлығына орай күшейді. 1892 жылы Тобылдың кейіннен Түркістан православносінің спархиесі,
шоқынған татар Ефрем Елисеев қазақтар арасында осы дінді уағыздауды қолға алған. Ол негізінен Қазақ
діни академиясының миссионерлерді даярлайтын арнайы курсты тəмамдаған. Сонымен қатар түрік
тілдерін, атап айтқанда татар, қазақ, араб тілдерінде жақсы сөйлеген. Қазақ жеріне келген миссионер
православие дінін қазақ тілінде насихаттаған. Семей облысына қарасты Бөкей ауылында еткізген құлшылық
барысын ол қазақ тілінде жургізген. Тіпті көпшілік дұгалар қазақ тілінде шырқалып отырған [3, 161-6.].
Осы Семсй өңіріндегі миссионерлік қызметі жайында жазған жазбасында ол қазақтарды шоқындыруда
үлкен қиыншылықтардың туындағандығын, жергілікті мұсылман татарлары қарсы шығып, шоқынған
қазақтарды өлтіруге дейін барғандығын жазады [4].
Оның насихатымен 1892 жылы қазақтардан 13 адам православие дінін қабылдаса, ал келесі
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1893 жылы 69 адам осы дін жолына түскен. Жалпы он жыл ішінде бұл дінді 200 қазақ қабылдаған.
Ефрем Елисеевтің қолдауымең миссионерлер үйінде Бөкенде шоқынған қазақ балаларына арналып

мектеп ашылып, бастапқы кезде бес бала оқыған. Оларға əліппе жəне қазақ тілінде қасиетті тарих
окытылды. Балалар дуғаларды да қазақ тілінде жаттап айтқан [3, 162-163-66.].
Қазан төңкерісіне дейін Қазақстан территориясында православие, жəне протестанттық
бағыттар діни конфессияның ішіндегі ен қанатын жайған дін болды. Жалпы 1897 жылғы 28
қаңтардағы санак бойынша жасалған сараптамалық мəлімет бойынша басым діннің қатарында
мұсылман діні болып, Ақмола, Закаспий, Семей, Жетісу, Сырдария, Торғай. Орал облыстарында ескі
дəстүрді ұстаушылар (православие дініне жататын), армян-григорян, армян-католиктік, римкатоликтік, лютсрандық, реформаторлык. баптистік дінді үстапушылар да болган. Моселен, Ақмола
бойынша православие дінінде 232 401 адам (118 460-ы ер, 113 941-і əйелдер), 2418 православие
дінінен жалтарып ескі дəстүрді ұстаушылар (1 213 ерлер мен 1 205 əйел), армяи-григорян дінінде 5-еу,
рим- католиктік дінде 1740 (1019 ер адам, 721 əйел) адам болса, ал лютерандык дінді 5145 (2 677 ерлер
меи 2468 əйелдер) адам, реформаіорлық 142 (80 срлер лс, 62 əйелдер), баптистік дінді 57 (26 ер
адамдар мен 31 эйел) адам үстанган.
XX ғасыр басындағы Орта Азияда жəдидтік қозғалыс өрледі. Осы бағыттағы медреселер
қатары да өсіп, діни сабақтардан өзге тарихы, арифметика, жай рафня жəне тағы басқа дəрістер
оқытыла бастады. Қазақстанда жəдидтік қозғалыстың өрлеуін діни, тарихи мазмұндағы түрлі
кітаптардын шығарылуынан көруге болады. Бұл ретте М. Кəшімовтің «Насихат қазақия», М.
Консевтің «Сарыарқаныц кімдікі екендігі?», «Хап ахуал», Мақаш Қалтаевтың «Масихат Қазақия»,
«Бар уақиға», «Тура жол», Кенжеғали Абдоллаұлының Сырғалиннің «Қазақтың қамы» сияқты жəне
тағы басқа кітаптарын атап өтуімізге болады. Бұл кітаптардың тарихи маңыздылығы сонда, олардың
кейбіреулері бала тəрбиесіне арналып шағырылғанменде діндік сарында болды. Себебі патша
үкіметінің қатаң бақылауында дінді ашық түрдс насихаттау мүмкін емес еді, оның үстіне Ресей мен
Түркия арасында болған соғыс мұсылман дінінің, оның ішінде жəдидшілдік бағыттың өрлеуіне тыйым
салып, керісінше христиаи дінін мұсылман халықтарынын арасына насихаттау өріс алған болатын.
Патша өкіметі орыстандыру саясатын пəрменді түрде жүргізуде қазақ даласына миссионерлерін
жіберіп, христиан дініне қазақтарды тартып, оларды шоқындыру маңыздылыгын түсіндіру
жұмыстарын жүргізді. Сойтіп, көптеген қазақ отбасыларын, тіпті кейбір болыстарды
отырықшыландыра отырып, христиан дініне снгізді. Оның үстіне халықтардың санасын улап, алдапарбап, христиан дініне енее жеңілдіктер беретіндігінс уəдс беріп, сол дінге көшксндерге орысша есім
беріп, бастапқы кездердс аса көціл аудара бастады.Қазақ молдаларын халық арасында кертартпа, надаи
ретінде көрссте отырып, олардың қызметтеріне шектеу қойды. Панисламшылдықтың Қазақстанда
өрлсуінен қорыққан үкімет бір себептермен халық арасына танымап болган дін иелерін, атап айтқанда
Науан хазіреттіц, Ш. Қощьпүловтың үстінен қылмыстық іс қозгап, жер аударып, қатаң бақылауга
алды. Медреседе дəріс беруші татар молдаларының əрекеттеріне де шектеулік қойды. Алайда бұндай
кедергілерге қарамастан қазақ зиялылары Түркия, Ресей мұсылмандарымен араласып, еркіндік,
бостандық жолында бір идея аясынатоғыса білді.
Кеңес өкіметі орнаганнан кейін мемлекетің дінге деген қарым-қатынасы өзгсрді. Бұрынғы діни
оқу орындарын жауып, онын орнына кеңестік жаңа мектептер салу ісін қолға алынып, 1918 жылдың 20
қаңтарынан бастап РКФСР Халық Комиссарлар кеңесінің барлық діни кеңшілікке тыйым салған
қаулысы жарық кврді. Қаулы бойынша шіркеулер мсмлекеттен ажыратылды. Əрбір азаматтың қандай
дінге енсе де, діннен мүлдем бас тартса да еріктілігі баса көрсетілді [5, с. 18-19.].
1919 ж. 26 қаңтарда В.И. Лениннің қол қоюымен сауатсыздықты жою туралы декретке
қабылданып, республикалардың 8 бен 50 жас аралығындағы оқи жəне жаза білмейтін барлық
азаматтары ана тілінде немесе қалауынша орыс тілінде сауатын ашуға ерікті болды. Діни мектеттердің
барлығын жауып, оның орнына жаңа түрдегі еңбек мектептерді ашу қолға алына бастады [6, с. 'I 18. ].
Партия мен үкімет елдің мəдениетін алға жылжытып, халықтың мəдени салт-дəстүр, əдсбиеті,
өнері үлгерілетуді де негізгі міндеттерінің біріне санап,оны жүзеге асыруда кездескен кедергілерді
жою қажеттігіне белсене кірісті. 1920 ж. 1920 жылдың 21 ақпанында Ресей Орталық комитетінің
барлық партия комитеттеріне жібсрген хатында Шығыс елдерінде діншілдік пен ұлтшылдықтыц
басым екеидігі, бұл мəдени түрде өрлеуімізге нұқсан келтіретіндігін келтіре отырып, еңбекші халық
арасында діни
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нанымшылықтың зияндығын түсіндіретін насихат жұмыстарын жүргізу маңызды деп санады [5, с.ЗЗ34].
Діни ортаға тəуелді емес мəдени ұйымдар ашу арқылы халықтын арасында ескіден келе
жатқан, жаңа өңірге, қоғамға жат əдст-ғұрыптардан арылу жайында кедейлердің арасында əңгіме
ұйымдастыру, олардың өздерін кертарпа дін қалдықтарына қарсы күресуге шақыруды қолға алып, тез
арада іске кірісу жоспарланды. Əсіресе қыздарды қалыңмалға сату, əмеңгерлік, көп əйел алушылықты
жою, молдаларлың шариғат үшін деп санапсыз салық жинауын тоқтату қажеттігін баса көрсетксн
болатын.
1921 жылдың 11-18 маусым араалығында Орынборда өткен РК(б)П Қазақстан облыстық
бірінші конференциясында кабылданған қарарда партияның Қазақ АКСР-індегі кезекті міндеттеріне
Қазақстанда тұратынхалықтар арасындағы мəдени-ағарту жұмыстарын күшейтуді, осы ұлттар
арасынан кеңес-партия қызметкерлерін жедел даярлауда олардың ана тілінде жүргізуді, олардың
арасында ұлттық антогонизмді жою жатқызды [7, 29-6 ].
1923жыддың 8 маусымында откен қырғыз облыстық комитетінің мəжілісінде мұсылмандар арасында
дінге қарсы жұмыс жүргізу мəселесі қарастырылып, бұл істе қазақтардың арасында үгіт-насихат
жүргізетін лекторлардың жоқтығы айтылып, марксистік ұйымдарда дəрістер өткізу, кітапшалар
щығару мəселесі қойылды. 23 шілдеде Ақтөбе губкомы барлық комсомол ұйымдарына айда болатын
Құрбан айт мейрамын дінге қарсы үгіт айтуға қолдану жөнінде хат жіберді. Хат бойынша осы мейрам
кезінде жиылған жұртқа неліктен бұрындарьі қазақтардың құдайға сенбейтіндігін, Мұхаммед қайдан
пайда болғандығын, молдалар халыққа кандай зиян тигізіп жатқандығын түсіндіру мəселесі айтылды.
Бөксй Ордасында мұсылман дін басқармасына бақылау қойылды. Ұйғыр ұлттарының арасында да дін
мəселесіне байланысты
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу қолға алынды. 1924 жылы Қосшы ұйымдарына дінге қарсы үгітнасихат жұмысын жүргізу, құн, барымта, қалым мəселелерін түсін діру жүктелінді.
Молдаларға неке қиюға тыйым салынды, Ондай əрекеттерге барғандарға ақшалай айыппұл
салынатын болды. Мəселен, Жетісу облыстық атқару комитеті 19 сэуірде Татар слободкасының
№57/74 мешіт молдасы Шокір Ахметүлы Ғафаровқа неке қиғаны ушін айып салып, қатаң ескергһту
айтқан. Сонымен қатар мектептеде діни уағыз айтуға да қатаң тыйым салынды [5. с.33-34.]. Өлкелік
газет «Еңбекші қазақ» газетінде діни сарқыншақтарды сынай жазған мақалалар мен фельетондар
жариялана бастады.
1925жылы 9-11 сəуірде Қызылордада өткен қазақ өлкелік партия комитстінің пленумы Қазақстандағы
халықтардың əжептəуір елсулі тобы болып отырған казактардың арасында бұрынғы отарлау
саясатымен байланысты таптық соқыр-сенім жойылмай, керісіншс таптық жіктелу орын алын
отырғандығын, бұған шаруаларды қарсы қою, əсіресе қазақ шаруалары мекендеген іргелес аудандарда
отырған казактармен жақсы жерлер үшін шиеленістер, жанжалдар туындап отырғандығын айта келе,
олардың арасында партия жұмыстарын күшейту, олардың тұрмыстық жағдайына ерекше көңіл
бөлу,қазақтардың өзін кооператив, шаруалардың қоғамдық өзара көмек комитетіне тарту сияқты ісшараларды жүзеге асыру міндеттелді [7, 225-226-66,]. Бұл пленумнан кейін барлық өндіріс, оқу
орындарында, партия комитетерінде діннің зияндығын айтқан баяндамалар оқытылып, дін
сарқыншақтарын жоюға шақырды, Жастар арасында «Құдайсыздар қоғамы» деген дінге қарсы ұйым
құрылды. Бұрыңғы «Шуро» кеңесі мен Алаш партиясының дін ісіне қатысты жүргізген іс-шаралары
ашықтүрде сынға алынып, оларды дінді насихаттай отырып, бұрыңғы байшыл-бекшіл өмірді орнатуды
көксегендігі айтылды.
Осы жылдың 1-7 желтоқсан аралығында Қызылорда қаласында өткен РК(б)П Қазақстан
өлкелік V конференциясында Қазақ АКСР-інің территориясында шагын ұлттар арасында қақтыгыстар
дамып отыргандықтан партияның ХП съезінің ұлы орыс шовинизмі саласыпдагы ескінің
сарқыншақтарына қарсы күрес жүргізу туралы қарарын жүзегс асыру мəселесін талап етті. Ұлтаралық
қатынастардың шиеленісуі реепубликаның тез арада өрлеп, шаруашылығының өсуіне үлкен
кедергілердің бірі болып отырғандықтан дұрыс ұлтаралық қатынастар орнату мəселесіне көңіл бөлу
қажеттігі, ұлттық құрамы жөнінен халқы біртектес аудандарды жеке əкімшілік болыс, аудан, уезд етіп
болу ең алдымен жүзеге асырылуға тиістігі айі ылды [7, 243, 245-6.].
1926жылдың 30 сəуірі мен 3 мамыры аралығында өткен қазақ өлкелік комитетінің пленумында
конференция қаулысы негізінде Қазақстандағы ұлтаралық қатынастарға байланысты мəселелерді іс
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жүзіндс шешугс дереу кірісетін уақыт жеткендігін айта келе, мынадай негізгі мəселелерді шешуді қажет деп тапты: 1)
жер мəселесі, ол патша белгілеген артықшылықтарды жою арқылы шешілуге тиіе, осыныц өзінде қай ;лтты болса да
əрбір шаруасы үшін жерді пайдалану нормалары бұлжытпай пайдаланылатын болып белгіленсін; 2) əрбір ұлттың Қазақ
АКСР-ін дамытуға белсене қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей əкімшілік аудандастыру жəне Совет органдарын
ұйымдастыру ісі жүршілсін; 3) барлық ұлттардың ең зəру қажеттерін қанағаттандыруды көздей отырып, мəдени
құрылыс ісі жүргізілсін, алайда неғұрлым артта қалған қазақ ұлтының ерекше мұқтаждары естен шығарылмай, оның
қажеттеріне ерекше назар аударылсын; 4) ұлтаралык араздықты туғызатын сипаттағы мал ұрлаушылыққа қарсы күрес
жүргізілсін [7, 276-6.].
Жалпы кеңес өкіметінің 20-жылдардың соңына қарай жаңа экономикалық саясаттан бас тартып, шаруаларды
жаппай ұжымдастыруға кірісуі халықтың наразылығын күшейтті. Бұл шын мəнінде бүгінгі тілмен айтсақ, мемлекет
тарапыпан халыққа деген ешқандай рақымшылықтың жоқ екенін, оның əлеуметтік жағдайына ғана емес, дініне де
төзбеушілік көрсету еді. Діни түжырымдар соңиалистік құрылысқа сəйкес еместігі жайында идеологиялық жұмыстар
кең түрде жүргізілс бастады. Дінге тыйым салу, орыс шаруаларын қоныстандыру ісінің пəрменді түрдс жүргізіле беруі.
ұжымдастыру барысындагы шектен тыс қысым халыққа қатты батты. Үкімет билігіне қарсы шыққан бой көтерілулер
белең бере бастады. 1029 жылы 8 сəуірде БОАК пея ХКК-і президиумынын қаулысымен дін қызметіне шек қойылды.
21 сəуірде қазақ өлкелік комитетінің барлық діни мектептсрді жабу туралы қаулысы шықгы. Осы қаулылардан кейін
барлық шіркеулер, мешіттер, храмдар жабылып,онын дүние-мүлкі мемлекет меншігіне көшіріле бастады.
Кеңестік жүйе тарапынан көрсетілген қысым ұлттардың дінін ғана емес, тіліне де нұқсанын тигізді. Ана
тіліндегі мектептері жабылып, олардың орнын орыс тілді мектептер көбейді. Біріншіден, ұлттық болмыс, ұлттық сана,
екіншіден ұлттық мəдениет орыс идеологимсының ықпалында қалды.
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Елисеева. -СП6., 1900.
5.Преодолевая религиозные влияние ислама. 1917- начало 1930-х годов. - Алма-Ата, 1990.
6.Директты ВКП(б) и постановления Советского правительства в народном образовании за 1918-1947 гг. М-Л.,1947.
7. аза,стан Коммунистік партиясы съездеріні , конференцияларыны жəне пленумдарыны шарарлары мен
шешімдері (1921-1927) / аза,стан Компартиясы Орталы, Комитеті жанындағы Партия тарихы институты КПСС Орталы, Комитеті жанындағы Марксизм-лснинизм институтыны филиалы. - т.1. - Алматы: аза,стан,
1987418 б.
Резюме
Объектом исследования являются этносы и религия Казахстана начала XX века. Автор показывает проведение
и результаты миссионерской политики царизма, изучает формы присутствия религий в этнической среде, рассматривает
средства морального и физического уничтожения религиозных организаций, духовенства и верующих в конце
двадцатых годов.
Summery
Ethnoses and religion of Kazakhstan of the XXth century are the object of the
research.The author shows missionery police of tsarism and its results,studies forms of presense of religions
in ethnic environment,considers methodos of moral and physical destruction of religious organizations ,clery
and believers at the end of the twenties.
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ЕВРАЗИЯҚҰРЛЫҒЫНДАҒЫЕЖЕЛГІКӨШПЕЛІЛЕРТАҢБАЛАРЫ
Ғ.А. Меңілбаев-

т.г.к., Абайатындағы аз ПУ-ні Отантарихыкафедрасыны доценті

Соңғы кездері Евразия құрлығындағы ежелгі көшпелілерден қалған таңбаларды зерттеуге
деген қызығушылық күннен күнге артып келеді. Бұл жерде қазақ ғалымдарыда халқымыздың көне
тарихына ғылыми тұрғыдан шынайы бағасын беруүшін, ежелгі көшпелілерден қалғантаң балардың
шығу кезеңін зерттеудің қажеттілігін түсіне бастап, бұл тұрғыдан біршама еңбектерді жарыққа
шығарып та үлгірді. Бұл салада казақ ғалымдары Қ. Сартқожаұлы, 3. Самашев , Н. Базылханұлы, Я.
Құмарұлы, С. Əжіғали т.б. көптеген ғалымдардың келелі ең бекетіп келе жатқанын атап кеткен дұрыс
болар. Жоғарыда есімдері аталған ғалымдардың көпшілігінің еңбектетерінің маңыздылығы сонда, олар
ежелгі жазба деректер неміс жəне орыс ғалымдарының, қазақ даласында болған өзгеде ұлт өкілдерінің
жазбаларын кеңінен пайдаланып, ғылыми сапарлар барысында өздері тапқан заттай дсректердсгі
жазулар мен таңбаларға аныктама беріп кетеді. Соны мен бірге ғылыми экспедициялар нəтижесінде
табылған заттай деректердің нəтижелерін жақсы пайдалана апған. Осы тақырыпқа менің
қызығушылығым қашан басталды десем, студенттік кездері архелоіиялык экспедиция барысында,
жекс өзімпің іссапарлармен жүрген ксздерімде Алматыоблысы Нарынқол, Кеген аудандарындағы
таулардың тастарын да кездесетін суретгср мен таңбалар менің қызыіушылып.імды оятып, бүл
тақырыпқа үзақ уақыттан кейін қайтадан кслуіме алып келді. Біршама жылдардан бері осы тақырып
төңірегінде зерттеумен айнальісып жүргепдіктсн, таңбалар төцірегінде ғылыми басылымдарда
алгашқы мақалаларда жариялай бастадым. Еврачня күрлыгындагы ежелгі көшпелілерден қалған
таңбалар жөнінде біз не білеміз? Таңба дегеніміз – түсіне білген тарихшы ғалымдарға бойына мол
сырды
бүгіп
жатырган
тарихи
дерек
деуге
болады.
Таңбаныңмəнмагынасынабайланыстыжэнеоныңқызметітуралыбүлтақырыптызертгеушігапымдардыңдапікіріеріəрқи
лыболыпкелсді. Ежелгікөшпелілерпайдалангаитаңбаларғакөнетүріктертөмендегідейанықтамабергсн: «
тайпа » - олекімағынаныбілдіреді.
Бірінші - « ру, тайлалардыңбелгісі, таңбасы », екіншісі - « қағанныңалтынмөрбелгісі ».
Ежелгікөшпеліру-тайпалардыцқолданғантаңбаларыныңмағынасытуралыбіржақтыпікіржоқ, көне түрік
кезеңіне жататын таңба бслгілердің мəніпе байланысты əртүрлі анықтамалар келтіруге болады.
Бірінші- түрік елінің еңжоғарғы билеушілері - қаған, табгү, шад.тегін дердің елтаңбасы. Екінші - чүр,
тархан, бек , т.б. билік тұлғалардың таңбалары. Үшінші - ру, тайпа, одақтардың эмблемалары
(біріаңбажəнсоныцбірнеиіетүрлері ). Тортінші – жеке тұлғалық жэне аталі. Іқотбасылардыңтац балары
(жеке түлгалық, малга салатынен беягілері жэпет.б. ). Осыт үргыдлн келгендс, тарихи
ескерткіштердегі - қаған, йагбү, шад, тегін - көшпелі ордалардагы орнынаны қтайтын бұлтартпас
айғақтар – бүл символдар мен таңбалар деуге болады. Мысалы, ежелгі көшпелі ордалардағы рутайпалар ішінде белгілі бір жыртқышаңдар, құстар, жануарлар жəне табиғаттағы күн, ай, жұлдыз, тау,
су, т.б, түрлерін символ ретінде немссе таң баретіндс қолдану рəсімдері байқалады. Осыдан көріп
отырғанымыздай, ежелгі түрік дəуіріндегі көшпелі ордалардағы адамдар өздерін қоршаған ортаның,
табиғаттың бір бөлшегіміз деп білген. Оны мен тыгыз байланыста болу, аялау, кұрметтеу, қорғау
түсінігі басым болған ба деген пікір қапыптасады. Біз бойымыздағы осы киелі қасиеттерден айырылып
қалдық па деп ойлаймын. Себебі, адам баласының табиғатқа жасап жатырғаніс - əрекеттері мені
осындай тұжырым жасауғаи термелейді. Сонымен, таңба пық белгілердегі балық, жылап, арқар,
қасқыр, арыстан, бүркіт, қаршыға, қарга, қой, огіз, жылқы, түйс, т.б. аң-құстармен жануарлар дүниесі
бізді көне заман тарихына сапар шегуге жетелейді. Соңғы кездері тарих шығалымдардың нақты дəлел
келтіре айтып жүргені, Евразия даласып-дағы жергілікті түрғындар таңба пықбелгілерді қола дəуірі
кезеңі-нен бастап қолданысқа енгізе бастаған. Б.з.д.І-ші мың жылдықтар аралығындағы ғұн-сармат
кезеңінде алуан түрлі таңбалармен символдар кеңінен қолданылды.
Бұл кезеңдегі таңбалар мен символдар көшпелі ордалардағы басқару жүйесінде, сыртқы саясатта,
ордалардағы маңызды істерде айрықша маңызға ие болды деуге болады. Сарматтар дəуірінің
таңбалары мен символдары көрсетілген заттай ескерткіштер Солтүстік Қаратеңіз аумағындагы
территориялардан көптеп табылды. Бұл жерлерді, ежелгі замандар да осы күнгі қазақ халқының
құрамындағыру –тайпалардыңда мекендегендігін тарихшы ғалымдар дəлелдеп отыр. Рас, ол кездер
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Бүгінгі қолданыста айтылып жүрген «қазақ» атауы болмасада, көне түріктер деген атаумен
жүргендігін біліп отырмыз. Көне түрік мəдениетінің мол шоғырланған жəне таңбалары бар
ескерткіштердің жақсы сақталған аумағы Моңғолия жері болғандықтан тарихшы ғалымдардың
көпшілігі таңбалар тарихын зерттеудс осы аймақтан табылған заттай ескерткіштердің деректерін
басты назарға алады.Ежелгі түрік дəуірі ескерткіштерінің ішінде «қаған» əулетінің таңбаларының
алатын орны ерекше екені белгілі.
Ол тауешкінің арқа жон тусына түзу сызық салған кескін таңбасы. Бүл «екінші түрік
қағандығынын» (680-745 жж.) «ашина» əулетінің символдық белгісі деген түсінік қалыптаскан, Оны
орхон ескерткіштеріндегі Күлтегін, Білгеқаған, Онгин ескерткіші ( Елетмішіі агоүга арналган ), т.б.
арналған бітік-тастардаи кездестіреміз. Сонымен бірге, тағыда бір қызықты тұсы, осындағы тарихи
ескерткіштердің кейбір бітік тастарында жылан бейнелерінің кездесуі деуге болады.Тарихшы
ғалымдардың көпшілігінің назарынан тыс қалып келе жатырған «жылан» символын емес таңбасы де
геометрияық кетпеспін деп ойлаймын. Себебі, біздің бай-қағанымыздай: тауешкісі немесе арқардың
суреттері бар бітіктастар бстінде жылан суреттері де кездсседі. Ондай ескерткіштерге Хошо-цайдам-1,
Елетмишйабғү (Онгин ), Чойыр, Мухар, ХангидаЙ, Шатарчулуу. Қарабалгасун-2, Дзлуул бітік
тастарынай туға болады, Бұл ескерткіштердің салынған уақыты əртүрлі кезеңдерді қамтиды. Бұл
жердегі барлық бітік тастардың V]I-V111 іг. Жататынын байқауға болады. Яғни, тарихшы
ғалымдардың пайымдаулары бойынша, бұл ескерткіштердің кейбіреулерінің шығу тарихын VII
ғасырдың ширегінде оңтүстік батыстан Моңғолияға сеяньто тайпасының Пнан қағаны 645-646
жылдары қоныстануыменбайланыстырады. Мысалы, «Оңгөт» ғұрыптық кешенін зерттеушілер бұл
ескерткішті осы кезеңмен байланыстыра қарастырып отыр. Осындатағы да бір ескеретін жағдай,
«Мухар» ғұрыптық тасбақа тұғырында жылан іспетті белгімен «қаған» «арқар» белгісі бедерленіп
қашалынған. Осыорайда кейбір зерттеушілер «екінші» түрік қағандығының (680-745 жылдары)
билеушісі Қапаған қағанға арналғгн ғұрыптық кешенінің тас бақа тұғырындағы жылан-айдаһар белгісі
жылан жылы, яғни 717 жылы қайтыс болған кезде орнатылған дейді. Біздің түсінігімізше, бул жерде
«жылан» символын емес етаң басы деген магына назарда птыс қалып тұрған секілді. Себебі, тарихшы
галымдардың копшілііі жылан үғымыиа байланысты деректерді ескермей келеді. Мұрад Аджий
кітабында жыланды көшпелілердің символы деген сөйлем кездеседі, мұның астарында шындық бар
ден ойлаймын. Ежелгі жазба деректерде, археологиялык қазба кезінде табылган заттай деректер, бітік
тастардагы таң оаііар, т.б. біздің пікіріміздің ғылыми тұрғыдан дұрыстығын көрсетіп отыр. Ресей
мемлекетішң символында орыстың атты жауынгері, яғни жеңімпаз Георгийдің найзамсн жердегі
жыланды гүйреп жатқан-дыгын қалайтүсіну керск? Лттыжауынгердің толық қаруланып,
найзаменжердегі жыланды түйрегенше, одапда ірі жыртқы шаңдар немесе жабайы жануарларды
түйреуіне болады гой. Жерде бауыры – мен жорғалап бара жатырған жыланды атгың үстінде тұрып
түйрсмей-ақ, оны жаяу жүрііишілерде қолына таяқ алып өлтіре алады гой деп ойлаймын. Бул жердс
жылан символын немесе таңбасын алган кошпеліру-тайпалардың ерік – жігерін таптау, оны аяқтың
астына тастау немесе жою туралы жымысқы саясаттьщ турғандығы белгілі болып тұр.
Себебі, жылан символы немесе таң басы ежелгі түрік халықтарының қасиетті белгісі болған
деуге болады. Сөзіміздің, мағынасын толықтыра түсетін болсақ, ежелг ікөшпелі ордалар, сармагтар
т.б. ру-тайпалардың жылан қабыршақты сауыты болған. Садақтарыда иреленген жылан нұсқасында,
жебелерінің ұштары да жыланның бастарын еске түсіреді, оны жылан «у»-мен суарған, тіпті
жебелерінің ішінде «ысқырыпды бысшығаратын» арнайы жебелері болган. Олда жыланның
«ысылдапды бысшығаруың ескетусіреді» деуге болады . Байрақтарының төбесінде екі жаққа қараған
жылан, осындай жасақталған атты əскерлер бірінің артынан бірі жұптасып келе жатқан кезде,
көшіпкеле жатырған жыландар кошін көз алдыңызға алып келеді. Археологиялық қазба кездерінде
табылган заттай айғақтарда біздің ойымызды толықтыр атүседі.
Сақтар кезеңіне жататын акинак қан жарындағы жылан бейнесі., қорғаннан табылған адамның
мүрдесінде кездескен жүзіктегі жыланның бейнесіт.б. секілді коптеген заттай деректер бізге копсыр
дан хабар берпі тұрғандай. Сонымен бірге, аңыз- əңгімелерде, ертегілерде, жер-суатауларында, бізге
келіп жеткен қытай, грек. парсы, орыс, т.б, көне жазбаларында жылан халықтары туралы деректер
кездеседі. Осыған қарағандая жылан символын, таңбасын алған халықтар, ру-тайпалар г.б. жөнінде
терец зерггеулер жүргізіп, оны ашық айгагын уақыт келген секілді дсп ойлаймыз. Рас, жылан символы
жербетіндегі көптеген халықтардың тарихынан кездестіруге болады. Жылан символы
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Немесе таңбасы əр халықта əрқилы магынада қолданылган, солардың ішінде қазақ халқының тарихынан жыланның
қандай орын алатындыгы оның ертегілсрі, аңыздары, сенімдері арқылы бізге белгілі болып отыр. Бізде жылан
жағымды бейне болып есептеледі. «Жатқан жыланның құйрығын баспа», «үйгекелген жыланның басына сүт құйып
шығарып жібер», «жыланды жетік ессең деке сірткелік жаны болады», «мүйізді жыланды көрген адам бақытты
болады» т.б. нақыл сөздердіц астарында көп мағына бар деп ойлаймын. Бұл нақыл сөздер бізге дейіншыққан, сол
себепті оның мағынасы көп жағдайда халқымыздың көне тарихынан хабар беріп тұр деуге болады.
Оның бірден – бір мысалы Моңғолия жеріндегі ғұрып тастық кешендердегі «жылан» символдары немесе таң
баларыдер едім. Осы күндері «жылан» символын немесе таңбасын алған қазақ халқының құрамында ғыру-тайпалардың ішіндс «жаббас» руы немесе тайпасы ғана деуге болады. Оның символын емесе таңбасы «7,» белгісі ежелгі сақтар,
ғұндар,түріктер дəуірінен бастап кездеседі. Біздің пікірімізше «жаббас» сөзінің бастапқы мағынасы «жылан-бас / жамбас / жан-бас / жаб-бас / түрімде өзгерістерге ұшыраған болуы мүмкін деген болжам жасауға болады. Жаббас руының
«7>» символы немесе таңбасы басын жоғары көтріп алған, дұшпандарына айбат шегіп тұрған жыланды көзалдыңызға
алып келеді. Бұл символ немесе таңба біздің ойымызша ғұндар билеушісі Мөденің символы да болуы керек деген ойға
жетелейді.
Соған қараңанда жаббас руы ғұндар құрамында болғандығы анық деугс болады. Мөдеханның қатаң тəртіпке
бағынған əскер жасақтауы, оларды өзінің айтқаны мен жүретін деңгейге жеткізуі, «дұшпандарына үрей тудыратып,
ысқырып ұшатын садақ жебесін ойлап габуы», жилан қабыршакты еауыт таркиюі, т.б. бізді осындай талдау жасауға
итермелейді. Махмұдəл-Қашқаридың «ДиуанЛұғатат-Түрік» деген атақты еңбегінде «жабуш / жаб-буш / жаб-буш / жаббас / созіне төмендсгідей түсініктеме берген: «...тот, кто иыстраинаетотрядык битвси прсдотвращастбесчинст-васо
стороны войска». Бұл жердегі «жабус» сөзінің көне түрік дəуіріне жататындығын ескерсск, жаббас сөзінің шығу тарихы
көне дəуірден бастау алатын болып шығады. Яғни, жаббас сөзінің магынасы «... жасақты шайқасқа ұйымдастырушы
жəне əскер тарапынан болуы мүмкін жүгенсіздіктерге жол бермеуші» дегенмағынабереді.
Соған қарағанда, жаббас сөзінің шығу тарихы жылан сөзімен тікелей байланысты болуы керек деген болжам
біршама шындыққа жақын келетін секілді. Құрбанғали Халидтың «Тауариххамса» (бсстарих) атты еңбегінде
төмендегідей сөйлем жолдары кездеседі. «Бұрынғылардан қалған : жылы – жылы сөйлесең жылан іннен шығады,
қатты-қатты сөйлесең кəпір діннен шығады»-.- «Алшын балаларынан ақылдысы Жаппас болған соң , атағанда аталары
мен қатарластыра «Алшын-Жаппас» деп қосарланып айтылады.(92б.) Осы сөйлемдердің астарында айтылмай қалған
көп сыржатырған деуге болады. Жаппас руының көне атауының жылан сөзімен тікелей байланыстыра қарастыруымыз
жəне осы секілді жазбаша түп-деректер, айғақтар т.б. анықтамаларға ғылыми талдау жасап, оның мəн – мағынасын
ашып көрсетуге тырыстық.
1.СамашевЗ. БазылханН. КCнетHрікта балары. Алматы, 2010 жыл.
2. ;рбанғали Халид (бес тарх). Тауарих хамса. Алматы « аза,стан » 1992 жыл.
3.Махмуд ал- ашғари . Диуани Луғат ат-Турк. Алматы « Дайк-Пресс » 2005 год.
4.Мурад Аджи. Кипчаки огузы.7 средневековая история тюрков и великой степи
Москва, 2001 год.
5. аржаубай Сарт,ожа;лы. Байырғы турік жазуыны генезисі. Астана 2007.
6.Т.Жан;за, . аза, ономастикасы /атаулар сыры-3/ Алматы 2007 жыл. 7.
7.Тілеуберді +бенай;лы Тыныбайын. Ата жазу алыстан сыр ,озғайды. Алматы
Н;рлы əлем » 2008 жыл.
Резюме
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В данной статье расматриваеся история появления родовых знаков и символов в
коневой среде казахского народа, а также взаимосвязь родовых знаков казахского народа
с древными знаками тюрков.
Summery
In qiven article is considered the history of patrimonial siqns and symbols on the
nomadic environment of Kazakh people. And also the interrelation between patrimonial
signs of Kazakh people and ancient signs of turks is described.
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XIX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ АЙМАҒЫНДАҒЫ ОҚУ АҒАРТУ
ІСІНІҢ СИПАТЫ
Р.Р.Оспановат.ғ.к., Абай атындағы аз ПУ-ні доцент м.а.
XIX ғасырдың екінші ширегінде орыс-қазақ қатынастарының даму тарихы барысында
Қазақстанның ағарту ісі, білім беру жагдайымен мəдсниетіне, оның тарихы мен табиғи байлықтарын
зерттеуге жағымды ықпал етіп, белгілі із қалдырғандар аз болған жок. Сонымен қатар қазақ мектептері
өлкенің ағарту ісінің дамуына ықпалы зор болды десек қателеспейміз. Олар «... тамырын жайып, кейін
жеміс берген, кұнарсыз топыраққа түскен алғашқы дəн» деуге болады[1,34].
Жəңгір мектебі сол кездегі тек Бөкей Ордасында ғана емес, жалпы қазақ даласындағы жаңа
бағыттағы бастауыш екі тілде білім берстін мектеп болды. Бұл білім ошағында басқ амектептерде
бұрын-соңғы жүргізілмеген арифметика, тарих,жағрафия, грамматика (көркемжазу), орыс тілі сынды
жаңа пəндер оқытылды. Сабақ орыст ілінде жүретін болған. Тағыбіререкшелігі, мұндайбілімекітілде,
орысжəнеқазақтілдеріндеқатаржүргізілген [2,45].
XIX ғасырдың екінші жартысындағы мектептердің негізгі мақсаты казақ балаларын
Орынбордағы Неплюев кадет корпусына, гимназияға жəне басқада орыс оқу орындарына түсуге
даярлау жəне патшаға адал қызметкерлер дайындауды да негізге алды. Бұл типтегі мектептер қазақтар
арасындағы тұнғыш мектсп болды. Кейіннен Жетісуға орыс көшпелілері көбеюіне байланысты мектеп
орыс жэне қазақ балаларына арналған аралас мектепке айналды.
Осы уақытта Верныйдада, татар қонысында да қыздар мектебінің жоғы жəне 1876
жылыауылдықмектептерашуғақазақтардан
(əртүтіннен
20
тиыннан)
6205
сом
63
тиынжиналғаныарнайыкөрсетілген. Əсіресе, соңғы қаржының көлемінен өңірде қанша ауылдық
мектеп ашылғанымен оған неше отбасының үлес қосқанын шығарып алу қиын емес [3.112]. Оқу ісі
мецгерушісінің қызметі тұсында облыстағы мектептердің жəне сондағы оқушылардың саны арта түсті.
1878 жылы Верныйуезіндегі Іле поселкесінде бір поселкелік мектеп ашылды. Облыстағы орыс оқу
орындарында 1873
жылы 1378, 1877 жзие 3007, 1875 жылы 4703 оқушы болды. Қапал жəне Ыстықкөл уездінде жергілікті
халық балаларын оқыту мақсатында мектептерді қаржыландыру үшін деп Верный уезі қазақтардың
əрбір үйінен 20 тиыннан тоқмақ уездері қырғыздың эрбір үйінен 10 тиыннан апынатын болып келді.
[4,10] Патша үкіметі қазақ балаларына мектептер аша отырып, отарлау мақсатын көздеді.
Қаншалықты болғанымен бұл мектептердің ашылуы нəтижесінде шаруашылық түрінің жəне орыс
мəдениетінің қазақ даласына енуіне себеп болды. Қазақ балапары ол мектептерде орыс тілін үйреніп,
орыс халқының тарихымен, мəдениетімен жақын танысты. XIX гасырдың соңында Оңтүстік
Қазақстанның шашыраңқы қалалары əкімшілік жəне қоғамдық мекемелері заң кедсні, оқу, акциздік.
Жерге орналастырушы (землеустроительных), медициналық орталықтандырылған жереді, Осының
барлығы жергілікті қалаларда кітапханалардың ашылуына əкелді. Олар əсірссе бірінші болып АулисАга,Қазалыда, Лепсіде, Қаиалда, Сергиопольда ашылған еді. Кітапханалардың мацызды ортаиығы 60жылдары ашылған Верный қаласысді [5]. Верныйдагы ер балалар гимназияларында оқимын
деушілергс халық-ағарту минисгрлігі бекіткен ережегс сəйкес мынадай талаптар қойылды:
1.Оқушы бадалардың ата-аналарымен туған-туыстары гимназия орындарын қалада
тұрмайтын болса, онда өздерінің балаларын кімге табыстап кеткендігін деректорға міндетті түрде
хабарлауы тиіс.
2.Ата-аналары мен туыстары қалада тұрмайтын оқушылар гимназия басшылар ұсынған оқушы
пəтерінің бірінде тұрады. Басшылар ұсынган пəтердің ішінен лайықтысын таңдап алу мэселесін
оқушыныц ата-анасы шешеді.
3.Оқу үшін ақы алдын-ала жарты жылда бір төленеді: алғашқы жарты жыл үшін тамызқыркүйек ай ішінде төленеді.
4.Оқу кезінде гимназияда тəрбиеленушілср оларға арналған ерекше үлгідегі арнайы
формалы киімді киіп жүруге міндетті.
5.Гимназияда тəрбиешілер оқу мерзімінде белгіленген сабақтарда міндетті түрде қатысу керек жəне
оқу алдында болатын шіркеулік дұға оқуына кешікпеулері қажет.
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6.Сабаққа келмей қалу себебін оқушы баланың өзі немесе ата-анасы инспекторға немесе

класс жетекшісіне уақытылы хабарлау тиіс.
7.Оқушьшар жексенбі күні жəне мереке күндері, сондай-ақ кешқұрым гимназия ғимараты
жанындағы храмға келіп құдайға кұлшылық етіп тұруы тиіс.
8.Спектакльдерге, концерттерге жəне т.б. көңіл көтеретін қоғамдық шараларға оқушылар
гимназия басшылары рұқсатымен барулары керек.
9.Гимназия оқушыларына темекі тартуға, ішімдік ішуге қатаң тыйым салынды.
10.Гимназияда жəне одан тыс жерде де оқушылар əрқашан еыпайы, таза жүруге, əрі
гимназия тəрбиеленушілері үшін белгіленген тəртіп ережесімен əдептілікті сақтауы тиіс [1,7].
Міне, осы жерден гимназиядағы оқу ақылы болды. Оған жылына 500 сом төлегендігін аңғаруға
болды. Жылына 500 сом төлеп баласын оқытуға өлкедегі тұрғындардың басым бөлігініңмұршасы келе
бермейтін. Осынша Ресейдсгі таптык-сослокиялық оқу жүйесініц тəртібішеі аймақтағы отар слдердегі
орыс мектептсріне ықнал етіп отырды.
1885 жылы халық-ағарту министрлігінс қаралатын оқу орындарының саны Қазақстанның
Оңтүстік облыстарында 42-ге жетті. Оның 2-уі орта білім беретін гимиазия, қалғандары бастауыш оқу
орындары еді. Осы орыс оқуларына қазақ балаларының тартуы жөнінде "Обзор семиречинской
области дог.” атты жинақта былай да көрсетілген: “Жалпы айтқанда қазақтар жэне басқа да
түземемдікттер өзбалаларын орыс оқу орындарына шын көңілдерімен бермеуі де бұған басты себеп;
Орыс оқуорындарында түземдіктердің тілемендіні оқытылмауында болын тұрды. Сондықтаи
түземдіктер өзініңбалаларын құранмен жəне шариғатпен етене тапыстыру мақсатына болыстарда кезіп
жүрген қазақ, сарт жəне татар молдаларына оқуға беруде’’. Шіркеу жанындағы Приход мектептерінде
христиандық діни тəрбие білім беруге ерекше квніл бөлінді сондықтан бұл мектептер жергілікті халық
арасында ешқандай беделге ие бола алмады. Қалалық училищелердің жанына жергілікті халық
балаларына арналған халық бөлімдер жогарыда аталган ережелерге сəйкес мемлскеттік қазына
есебінен емес қоғамдық қаражаттың есебімен ашылатын. Дайындық бөлімінде бұратаналардың
балалары орысша сөйлеуге, орыс алфавиттерінің дұрыс дыбысталуын үйреніп шығу тары тиіс болды.
Генерал-губернатор бекіткен ерсже бойынша оқушы пəтердегі жергілікті қогамдық қаржымсн
ашылып, қалалық училище меңгерушісінің қарауында болды. Оқушы нотерлі Жамбыл облысында
1885 ж. қапалдағы оқушы пəтерінде 13 қазақ баласы, Қаракөлдегі оқушы пəтерінде 20 қырғыз баласы
орналасып, қалалық училищесінен білім ала бастады. Верныйдағы ер балалар гимназиясы жанынан
ашылган пансионда 1886 ж. 40 оқушыболды. Бұл оқушылардың 28 қазақ, 1 ұйғыр, 11 орыс балалары
еді. Гимназиядагы 28 қазақ баласының 3-уі дайындық бөлімінде оқыган. Облыстағы бастауыш
мектептерде орыс тілі бойынша негізгі оқулық үш инспекторының“Родное слово", Булановтың
'‘Азбука” кітабы болды. Арифметикадан Тамаповгың “Арифметическиезадания” атгы кітабы
қолданылды. Сабақ процесінде түрлі көрнекті құралдарда пайдалынатын. XIX ғ, 80 жылдан бастап
облыстағы мектептерді кітаптармен қамтамасыз ету қолға алынып, орталықтан түрлі кітаптар мен
көрнекі құралдар алдырылды. Мұндай кітаптардың ішінде мектеп мұғаліміне арналған методикалық
оқу құралы ретінде. Бусловтың “Руководство для сельских учителей с приложенисм образцовых
уроков по русскому языку, родипоповедепию, отечества всдению, арифмстики и «чистописанию”
жэне Машнин мен Бурейниннің “Руководство арифметики” деген кітаптары ұсынылды.
Сонымен қатар училищелердің де оқу - ағарту ісінде атқарған қызметі жоғары. 1911 жылы
Сергиопольдағы училищеде 82 қазақ баласы, 82 православный балалары оқыгап [5]. XIX
ғасырдыңбасында Аякөзде бірнеше мектептер мен медреселер болған. Онда молдалар ескіше сабақ
берген. Осыдан қалада қоғамдық кітапхана ашу уйғарылған.
1909 жылы 3 қазанда Жетісу облысының Əскер губернаторы барлық мектептер мен
медреселерде патшаның портреті ілінсін деген бұйрық шығарады. Бірақ Аякоз медресесінің
меңгерушісі патшаның портретін ілмейді. Осыдан 1910 жылы 16 қаңтарда станица атаманы
оқушылардың барлық ата-анасын (86 адам) жинап алып губернатордың бұйрығын жария етеді. 1913
жылы қаланың орыс-қазақ кітапханасы жөнінде ‘‘Жетісу генерал-губернаторымен Жетісу Казак
атаманына өтініш берілген. Оның Сергиопольдың 2 класстық мектебінің меңгерушісі Н.А.Вербин,
шіркеу қызметкері А. А. Попов, Лепсі усзінің 2-бөлімшесінің элемдік соты (мировой судья
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(Һ.Т.Виессндорф, дзрігср К. К. Любинский, мал дəрігері П. И. Литвинов, Сергиополь
станицасыныңвахминистрі В. Т. Первухин , көпес Ю. А. Пасыров жазган еді. Лепсі уезінің Сергиополь
станицасының тұрғындарынан да өтініш келіп түседі. Онда біздің осы өтінішті берген күнімізден, бір
ай ішінде Сергиопольдық кітапханалық қоғамын ашып берулеріңізді өтінеміз-деп жазған. Қоғамдық
мақсатымыз жергілікті халық кітаптар мен мерзімді басылымдарды қолдануына жағдай жасау.
Сергиопольдық кітапхана қоғамы өз шығармашылығын Сергиополь станициясының болыстықтарына
таратпақ болды
Сергиопольдағы қоғамдық кітапхананы ашушылар жоғарыдағы өтініште аталғандар еді.
Қалған тұрғындар осы қоғамның екі мүшесі арқылы алғашқы қорға ақша бермек (первый взнос).Жəне
жылына 1 рет қогам мүшелерімен ұйымдастырылған жиналысқа шақырылып отырмақ.Бір жылға үш
ұсынылған адам ішінен біреуі таңдалып кітапхананы қадағалауды мойнынаалады. Сергиопольдағы
кітапхана қоғамынан оның мүшелері қалауымен қалаған уақытында шығып
кете алады. Ю.Насыров пен И. Вербин 8 мамыр күні губернаторға: “2 көкектегі № 8399 жəне 8600
жарлық бойынша Сергиопольдағы қоғамдық орыс-мұсылман кітапханасын басқару үшін Лениннің 2гильдиялық көпесі Ю. Насыровты, кітапханашы қызметіне демалыстағы подполковник
А.Жеребьятевті бекітуіңізді сұраймыз” - деген өтініш жолдайды [6]. Сергиопольдьтқтардың осындай
өз сауатын ашуға талпынысы нəтнжесінде, кітапхана қоғамы ашылып, қоғамдық-ағарту ісінде
жергілікті халыққа игі қызмет атқарды. Лепсі уезі 1880-жылдары қала жəне уез орталығы болғанан
кейін, қала халқының саны күннен-күнге өсіп, онда көптеген мектептер ашыла батайды. Бұл
мектептерге оқу-құралдары қажет болады. Осы кезде усзде кітап сатумен айналысатын саудагерлер
тобы шыга бастайды. 1889 жылы Лепсіде жоғарғы бастауыш училищесі ашылады [6]. 1899 жылы
жаңа ерсжелік өзгерістермсн Лепсі уезі Жетісу облысымен Дала генерал- губернаторлығынан
Түркістан генсрал-губернаторлыгына енгізіледі [240]. Басқарманың ауысқанымен əкімшіліктегі
басқару Ісі өзгеріссіз сол қалпында қалтырылды. 1911 жылы Лепсідегі мектептер мен училище. жерде
журналдарға жазылу көбейіп кетеді. 3класстық қалапық училище 1911 жылга “Вестник воспитания”,
“Нива”, "Современный мир”,”Русскаяшкола”, “Русский начальный учитель", “Вестник Свропы”,
“Родпик” журналдарын жаздырып алған [7;9.10п.]. 1916 жылдарға қарай Лепсіде бірнеше
кітапханалық қоғамдар - Сериополь станицасында жəнешіркеу қауымдығы Бахтыда болған. Бахты
кедендік басқармасында Сергиопольдық түрік кітапханасы (орыс-қазақ) жəне Лепсі қалалық
басқармасының қоғамдық кітапханалары жұмыс атқарды [7]Ғасырдың аяғында Қазақстандағы
зерттеуші-этнограф жəне өлкетанушылардың бірі, 1846жылы Аякөзде туылған Құрбанали Халиди
болған. Ол бірінші Аякөзде, кейін Семей медреселерінің бірінде оқыған. Қазақ, татар тілдерін білген
адам. К.Хадиди бір уақыттарда Бахты бекінісінде тұрып, 1874 жылдан Шəуешек қалаларының біріне
имам болып кеткен. Ол Меккеге қажылықка жəне таяу шығысқа, Түркияға, Еуропаға барған адам.
Сонымен қатар Н. Ф. Катанов, П. В. Радлов, А. Вамбери еңбектерімен таныс болған. К.Халиди Қазан
қаласында өзінің - ' Гарих-и Джарида-и Джадида” (жаңа тарихи хаттар, 1889 ж.); 'Тауа-и хамса-и
шарки” (бес шығыс халқының тарихи очеркі, 1910 ж.) - атты екі еңбегін жазған. “Өрнек”
басылымынан шыққан екінші еңбегінде қазақ халқының тарихы, этнографиясы, мəдениеті ерекше
орын алған [8]. Осындай тағы бір орны толмас тарихи мұра ретінде, Қазақ мемлекеттік
университетінің Қазақ фольклоры мен əдебиетітің тарихын ғылыми-зерттеу тобының басқаруымен
“Аякөз ақындары” деген атпен Тобағүл-Мұсабайұлының (1871-1937 ж.ж.) “Сібірден жазылған өлеңхаттары” атты бірінші кітапшасы жарыққа шығарылған. Патша үкіметінің қазақ жерінде отарлау
саясатын асыра жүргізуін ақын-жыраулардың шығармаларында да орын алды. Осындай көрнекті
тұлғалардың бірі - Дулат Бабатайүлы 1802 жылы Аякөз елді-мекенінде дүниегекелген. Өнер жолына
ерте түскен Дулат XIX ғасырдың орта шенінде Сарыарқадағы ең атақты ақындардың санатына
қосылады. Өмірінің соңғы күндеріне дейін үлкен құрметке, даңққа бөленіп өткен ақын 1871 жылы өз
елінде қайтыс болады. Ең алғаш рет Дулаттың тұңғыш жинағын қиссашыл ақын Мəулекей 1880 жылы
«Өсиетнама» деген атпен Қазан қаласынла бастырып шығарған [8]. Дулат Бабатайұлы қазақ жері
талауға түсіп, отаршылардың ойранын өзінің «Ақжайлау мен Сандықтас «Аягөз» толғауларында ел
жағдайы мен жер жағдайын байланыстыра жырлап, ата-дəстүрдің үзіліп,
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ата-қоныстың қадірі кетіп, өлкенің тоз-тозы шыққанын сөз етті. Ол отаршыларды батыл айыптап,
патша үкіметінің озбыр саясатына қарсы тұрды. Сондай-ақ, өз шығармаларында жатақтар жағдайын
жырлады.
Сол кезде Жетісудағы үздік мектептердің бірі Қарағаш ауылындағы (Лепсі уезді) “Мамания”
мектебі болды. Оның иесі атақты Маман байдың ұлы, сауатты Есенғұл еді. Мектеп Уфа қаласындагы
Ғалия медресесіне ұқсас ұйымдастырылған. Уфадан оқу жоспары алынып, мұғалімдер шақырылады.
Бұл мектептің оқытуы негізінен діни тұрғыда өтеді. Оның алғашқы мұғалімдері Уфаның башқұрттары
мен Қазанның татарлары еді. Мектепте оқитын қазақ балалары үшін интернат ұйымдастырылып,
мүғалімдерге пəтер беріледі. Ал олардың жалақысын оқушылар төлейді.
Лепсі уездінің шенеунігінің мектептер ашу мəселесінде болыстықтарда өткізілген съездер
туралы Бахтының белімшелік Приставына жолдаған рапортындагы баяндама нақты аударылған. Ол
қазақ: «Мектеп салу, тақсыр, жақсы ой, бірақ дəл казір ол бізге қатты қажет емес-ау. Біз əлі өзіміздің
отырықшы немесе көшпелі болатынымызды білмейміз, алдағы 3-4 жылда қайда тұратынымыз да
белгісіз. Отырықшылыққа көшу керектігін де көре алмай отырмыз: барлыгымызға жерде жетпейтін
шыгар, Көшпелі болып қала беруіміз де қолымызда емес, шабындық та аз, бүгінгі барымызды ертең
тартып алуы да мүмкін. Бір ғана малмен қайда барамыз. Қыс бойы біз малымызды жалға Қытай
жерінде бақсақ, жазда да өз жерімізге ақы төлейміз. Бізден мемлекеттік бөлімшелер де, орыс
шаруалары да, кімнің қолынан келсе, солардан салық алады. Барлығы заң негізінде талап етеді.
Жайлауға көшкенге дейін, мемлскеттік жерге деп қаншама ақша төлейміз. Бұның барлығы біздің бір
нəрсеге сенуімізге қорқыныш əкелді жəне өзіміздің келешегіміз не болатынын білмейміз»-деп жазған.
(Бұл бір байдың немесе орташа жағдайдағы байдың арызы деп түсінеміз. С'.А.) [8]. Бұл тарихи кезеңде
отарлық саясаттың езгісінде болған қазақ халқының басына түскен жағдай еді. Дегенменде, жоғарыда
келтірілген деректерде Аякөз қаласындагы мəдени мекемелердің жұмыс істеуі барысында уез
халқының білім деңгейінің көтерілгендігін көрсетеді. Бірақ, осы жетістіктердің өзі орталықтьқ тікелей
араласуымен, олардың басым бағыттарымен жүзеге асырылды.
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Резюме
В данной статье рассматриваются проблемы народного образования в Семиречье во второй
половине XIX века. Далее излагается история мектебов и медресе данного региона.
Summагу
Тһіs агtісlе іs соnsіdered tһе аdministrative соntгol questions оf Меdіаl Zhuz at first half of the 19 – th
century and some for consuetudinaruy problems of Siberian kirghiz peoplе
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ИЗМЕНЕНИЯВ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

в 50-80-х годах XX века
А.М. Жаркенова-

доцеит кафедры истории Казахстана ЕНУ им. Л.Н.Гумшева, к.и.н.
Исторические особенности заселения северных областей Казахстана (военной и крестьянской колонизации)
и особенности экономического развития 1950-1960-х годов, вызвавшие большой приток населения из областей
Российской Федерации и Украины, обусловили преобладание в населеиии Целинного края русских (около 45 %) и
украинцев (около 14,4 %).
В результате в 1960 году национальный состав населения, к примеру, Кустанайской области был
следующим: казахов - 19 %, русских - 41, украинцев - 21, других национальностей - 19 % [1].

Диаграмма 1 - Нациоиальный состав населения Кустанайской области в 1960 году

*каза хи *русские *украинцы *дру гие

Как считает российский исследователь С.А.Панарин, теоретическое пограничье России с Казахстаном
очерчивается в пространстве следующим образом: с севера - государственной границей между ними, с юга - линией
разделяютщей территории преимущественного расселения титульного и нетигульного населения Казахстана.
Очевидно, реальная граница России, по его мнению, сдвигается на юг и юго - восток Российской Федерации,
охватывает ссвер и северо - восток Казахстана. Южный край погранничья, по его мнению, может быть обозначен по
двум основным признакам.
Прежде всего - по показателям зтнической структуры населения. В отличие от юга и юго - востока
Казахстана, где эта структура включает три основных составляющих - казахское большинство, “европейское”
меньшинство и “азиатское” меньшипство (узбеки, уйгуры, дунгане, корейцы и т.д.), на севере и северо востоке она
практически дуальная: казахи - европейское по происхождению население. Эта пропорция складывалась, в первую
очередь, из русских, украинцев, белорусов, немцев, поляков, татар, а также греков, молдаван, евреев, башкир,
чувашей и др. Формально в состав «европейцев» входят и небольшие русифицированные вкрапления горских
народов (чеченцев, ингушей, балкарцев), но они, вместе с большинством русифицированных “азиатов", образуют ту
самую часть русскоязычных, которая и остальными русскоязычными Казахстана, и населением России, как правило,
не отождествляется с “ближними” [2].

Территории

Таблица 1 - Удельный вес казахского населения в северных областяк Казахстана
в 1959 и 1989 годах (в %) [3].
Г оды
1959

1970

1979

1989

32,6

36,0

39,2

Кокчетавская обласгь

22,7

26,3

28.9

Кустанайская обласгь

19,1

26,3

28,9

Павлодарская область

25,2

26,8

28,5

Северо- Казахстанская область

15,0

15,3

18,6

Целиноградская область

18,4

20,4

28,4

Казахская ССР
Целиниый край

18,6
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Как видно из таблицы I в 1959 -1989 годы в республике медленно, но верно рос удельный вес казахов: с 30
до 39,7 %. Однако в северных областях Казахстана Данный показатель существенно отличался от
республиканского. Так, согласно данным таблицы 1 и диаграммы 2 , даже в 1989 году удельный вес казахов
в населении оставался иизким и составил: в Северо-Казахстанской области - 18,6 %, в Целиноградской
области - 22,4, Кустанайской - 22,9, Павлодарской - 28,5, а в Кокчетавской - 28,9 (самый высокий по региону
показатель).
Диаграмма 2 - Удельный вес казахского населения в 1989 году в Казахстане и областях Северного
Казахстана [4
28.9

39,2

28.5

1

Таким образом. северные области не смогли даже к 1989 году дотянуться до
средиореспубликанского показателя тридцатилетней давности (это наглядно демонстрирует диаграмма 2),
когда удельный вес казахов в общей численности казахстанцев был каіастрофически низким вследствие
мощных миграционных потоков, а может быть даже потоков, если учесть их размывающее влияние на
этническое своеобразие, менталитет казахов.
Однако при этом следует отметить, что темпы прироста казахского населения, как видно из
таблицы 1, за 30 лет во всех областях Северного Казахстана, за исключением Павлодарской, были выше
среднереспубликанских. Если в Кустанайской области темпы прироста казахского населения за 30 лет были
примерно равны рссгіубликанским - 18 %, то в Кокчетавской, Северо-Казахстанской и Целиноградской –
вдвое выше республиканских.
Очевидно, зто было связано с большим развитием промышленных производств в первых двух
областях, когда на фоне больших миграционных волн из-за пределов республики, откуда прибывали
рабочие кадры, даже высокий естественный прирост казахов не мог оказать существенного влияния на
изменение национального состава населения.
На севере и северо-востоке: “европейцы" живут не только в городах, но и в сельской местности.
Имеет место и этническая чересполосица. Так, в составе каждой из семи областей с преобладанием
русскоязычных можно выделить районы с высокой концентрацией титульного и нетитульного населения.
Наличие значительного сельского "европейского" населения, закрсплённый в исторической памяти
идеологический факт первоначального вхождения некоторых северных территорий в состав собственно
российских губерний/областей и даже их освоения русскими до казахов [5], а также то обстоятельство, что
пять из семи областей с напвысшей концентрацией русскоязычных непосредственно примыкали к РСФСР,
а две остальных соседствовали с приграничными областями - все это способствовало восприятию севера и
северо - востока Казахстана как зоны сплошного расселения русскоязычных и естественного продолження
русского “материка” [6].
Процесс русификации в Казахстане был выражен в силу объективных причин более остро в северных
областях. В считанные годы доля казахского паселения стала катастрофически низкой, уступив место
преобладанию славянского населения, которое по республике в целом был
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сосредоточено в основном в развитых в производственном, экономическом отношении
городских местностях. Особенно низкой была доля казахского населения в городах, при этом это
касается как ситуации в целом по республике, так и в Северном Казахстане.
Казахское население в силу традиционных видов занятий остолось в подавляющем
большинстве своем в малоразвитых сельских местностях и местах экологических бедствий
(Наурзумский район Кустанайской области, где, в «народно-хозяйственных» целях проводились
атомные взрывы по программе "Региоп”, которые были произведены вдоль меридиана Костанай Аркалык - Жезказган - Кызыл-Орда; Джангильдинский район Тургайской области, близко
расположенный к Байконуру).
Под мощным прессингом имеющего более широкую сферу применения языка, иной культуры
и образа жизни, ставших гарантом успеха соцнальной мобильности индивидуума, казахское
население, оказалось в заведомо невыгодном положении и было вынуждено приспосабливаться к
новым реалням.
По сведениям Госкомстата Казахской ССР «О национальном составе руководителей
промышленных, сельскохозяйетвенных предприятий и организаций траиспорча. связи и строительства
на 1 января 1990 года», соотношение казахов и русских по республике в данной социальной группе
было 39,5 и 34,8 %. Северный Казахстан вкупе с Восточно-Казахстанской и Карагандинской
областями показал обратное соотношение. Так. в ссверных областях удельный вес казахов среди
руководящих работников колебался от 12,8 до 28,9 %, русских - от 62,7 до 36,1 % [7_|. I Іри этом
следует признать, что удельный вес руководящих работников - казахов был в целом пропорционален
удельному весу казахов в структуре всего населения областей.
Российские и зарубежные исследоиатели отмечают, что еще в 1970-е гг, русские жаловались
на несправедливость по отношенню к ним при поступлении в вузы, а с наступлением независимости
диспропорция стала еще болсе явной. В 1989 году 54 % всех студентов были казахи. 31 - русские
\8\.При этом не учитывается факт “старения” русского этноса и “сжатия" молодых возрастных групп,
а так же отъезд молодых на историческую родину вследствие более узкого перечня специальностей
вузовского образования Казахстана.
Несмотря на абсолютное преобладапие в северном регионе неказахского населения и
разрушение в исследусмый период этнической компактности проживания у казахского населения,
анализ архивных данных о браках по национальностям за 1970 год, когда удельный вес казахов в
северных областях колебался от 15 до 22 % и шла мощная пропаганда интернационализма, позволяет
сделать ряд выводов.
Во-первых, в 90-95 % случаев казахи вступали в браки с представителями своей
национальности, то лишь на 2-7 % ниже соответствующего республиканского показателя, причем
женщины казашки вступали в межнациональные браки гораздо реже мужчин своей национальности.
Во-вторых, примерно 90 % межнациональных браков славяне заключали между собой. Причем, в
отличие от казашек большую активность вступления в брак с представителями тюркских групп
демонстрировали женьщины - славянки, а не мужчины - славяне [91 вследствие менее благополучного
соотношения полов.
Другим следствием социально-демографической политики государства рассматриваемого
периода истории является и то, что сетодня для оралмапов (казахов, вернувшихся на историческую
родину) владение родным казахским языком оказывается недостаточным для гого, чтобы нормально
адаптироваться в северном регионе Казахстана. Культурная экспансия на северных территориях
Казахстана отразилась на национальной культуре в целом в виде глубокого и всеохватного кризиса,
так как наложилась на жузовое расслоение казахов, относительно хорошо сохранившееся вследствие
иизкой мобильности казахского населения в плане миграции.
Российский исследователь СД.Панарин условно делит русскоязычное население на севере и востоке
Казахстана на две подгруппы. Костяк первой, по его мнению, образуюг этпические русские. К ним
примыкают сильно русифицировавшиеся представители народов, чей основной этнический ареал
находится на территории бывшего СССР (украинцы, белорусы, татары, башкиры, мордва и др.). Вторая
подгруппа складывается из диаспор народов, у которых историческая родина лежит за пределами
распавшегося Союза (немцы, поляки, греки, евреи) и которые носле краха империи испытали острый
кризис идентичности. Правда, в отличие от русских, они были пасынками империи, принадлежали не к
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главному народу, а к народам-изгоям, подозреваемым в предательстве (немцы) или имманеніной
неблагонадежности (евреи). Однако, если и не отождествлялисьтитульным народом со “старпшм братом”,
то, по крайней мере, находились под чащитным зонтиком высокоі о статуса разделяемой ими русской
культуры - хотя и заплатили за это далеко зашедшей русификацией [10]. Различия в идентификации
зависели от степепи русификации, моноэтничносги поселения, этнической однородности или смешанности
ссмей и т.п. Однако в тех случаях, когда по какпм-либо причинам надо было соотнести себя с казахами, все
русскоязычные сразу поднимались на уровень СССР и отождествляли себя с общесоюзным большииством громадным русским “материком" в составе советского поселения. И поскольку самоидентификация второго
типа совпадала с восприятием их казахами, они действительно были приобщены к высокому
этносоциальному статусу главного народа империи. Независимость же лишила союзный уровень
идентификации его легитимности. Огныне, какова бы ни была доля русскоязычных в населении на мсстном
уровне района или области, на общеказахстанском уровне они лишились привычного и, казалось, высоко
ценимого статуса государственного большинства [11].
Наряду с указанными негативными процессами, следует отметить, что в условиях железного
занавеса опыт общения предсгавителей множества различных этнических культур в Казахстане был
уникальным. Этот фактор не в последнюю очередь повлиял на формирование этнической и культурпой
толерантности и отсутствие ксснофобии у проживающих здесь народов.
Национальная структура населения региона в исследуемый период вследствие абсолютного
преобладания славян изменилась мало, иесмотря на то, что темпы прироста казахского населения в регионе
были выше средне республиканских.
По сведениям Госкомстата, соотношение казахов и русских в составе руководителей различных
секторов производства в 1989 году было пропорционально как по Казахстану, так и по исследуемым
областям. Просто вследствие малого удельного веса казахов в структуре населсния северных областей
руководство было практически однородным с мслкими вкраплениями этнических меньшинств, к которым
тогда относились и казахи.
Кроме того, если по Казахстану в целом отмечаетея сосредоточение русского населения в городах,
то в северном Казахстане славяне, имел более высокий уровень урбанизированностн, чем казахи, тем не
менее, составляли в некоторых местностях большинство и на селе.
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Түйін
Бұл мақалада XX г. 50-80 жылдарындағы Қазақстанның Солтүстік аймақ тұрғындарының этникалық
құрылымы жан-жақты қарастырылған.
Summагу
Тһеге һаз Ьееn апаlуzеd tһе еtһпісаl structure сһаngе оf рорulаtіоn іn 50-ез - 80-ез оf XХ сеntuгу іn Nогtһ геgіоn оf
Кагакһstаn.

РАЗВИТИE ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЗАПOДНОМ КАЗАХСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ
ПЕРИОД
М.К.Исламов ст.преподаватель Актюбинского юридического института МВД РК
Важнейшим показателем развития социальной инфрас структуры является уровень
здравоохранения. Следует отметить, что в послевоенный период были достигнуть определенные
результаты в развитии медициңского обслуживания населения Казахстана, однако, в отдельных
регионах его уровень заметно отставал от обшереспубликанских показателей. В исследуемый период к
таким регионам относился и Западный Казахстан, в котором уровень медицинского обслуживание был
одним из самых низких в республике. Ощущалась острая нехватка кадров медицинских работников,
больничных коек в стационарах, медицинского оборудования и лекарств, особенно в сельской
местности.
При этом наиболсе сложная ситуация в здравоохранении наблюдалась в Гурьевской области,
особенно в медицинском обслуживаиии детей. В области остро не хватало детских медицинских
учреждений, квалифицированных кадров. Так, в архивах мы встречаем сведения о том, что в 1952 году
«в Гурьсвскои области имеется 1 дом ребенка на 30 мест, 13 детских консультации и одна детская
больница на 50 коек. Детских коек по области при больницах запланировано 135, фактичсски
развернуто 112» [1].
Таблица 1 - Количество детских коек в 1950-1953 гг. [2]
№ Наименование районов и
города
п/п

Детские койки в
1950 г.

в 1951 г.

в 1952 г.

в 1953 г.

г.Гурьев
Макатский район
Жилокосинский
Шевченковский
Мангистаускин
Денгизскии
Нонобогатинский
Баксайский
Испульский
Кзылкугинский
ИТОГО:

37
17
8
8
5
2
3
5
85

103
10
6
5
124

80
10
10
-

87
15
5
5
1 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7
112

Как видно из таблицы 1 происходило снижение колимества детских коек. Из 13 детских
консультаций три были в Денгизском районе, только две были в г. Гурьеве и в каждом указанном
районе по одной. В 1953 году в Гурьевской области работало всего 30 педиатров. Особенно их не
хватало в сельской местности, нацеление которых вынуждено было обращаться в районные и
областные поликлиники. Количество детских врачсй в области в 1949-1953 годах приведено в таблице
2.
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Таблица 2 - Количество педиатров в Гурьевской области
I ’од
Кол-во

1.
2.
3.
4.
5.

Из них

педиатров

В городской местности

в сельской местности

13
21
29
28
30

12
16
24
25
26

1
5
5
3
4

1949
1950
1951
1952
1953

За 1949-1953 годы количество педиатров в области выросло с 13 до 30, иричем большая их часть
работала в городах, в сельской местности их численность была просто мизерной. В 1949 году в сельской
месгности Гурьевской областн имелся всего один педиатр, в 1950 и 1951 годах их количество увеличилось
до 5, а в 1952 и 1953 годах снизилось соответственно до 3 и 4 человек.
Росла заболеваемость среди взрослого населения, Несмотря на то, что на нефтяных промыслах
осуществлялось медицинское обслуживание рабочих, врачей н среднего медицииского персонала
катастрофически не хватало. Так, на 1958 году в архнвах имеются следующие сведеиия: «Участковых.
терапевтов на промысле Доссор - два, на одного терапевта приходится 5 тыс. населения. На промысле
Макат один участковый терапевт на 8 тысяч населения. На остальных промыслах по одиому участковому
терапевту на население от 3-х до 5-ти тысяч» [3].
Именно недостаточностью врачей и медицинских сестер. медицинских учреадений, слабой
материально-технической базой и плохой технической оснащенностью объяснялась высокая
заболеваемость рабочих предприятий Гурьевской области, Слабое развитие здравоохранения в области
усугублялось илохими санитарно-гигиеническими условиями труда рабочих и рядом других причин.
'<Рабочие СУ-І.СМУ-7, СМУ-2 работают на строительных объектах почти всегда под открытым небом.
Цеховые объектм многочисленные разбросаны, радиус обслуживания до 20 киломстров. Из-за отсутствия
транспорта в поликлинике крайне затруднительно провести необходимые мероприятия в таких
отдаленных предприятиях» [4].
В Западно-Казахстаиской области в начале 50-х годов дела в системе здравоохранения обстояли
немпого лучіпе, что объяснялось в первую очередь большей концентрацией промышленных объектов и
наличием ведомственных медучреждений, которые были эвакуированы сюда в период войны. Так, в
результате проверки в 1953 году деятельности исполкома Чингирлауского райсовета ЗападноКазахстанской области по здравоохранению отмечалось, что сеть лечебно-профилактических учреждений
состоит: «а) райбольница на 35 коек, объединенная с амбулаторией; 6) Лубенская сельская участковая
больница с амбулаторией на 10 коек; в) Алмазовский сельский врачебный участок без стационарных коек;
г) Кировский фельдшерско-акушерский пункт; д) фельдшерских пунктов 9, из них 1 закрыт, а четыре
пункта укомплектованы медсестрами; е) районная санэпидемстанция, организованная в 1950 году; ж)
районные постоянные ясли на 20 коек: з) детясли Ащисайского мясосовхоза на 20 коек; и) родхата в
колхозе 30 лет Казахстана (неразвернута) [5].
Таблица 3 - Рост лечебно-профилактической сети в Западно-Казахстанской области в 1949-1953 гг.

Болъниц, сельских врачебных
участков
Фельдшерско-акушерских и
фельдшерских пунктов
Детяслей
Районная санэпидемстанция

1949
2/45 коск

1953
2/45 коек

8

9

2/40 коек
-

2/коек
I

«На день обследования райбольница укомплектована подготовленными врачами: хирург, акушер-гинеколог,
кожно-венеролог, терапевт и инфекционист. Но врачебные должности в полной мере не укомплектованы,
нет педиатров, зубного врача, не хватает терапевтов, гинекологов,
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инфекционистов, в некоторых фельдшерских пунктах: Правдинский, Новопокровский, Кировский и
др. укомплектованность только медсестрами. В районе врачи и средний мед персонал не закрепляется
- существует большая текучесть, за 4 года - врачей прибыло 9, убыло 8. В 1950 году было врачей 7, а в
1953 году работает 5 врачей, средний мед персонал за 4 года прибыло 6, убыло - 9. В 1949 году
состояло фельдшеро-акушеров 17, в 1953 году состоит 14» [6].
Положение с медицинским обслуживанием начинает меняться к концу 50-х годов. Так, в
справке о состоянии роста числениости лечебно-профилактичсских и детскпх учреждений Гурьевской
области от 25 апреля 1959 года говорилось: «За последние три с лишним года сеть органов
здравоохраиения области резко изменилась. В результате постоянной помощи и заботы областных
партийных и советских оргаиов бюджет здравоохранения с 23 млн, в 1955 г. вырос до 54 млн. в 1959 г.
За это время количество учреждений здравоохранения выросло в 55 до 70. а коек в них с 1955 до 2495,
количсство врачей с 25 до 300, средний медработников с 72 до 1120 в 1959 г.» [7].
В городах, поселках, на промышленных объектах стали строиться новые медицинские
учреждення или выделялись помещения под них. Например, в 1962 году в Гурьевской области было
«выделеио более 70 зданий для развертывания лечебных учреждений, что, безусловно, способствовало
улучшению работы по медицинскому обслуживанию населения. Эта работа проведена во всех
районах. В Гурьеве передано под родильный дом бывшее здание Совнархоза, два хороших здания для
расширения районной больницы и тубдиспансера псредано в г. Шевченко, расширястся тубдиспансер
в Сартугае, Начато строительство Балыкшинской и областной болыіицы. По следуст сказать, что
строители не справляются с освоением плаиа по строительству объектов здравоохранения. 'Гак, в 1960
году средства, предусмотренныс на капсгроительство, выполиены только на 55%, в 1961 году на
67,5%, плохо ведется строительство всего двух объектов в текущем году» [8].
Тем не менее, положительиый сдвиг в системе здравоохранения в регионе имел место. Так, в
1962 годү по заданию Западно-Казахстанского Крайкома и Крайисполкома группа специалистов
Краевого отдела здравоохранения ознакомилась с состоянием работы по медиңинскому обслужнванию
и охране здоровья населення Гурьевской области, в их отчете указывалось «в области растет сеть
учреждений здравоохранения, в настоящее время фуикционируют около 400 учреждений, в том числе
более 70 больничных на 3240 коек или более 70 коек приходится на 10 тысяч населения. Коечный
фонд области почти обеспечивает возможности оказаиия стационарной помощи населения. В области
работают 347 врачей и 1392 средних медицинских работников» [9].
Если в целом по Гурьевской области имелись позитивные тенденции в развитии системы
здравоохранения, тем не менее в отдельных районах, таких как Мангышлак, ситуация оставалась
сложной. Состояние медицинского обслуживания работников нсфтяной промышленности на
Мангышлаке даже рассматривалось на ІІленумах ЦК Компартии Казахстана. Так, в 1965 году ЦК КП
республики рассмотрел вопрос "О нсудовлетворительном состоянии и мерах но улучшению
культурно- бытового, медицинского и торгового обслуживания нефтеразведчиков треста "МНГР", в
котором указывалось, что «на месторождениях Жетыбай и Узень по-прежнему нет ни одного
медработника, даже медсестры. Все случаи заболеваний, даже роды, оставались без медицинской
помощи, невозможно было купить даже самые простые лекарства». В связи с этим было принято
решение, в котором «Министерству здравоохранения республики было вменено в обязанность
развернуть в 1963 году больницу на 35 коек в пос. Жетыбай и врачебный здравпункт в пос. Узень,
укомплектовать их врачами и средними медработниками, обеспсчить лечебные учреждения
необходимым оборудованием и медикаментами» [10].
Для обслуживания работников министерства среднего машиностроения в Шевченко была
организован специальный медицинский городок, который обозначался аббревиатурой МСЧ-102. Все
необходимые средства, аппаратура и инструменты поступали из Москвы. Также из Москвы
направлялись медицинские кадры. С развитием производства больничный городок МСЧ-102
обновлялся и расширялся.
Других жителей Мангистау в начале 70-х гг. обслуживала врачебная амбулатория,
подчиненная Гурьевскому облздравотделу. Архивные данные так характеризуют состояние
медицинского обслужнвания населения Мангышлака в 1973 году: «Медицинское обслуживание
населения Мангышлакской области ведется лечебно-профилактическими учреждениями с общей
коечной сетью 1840 мест в 1973 г., в т.ч. по профилям:
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терапия - 353
хирургия - 225
детство - 246
акушерство - 265
туберкулез - 305
кож/вен - 75
инфекция - 180
неврология -75.
Обеспечеиность населения терапевтическими койками составляет на 10,000 - 22, при
республиканском показателе 22. Штатных должностей терапевтов, 35 единиц, укомплоктованы
полностью» [II]. Однако даже сами медцинские работники признавали, что отчетные данные создают
лишь видимое благополучие и на самом деле развитие здравоохранения в области сталкивается с
многочисленными проблемами. Так, не имелось терапевтов в Форт-Шевченко, Бейнеуском,
Мангистауском районах. Потребность в невропатологах была обсспсчена лишь на 50 %, а
специалистов - эндокринологов, ревматологов, гематологов нет вообще. Имевшихся по области 9
цеховых и 14 терапевтических участков было крайне недостаточно.
Таким образом, в 50-е годы система здравоохранения в регионе находилась на низком уровне.
Только в середине 60-х годов состояние здравоохранение в регионе стало постепенно улучшаться. В
этот период регион стал демонстрировать тенденцию превращения из депрессивной тсрритории в
территорию экономической динамизации. Особенно было заметно улучшение системы
здравоохранения в Мангышлакской области, в которой в этот период бурно развивалась нефтяная
промышленность.
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'Гүйін
Мақала Батыс Қазақстандағы соғыстан кейінгі жылдардағы дснсаулық сақтау сапасының дамуына арналған.
Мақалада ХХғ. 50-жылдарындағы денсаулык сақтау жүйесінің төменгі дсңгейі мен 60-жылдары онын жағдайының
көтерілу себептері талданған.
Sиmmary
Аггісlе із devoted һізtогу оf development оf риЫіс һеаtһ зегvісез іп tһе Wезtern Каzакһstап during tһе розt-wаг
регiod. Тһе low level jf development of system jf public health servises in 50th years and the reasons of improvement of a
condition of branch in 60th years ХХ centuries is analyzed
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ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ƏЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕТБҰРЫС
М.Д. Жумагулов Алматы энергетика жəне байланыс университетіні ага о,ытушысы

ХХғ. аяғы мен XX ғасырдыц бас. кезіндегі Патшалық Ресей үкіметінің Қазақстанға аграрлық жəне
қоныс аудару саясаты жергілікті қазақ халқының бұрыннан қалыпгасқан дəстүрлі аграрлық - элеуметтік
құрылымын күйзеліске ұшыратты.Қазақстанда орыс капитализмінің кеңінен өріс алуы нəтижесінде қазақ
даласында əлеуметгік, экономикалық жəне саяси өзгерістер тереңдей түсті. Капиталистік қатынастардың
қазақ даласына тереңдсй енуі, темір жолдардың салынуы, халық санының өсуі, сауда-сатгықтың дамуы
негізінде жергілікті рыноктардың қауырт өсуі, жсргілікті қазақтардың натуралды шаруашылыгын біртіндеп
ыдырагып, оның тауарлы шаруашылыққа айналуы. нарық сұранысына бейімделуіне əкелді. Осындай
өндірістік қатынасгардың иегізіиде жалпы Қазақстан бойынша, оның ішінде қазақ халқының арасында
əлеуметтік-таптық жіктелу процесі тсздеді. Бұл процесті өлкеде жалдамалы еңбектің шығуы мен дамуынан,
шағын өнеркəсіптің дамуынан жəне осының негізіндс бұрынғы көшпелі шаруашылық формасы өзінің мəнін
жоғалтып, шаруашылық жүргізудің жаңа сипатқа, жартылай көшпелі немесе егінші-малшы формасына
ауысуынан көрсміз.
Семей уезінде,-деп жазады 1909 ж. статистикалық экспедицияның жетекшісі Кузнецов, -қазақ
шаруашылықтарының басым бөлігі (94% шамасында) тақыр кедейлер, қолдарында 1-10 жылқысы барлар
жəне ешқандай жылқысы жоқтар, əрең өмір сүріп жүрген көшпелі, жартылай пролетарлар. Олар тіршілікке
қажет қаржыны өзінің шаруащылықтарынан емес, қай га сол шаруашылықтардың 5-тен 4-і (4/5) өздсрі
шүғылданатын бөтен кірістер мен табыстардан табады [1].
Патша өкіметінің қоныстандыру саясаты - қазақ халқының жерінен айырылуынан, дəстүрлі мал
шаруашылығының күйреуіне əкелген еді. Шаруашылығы күйзелген қазақтар күнкөріс үшін орыс
мұжыктарына, казак əскерлерінің жеріне жалданып, ауылдан тысқары жерлерден жұмыс іздеуге мəжбүр
болды. Жалдану үшін темір жолдар бойына, орыс поселкаларына, базар орналасқан жерлсрге барып
қоныстанды. Оның үстіне жергілікті халыктан салықты ақшалай алуы да жалдамалы еңбсктің дамуына
ықпал еткен еді. Жалданьпта жұмыс істеу далалық облыстардың барлық уездерінде бірдей болған жоқ.
Таза көшпелі ауылдар орналасқан аудандарда жалдану айтарлықтай болган жоқ. Əрине, бұдан ауқатты
шаруашылықтарда жалдамалы еңбекті пайдаланбады екен деп түсінбеу керек.
Жалдану орыс деревянларындағы мүжықтардың еңбек күшін қажет еткен жұмыстарында кең өріс
алды. Əсіресе маусымдық жұмыстар кезінде арзан, тиімді жұмыс қолы болып саналатынын жергілікті
халықка деген сұраныс ерскше болды. Кслімсекгер оларды қуана қарсы алып, тіпті өз шаруашылықтарында
тұрақгы жұмысшы ретінде бекітуге тырысқан.
Семей, Ақмола облыстарындағы жергілікті халықтың жалдануы жөніпдс осы облыстардың ауыл
шаруашылыгы шолуларынан біршама құнды мəлімтгер кездестіреміз. ІПолуда негізінен осы
облыстардан 1915 ж. ксліп түскен хабарламалар бойынша қорытылған материалдар берілген. Бұл
материалдардан 1915 ж. облыстарда жалдамалы еңбек күніне деген сұранысгың өскепдігін көреміз. Бұл
кезенде бірінші дүпиежүзілік согысқа орыс шаруаларының, орыс- казак семьяларынан соғысқа алынып,
жұмыс қолына деген қажсттілік кушейген еді.
Семей облысының уездерінен келіп түскен хабарлаімалардың 80% жалдамалы жұмыс күшіне зəру
екендіктсрін көрсеткен. Əсіресе отбасылары соғысқа алынған орыс деревняларында жұмыс қолы ретінде
қазақтарга деген сұраныстың өскепдіғін келіп түскеп хабарламалардың 86% корсетеді. Сұраныстың басым
көпшілігі егін шаруашылығы дамыған аудандардан келіп түсті. Семей облысы Павлодар уезінен келіп
гүскен хабарламаның 97% осыны көрсетсе керек, Оскемен уезінен келгсн хабарламаның 90%, Семей уезінен
келген хабарламаның 86% осыны кəрсетеді. Сұраныстың мүндай жогарылығы бұл уездердің базарға
жақындығы, темір жолға, қалалар мен орыс поселкаларына жақын орналасуынан да еді. Ал Қарқаралы
уезінен келіп түскен хабарламаларда жұмысшы күшіне деген сүраныс орташа болды. Жұмыс қолына деген
қажеттілік, əсіресе маусымдық жұмыстар кезінде қатты байқалды. Келіп түскен хабарламалардың 73%
астық жинау кезінде жұмысшы күшіне деген сұраныс орташа болды. Жұмыс қолына деген қажеттілік
,əсіресе маусымдық жұмыстар кезінде қатты байқалды.Келіп түскен хабарламалардың 73% астық жинау
кезінде жұмысшы күшіне
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мұқтаждығын, ал 44% шөп жинауға қажетті жұ.мыс қолына зəрулікті көрсетеді [2]. Жалпы 1915 ж.
Семей облысында жұмыс қолына дсген сұраныстың өскендігін ксліп түскен 188 хабарламаның 78%
атап көрсеткен.
Ал Ақмола облысынан келіп түскен 137 хабарламаның гең жартысынан астамы жұмыс қолына
аса тапшылықты атап көрстеді [3]. Бұл матсриалдардан Семей облысында ауыл шаруашылығы
жұмыстары мен үй жұмыстарын нешінен қазақгардың атқарғандғын көреміз. Келіп түскен
хабарламаның 69% əртүрлі жұмыстарға жалданған тек қазақгар екендігі айтылған [4].
Ал осы жалданған қазақтар негізінен белгілі бір уақытқа жəне қолма-қол ақшға істеген. Ақмола
облысында бір күнге жалданып істеу формасы кең тарлғандығы айтылады. Ал маусымдық жұмыстарға
жалдану екі облыста да айтарлықтай кең өріс алған [5].
Еиді осы жалданып істеген қазақтарға еңбек ақыны қалай төлсді, сол жөніидегі мəліметтергс
келсек, 1915 ж. Семей облысында бір күнге жалданғандар орта есеппен ересек адамдар көктем
айларында тамағын қосқанда 71 тиын, əйелдер 61 тиын тапқан. Ал, өз тамақтарымен барған кезде
көктем айларыида ересек адамдар - 1 сом, əйелдер 57 тиын, күз айларында сресек адам - 1 сом 06
тиын, əйел адам 64 тиын тапқан. Жалдамалы жұмысшыларга орташа күндік ақыны көп төлегсн
Павлодар уезі болса, аз төлеген Зайсан уезі болды.
Жалдаиу формасының ішінде ең көп тараған маусымдық жалдануы еді. Маусымдық жұмыстар
айдан 6 айға дейін созылды. Хабарламалар бойыпша маусымдық жұмыстарға жалданған ересек ер
адам қожайынының киімін кигснін қоса есептегенде 74 сом тапса. орташа 25 сом тапқан. Ең жоғары
төлеген Павлодар усзінде 106 сомга дейін алган, əйсл адам 80 сом тапқан. Маусымдық жұмыстарға
жалдану, бір жыл бойы жалданушыларға қарағанда тиімдірек болып, орташа табысы да жоғары
болған, өйткені бір жылга жалданғандар қыста пе күчде сұраныстың төмен кезіндс жалдану себеіпі
арзан болгап. Кун көріс ушін тақыр кедейлер бала-шағасы киімсіз, қыста тамақсыз қалмау үшін тиімсіз
жағдайдың өзінде дс түрлі жұмыстарға келісуге мəжбүр болған.
Қазақстанда халық санының өсуі, оның ішінде қоныс аударушы орыстардың өсуі жəне
олардың шаруашылық жүргізу ықпалының жергілікті қазақтарға əсері өлкенің экономикалық
сипатына үлкен өзгерістер əкелді. Жаңадан қалыптасқаи демографнялық ахуалдың ең басты нəтижесі,
өлкедегі егіншілік экономикасының дамуы болды. Оның ішінде қазақ ауылының экономикасы барлық
жерде біркелкі дамыған жоқ.
Таза көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан аймақтарға қарағанда, жартылай көшпелі,
малшы-егінші аймақтардың экономикасы иптенсипті түрдс дамыды. Көшпелі мал шаруашылығы
үстсм болған аудандарда, шаруа экономикасының эволюциясы баяу жүрді, себебі бұл аудандарға
Ресей капитализмі дамуының əсері əлсіз болды. Осылайша шаруашылықтың феодалдықпатриархалдық формасы бұзыла бастады. Сондықтан қазақ шаруалары өз шаруашылықтарын базар,
ягни парық талаптарына қарай бейімдеп, оның өнімін арттьіруға, тауарлы шаруашылықты дамытуга
тырысты. «Қыргыздар (қазақтар М. Ж.) арасыпда натуралды шаруашылық, ақшалы шаруашылыққа
ауыса бастады, осыған байланысты бұрынғы əдетгік право өлшемдері байқаусыз өзғсруде, қазіргі
қыргыздар ақшасыз жүре алмайды, өйткені бұның бəрі орыс нарығымен жан-жақты байланысты еді» дейді сол кездегі автор [6].
Қазақтар арасында егіншіліктің дамуын кезендер бойынша салыстырып қарасақ, деректер
бойынша 1860 ж. Көкшетау округінде - 43. Ақмолада - 560, Атбасарда - 57 казақ жанұясы жер
өндеумен айналысқан. Орташа есеппен Ақмола облысы бойынша əрбір 100 қазақтың 1-і ғана жер
өңдеумен шұғылданған [7].
Ал XIX ғасырдың соңына қарай жагдай біршама өзгерген. «Орал уезінің кейбір болыстарында
диқаншы шаруалардың орташа егіс көлемі 9 қазыналық десятинаға дейін жетті. Ақтөбе уезінің егінші
шаруаларының саны 94,4% болды. Əрбір диқапшы шаруа орта есенпен 6,2 десятина жерге тұқым
себеді. 1898 ж. уезд бойынша 1 183 000 пұт астық, негізінсн тары сатылды. Астық сатқан əрбір
шаруашылыққа орта есеппен 70 пұттан, ал уезд боііынша 67 пұттан келеді». [8] Бұған тагы бір мысал:
1895 ж. Орал облысы бойынша орылған астықтың 59 пайызы қазақтардың меншігінде болған. 1899 ж.
Семей облысында орыс шаруалары 2 270 000 пұт астық өндірген болса, қазақтар 2 099 000 пұт астық
жинап алған. 1900 ж. Торғай облысы бойьппиа 182,4 мың десятина сгістік жердің 8 пайызы
қазақтардікі болган. 1910 ж. Семей облысының Павлодар уезіндегі қазақ
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шаруаларының 25,5 пайызы таза егіншілікті кəсіп еткен. ғ1906-1916 жж. Қазақстанның Торғай,
Орал, Акмола жəне Семей облыстары бойынша қазақ шаруаларының егіс көлемі 10 жыл ішінде 416
мың десятинадан 671 мың десятипаға дейін өскен. [9] Осы он жыл ішінде тұтас Қазақстан бойынша
егістік көлемі 1906 ж. 1.5 миллион десятинадан 1916 ж. 4,5 миллион десятинаға дсйін жетті, оның
ішінде солтүстік аймақтағы төрт облыста егістік жер көлемі 386 процентке өсіп, 2,5 миллион дееятина
жерді қамтыды [10].
Жоғарыда келтірілген фактілерден дəстүрлі қазақ мал шаруашылыгының ыдырауы мен казақ
шаруаларының əлеуметтік жіктелу процесінің тереңдей түскенін көреміз. Көп жағдайда бұрынғы
дəстүрлі шаруашылықтың ыдырауы қазақтарды қайыршылыққа, тақыр кедейшілікке душар етті.
Осындай процестердің негізінде қазақтардың элеуметтік қамсыздық тұргысында дифференциацияға
түсуімсн қатар шаруашылық жүргізудің басты бір əдісі, жаңа өндірістік қатынастардың пайда болуы
қатар жүрді.
Шаруалардың жіктелуі, ондіріс эдісі мсн жаңа өндірістік қатыиастардың дамуы нэтижесіпде
ауыл шаруашылыгы түргындарының жаңа екі түрі пайда бола басіады. Бірінші түрі - аукатты
шаруалар (кулактар). Осы ауқатгы шаруалардың негізінде саудамеп жəне өсімқорлықпен айналысатын
жаңа байлар тобы (буржуазия) пайда болды. Ал, екінші түрі - ұсақ малшыллр, ксдейлер, бұлар түрлі
салықгардың ауыртпалыгы нəтижесінде - кедейленіп, ауыл шаруашылыгы пролетариатына
айналгащтар.
гасырдың аяғы мен XX гасырдың басында жартылай отырықшы, малшы-егінші аудандарда ауқатты
шаруалар, ягни кулактар пайда бола бастады. Олар оз шаруашылықтарын базар сүраныстарына
ыццайлап, оз ецбектсрін сатқан жалшылардыц немесе жалдымалы еңбекті пайдалану негізіпде онім
шьнара бастады. Көптеген байлар мен ауқатты шаруалар мал жэне егін онімдерін саудага шыгарып,
кейде ауылдар мен жайлауларда жэрмсңке ұйымдастырып отырган.
Қалалар мен темір жолдар (Сібір, Орынбор - Ташкснт , Орал - Рязань) казақ даласында
капиталистік қатынастардыц іереңдей енуіне үлкен рвл атқарды. Қазақстан жэрмецкелерінде жагіжақтан саудагерлер мен онеркэсіп иелері көптеп келе бастады. Олар мүнда өз тауарларып өткізумен
қатар маі жэне оның өнімдсрін (жүн, тері, шошқа майы т.б.) копгсп сатып апып огырған.
1911 ж. бір гана Ақмолз облысында 200 жəрмеңке мен сауда ііүктелсрі жұмыс жасап, сауда
айиалымы 16 млн. сомды құраган [11]. Ақмола, Семей жэне Орал облыстарындағы жəрмеңкелсрдің
акша айналымы 1896 ж. 16,7 млн. сом болса, 1900-1902 жлс. қарай 89 млн. сомга дейін өскепдігін
деректсрден кореміз. 1900 ж. Торғай облысыпда жəне 1901 ж. Орап облысында мал жэне мал өнімдері
млн. сомға сатылса. бұл корссткіш осы жылдықтың аягына қарай 20 млн. сомпан асып жыгылган [12].
Қостанай меп Ақмола уездерінде 223 мың пайда гүсімі бар 849 делдал осімқорлықпен
айналысатын алыпсатарлар болган. XIX г. аягы мен XX г. басына қарай Қазақстанда 40-мыңға жуық
адам осындай саудагерлікпен айпалысқан жэнс бұлардыц копшілігі қолдарында жылқыға айналдырып
есептегеңде, орта есеппен 500 бас малы бар ірі байлар болган. [13] Саудагер қазақтар арнайы
мамандандырылган саудамен айналысқан. Мысалы: сауда айналымында 80 мыңнан аса қаражаты бар
Жиенқұлов мал жəне мал өнімдерінің саудасымеи айналысқан, ал Ибрагимов - астык, бидай жэпе үн
сатумеп айналысқан. Қорабаев - киіз саудасымеп шұғылданган. Саудагерлер саны да жылдан-жылға
кобейіп отырған. С-ырдария облысының Оулие-Ата уезіндс 257 адам патсптті саудагер тіркслгсн
болса, оның 17-сі қазақ, 3-і орыс, 2-і татар жэне басқалары өзбектер болғаи. Бұлардың саны 1905 ж.
2156-га жетсе, оның 1009 нүктесі ауылдармен кишлактарда орпаласқан, ал 1147-1 Əулие-Лта
қаласында болған [14 |. Тауарлы шаруашылыгымсн, жэне ірі саудамен айналысқан байлар тск қана
ауқатты шаруалардан. кулактардан гана осіп шыққап жоқ, сондай-ақ олардың арасында
буржуазияланган бұрынғы ірі феодалдар да ботды. Мысаты: Семеіі облысы Баянауы і уезіндегі
Шормановтар. Бокей ордасындагы ІИэңгерей Бокеев 700 десятина жергс егін, ірі колсмде мал багып,
саудамен айналысқап [15].
Сол кездегі буржуазиялапган қазақ байларының сословиелік (шыққан тсгіне қарай) құрамына
келсек, Кекшетау усзіндегі 70 байдыц 7-і сұлтан тұқымынан шыққан (Уэлихановтар, Бексұлтановтар,
Шобековтар) Пстропавловск уезінде, Омбы уезінде - Ігана сұлтан тұқымынан шыққапдар болган.
Жалпы Ақмола облысы бойынша 122 ірі байлардың 10 немесе 11-і гана сұлтандар [16].
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Бұдан шығатын қорытынды қазақ арасындағы хан, сүлган ұрпақтарының ата-тегінсн келе
жагқан айрықша элеумепік-экономикалық құқықтарынан айрылуы, нарықтық экономикалық
қатынастардың бэсекесіне ілесе алмағандыгы, сойтіп оларлың біразы өт дэрежелерін сақтап қпла алды
да. көпшілігі заман ағымына қарай дағдарысқа ушырап, кедейленіп, түрлі томенгі əлеумеггік
топтардың қатарыаа қосылды. Будан былай «ақ сүйекпе» немесе «қара сүііекпе» шыққан тегіне
қарамасчан билік пен бедел, яғни қогамда ықналды болу байлықпен немесе ақшамен өлшенді. Жалпы
айтқанда «султан, егер бай болса ганп султан». Қачактар арсындагы бурыннан келе жатқан «ақ
сүйектерге» деген козқарас пен кұрмег, ізет көрсету белгілері, оныц шыққан тегіне байланысты
болған. Ьай султандарга «тақсыр» немесе «алдияр» деп амандасатын болса, ал кедейленгсн сүлтандар
м.үндай ерекше қурмегген айырылған. Тіпті дастархан басындағы досгүрлі сыбага жеу қуқықтарынан
айырыла бастаған себебін, - Щербина, қазақтар арасындагы рулық қурылыстың ыдырауыпан,
бұрыниан сақта-пып келе жатқап адсттік прованың бузы.пгандығынан кореді [17].
Сондай-ақ қазақ ауылындагы əлсуметтік жікте іудіц қарқыпды синат алуын жеқе клеіппен
немсоо кіші жшіе орта кэсіпкерлікпен айналысушылардың өсуінен жəне олардың О С І . І кəсіпкерлікті
кун коріс көзіие айналғандықтарынан байқауга болады. Бурынғьі қазақ қоғамыида үсталар, агаш
шеберлері, зергерлер, етікшілер жэне т.б. үсақ кəсіпшілік қоғамдық, яғни коопераңиялық сипат алган
жок, жеке жанұялык сипатта болатын. Сондықтан бұл кэсіп табыс көчі бола алмады. Көшпслі
гүрмыстың қажстііі өтеуден əрі аса аммаділ.
ғасырдың басына қарай осындай кэсіпшіліктіц қогамдық сипат ата басіагандығыи көбіне қосымша,
кейбір жагдайларда негічгі габыс көзіне айнала бастағандыгы түраты Т. Седельниковтың деректсріне
жүгінуге болады. Автор Орал уезінің Қарашығапак болысына қарасты ауылдарды аралап, егіншілікпсн
майшылыкқа қоса кімнің қаидай кəсігшен айналысаті.шдығын зерттеген екен. 1904 ж. ол осы
облыстың 80 етікшісімсн кездесіп, олардың эрқайсысы орта есегшен 56 сом 46 гиын ақша
табатындықтарын анықтаган. Сол жылы киіз үй суйегін жасаушы 40 шебердің оріаша табысы 69 сом
тиьш болған. 60 саудагердің (ұсақ сауда) орташа табысы 98 сом 60 тиыннан боліан, Агаш шеберлерінің
де табысы жаман емес 60 сом 80 тиын. Ұсталардыц табысы бұтардан екі сседей артық 106 сом 54
тмынды кұраған. Таоысы аздар қасапшыіар. олар 17 сом 22 гиыннан тапса. колікшілер табысы 62 сом
10 тиынкан шыққан. Əртүрлі жүмыс істейтін 392 адамның орташа табыс мəтшсрі 52 сом 45 тиынды
құраган. Бұаардан басқа зеріерлікпен аііналысып, алтын, күміс бүйымдарын жасайтындар, ер-турмап
шеберлері т.б. косіпкерлер боліан. Сондай-ақ қазақтар почта, шайхана, шабармандар, қонақ түсстін
үйлср ұстаған. Қарашығанақ болысындагы 1597 шаруашылықтың 703-і ягни 44% осыпдай эртүрлі
косіпкерлікпен айналысып, орга есеппен 65 сомнан қосымша табыс табады екен. Сұрау салған ксзде, деп жатады автор, көптегеп қазақтардың оздерінің алган ақыларып айггпай, жасырып қалганыи вемесе
жұмысының табыстыпығыи кемітіп көрсеткенін дс ескеру іссрск [18].
Қазақ дагіасын орыс коныс аударушылары арқылы отарлаудың күшеюі жэне олармен арадағы
сауда байланысының тез қарқынмен дамуы қазақтардың шаруашылық өміріне айтарлықтай озгеріс
зкелді. Вұрынгы дəстүрлі шаруашылық, ягпи көшпслі мал шаруашылыгы бірте-бірте тауарлы ақша
шаруашылыққа айнала басгады. Осылайша шаруашылық жүрі ізу эдісі жаңа отырықшы - малшы жэне
отырықшы - егінші формага өзгертіле бастады. Сонымсн бірге капиталисгік, ягни нарықтық
қатынастар омірге терсңдсй сніп, қазақ халқының тұрмысын та. шаруашылық өмірінде жаңа
тургыдағы əлеуметтік - таптық жіктеу басталады.
Материалы по киргизскому землеполюоватію Семипачатииской ооласти Ссмипалатинского уезда.
Т.Х. 1909 год
Селъскохозяйствсиный обзор Семипалатинской области за 1915 год. - Семипалатинск, 1915. -С 100.
Сельскохозяйствгнный обзор Акмолинской области за 1915 год. - Омск, 1915. - С. 154.
‘ 'ельскохозяйственный обзор Семипалатинской области за 1915 год, с. 101.
Тамже, с. 103-105
Псшятная книжка Ссмипалатинской области на 1901 год. - Семипалатинск, 1901. -С. 154.
История Казахстана ССР с древнейших врсмси до наиіих дней: В 5 т. - Алма-Ата, 1979. - Т.
- С. 193.
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Резюме
В статъе рассматриваются социально-экономические преобразования в казахском обществе в конце ХІХначале XX века.
Summагу
Тһe агtісlе іs dеvоtеd tо tһе sосіаl-есоnоmісаl геfог іn Каzакһ рublіс іn tһe еnd оf 19 сеntuгу аnd аt tһе
bеginning оf 20 сеtuгy.

XXғ. 20-40 жж. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАЗУ МƏСЕЛЕСІ
Ж.Аширбскова т.ғ. к., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық унтерситеті
Ке ес өкіметі орнап, оқу-ағарту саласы қалпына келебастағаннан кейін жазу мəселесі
төңірегінде айтыс-тартыстар туындай бастады. Оның біріншісі, А. Байтұрсынов жазуын
қуаттаушылар болып, жазудың араб əрібінде қалуын қолдаса, екінші топлатын əліпбиін
енгізу жолында іс-эрекеттер жүргізе бастады. Жалпы кеңес өкіметі орнағаннан кейін
РКФСР-дің қарамағына енген одақтас жəне автономиялық республикаларда жазу мəселесі
көтеріліп, латын жазуына көшу қажеттігі насихаттала бастаған болатын. Бұл əсіресе 1922
жылы наурызда Бакуде өткеп турік оқығандарының жиналысында негізгі мəселеге айналып,
мемлекеттік құрлыс, мəдени іс-шараларды ілгерілетуде араб эрібінің жарамсыздығы баса
айтылып, оны латын жазуымен ауыстыру жөнінде ұсыныс түскен еді. Дегенменжылы маусым
аііында Орынборда өтксн қазақ-қыргыз білімпаздарының тұңгыш съезінде А. Байтұрсынов
төте жазуы үлгісінде араб əріпінё лайықтапган қазақ графикасы қабылданган болатын. Съезд
барысында үлт зиялылары Н. Торекұлов пен М. Мурзин латын əрібіне көшу мэселесін кошу
жөнінде бастама котеріп, араб эрібінің колайсыздыгын дэлелдемекке талпынды. Осы жылы
Мэскеу қапасында Н. Төрекұловтың латын жазуын дэріптеген “Жаца аліпби негс керек?"
деген кітабы жарық корді [1]. Латын жазүына кошу мэселесі 1926 ж. ақпанда Баку қаласында
отісен Бүкілодақтық 1- түркологиялық съезінде тагы да штерілді. Бүл съсзге Қазақстаннан
Ахмег Байтұрсынов, Елдес Омаров, Білəл Сүлеев, Əзиз Вайсейітов, жэне Телжан Шонанов
қатысқан болатын. Съез делегаттары екі топқа беліиіп, жазу мэселесіне орай қызу айтыстартысқа түсіп, ұзақ талқылаудан кейін эр топ
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латын жазуьш қолданудың керекгігін номесе қажеісіадігін дəлелдеуде комиссия құру жөніоде
шешім қабылдады, Сонымен қатар орбір елдің тіл срскшеліктерін жете зері геу мəселесі де
қойылды |2|. Латын жазуын қолдаушы комиссия жаңа əліпбиге көшуге баиланысты дайындық
жұмыстарымен айналысатын “Жаңа түрік оліппесіпін комитетій” құрын, халық арасында угітнасихат жумыстарын бірден бастап ксггі. Қазақстанда жана əліпби қозіалысы оқытушылармсп
кеңестер жургізу, арабшылармен ііікірталнс өткізу, лаіын эдіпбиін сараптамадан өткізу,
жариялау сияқты жұмыстардан керінді. Орталык комитет ең басты мəсслені жаңа эліпбиді
үйрстетін мугалімдерді даярлайтын курсгар аіпудан жэне орта мекіептерде жаца əліпби
сабақтарын огкізудсн бастадьг.
Қазақстанда жазу мэселесіне байланысты екігс бөлінген тотъіц бір басында Ахмет
Байтұрсынон тұрса, ал екінші гон гыц жүмысын Нэзір Төрекұпов кызу қо іға алды. Латыншылар
сліміздің жеке кəсіпорындарымеп ірі мекемелерінде, орта жэне жоғары оқу орындарында
"Латыншылар үііірмесін” құра бастады. Бүл үйірмс жаңа əліпбпді жиналыстар откізін, жаңа
жазудьің маңыздылығын дəлелдеді. баяндамалар жасап. араб орібінің қиыншылығын корсеггі.
Мсрзімді басылымдарга осы тақырып төңірег індс макалалар жазды. Қазақ жазуын іатыпга
көшіру мэсслесі 1926 ж. 10 жсл гоксанында Горкинода откен жнылыс барысында тағы да
дэлелдене көтеріліп, араб эрібініц киі.іншылыгы жəнінде О. Байділдиннің баяндамасы тыңцалған
болатын. Ол араб эрібін жазудагы бірнеше қиынінылықтарды тізіп корсетті. Латын эліпбиін
жақтай сөйлеген Т. Шонанов пен 0. Грмеков араб жазуы оқуда оқушының қиналатындығын айта
келе, латын жазуына кошуді тиімді санады [3]. Ə. Байділдинпің баяндамасына А. Байтүрсынои
қарсы сойлеи, о.п керісінше араб орібін түркі слінің 90 %-і лайдаланып отырғандыгын айта келс.
араб жазуының тиімділігін долелдсуі с гырысты [4]. Жалпы А. Байтұрсыновтың сөзін Ілияс
Ахметов, Міржақып Дулагон. Нлдес Омаров пен Обділда Байтасовтар қызу қолдай еөйлсп, араб
эрібінің соңғы жобасынан еш шыплн шекнеіітін. ІІІ ін до іе ідей сөйледі [5]. Жазу моселесінс
орай айтыс-тартысты мерзімді басытым арқылы жүргізу қажсттігі жөпіпде 1927 ж. 27 ақпанында
Ф.И. Голощекиннің басшылыгымен өткен қазақ влкелік комн гетінін мэжілісінде шешім
қабылданды [6]. Олкелік комитеттің органы болған «Сңбекші қазак» газетіне арнай айдар ашу
арқьілы үзбей латын эдіпбиін насихатгаган мақаладар жариялау, ақпараттар беру мэсслесі де
қолга алынды. Газеітің соңғы бетінде латын əрібі басылып, оқырмандарына бегінше оқыпүйренуді ұсынды. Шагын хабардар осы латын жазуымен берілді. жытдың 24 сəуірінде
Мэскеудегі қазақ жастарының бас қосқан жиы.иысында Н. Гөреқұлов латын э.тітібиіне қатысты
баяндама жасап, осыган орай қабылданган қаулыда латын жазуьш қабылдаудың мацыздылығы
айтылып, қазак жастары Қырғызстан. Озірбайжан, Якут, Түркіменстан рссгіубликаларыиың
жасгарып жаңаоліпбиді қолдауға шақырды [7]. қарашада қазақ өлкелік комитетінің шешімімен
Қазакстанда жаңа эліпбидің Орталық комитеті құрылды. Оның торагасы болып Нығмет
Нұрмақов саВланды. Комитетке К. Тоқтабаев, 0. Жандосов, Ə. Байдіпдин, О.Ермеков, Т.
Шонанов, Орманбасв, Б. Матдыбаев мүше болды. Бүл комитет түркі елдерімен бір бағьгггагы
жаңа əліпби жасау, мектеп жасындағы балалар мен оресектерге арналган эліппслер шыгару,
латыншыларга жэрдем берелік нүсқау кітаптарын шыгару, баспаханалар ушін жеткілікті латын
əрібін дайындау, латышлылар қогамы мен ұйымдарының ережслсрін басып ніығару, латыншылар
қоғамын, ұйымдарын ашу жэне жандандыру үшін газет-журнатдар арқылы үгіт-насихат
жұмыстарын жүргізу, əліпби жұмысына басшылық қылатын адамдар даярлау сияқты
жұмыстарды тез арада атқаруға тиіс болды [8]. Комитет қазақ эліпбиінің қажеттілігі турасыпда
пікірталас откізіп, оның қорытындыларын 5 баспа табақтық қазақ тіліндегі екі кітагіта
жариялады. Нығмст I Іұрмақов 2 айлық жаца оліпбидің орібін терушілер курсын ашуға жэне бүл
курстың үздіксіз адамдарды қабылдауын қадагалады. Сондай-ақ, Ақтөбе, Орал-Боксй
губернияларында жаңа эліпбидің маңыздылыгын насихаттайтын губерниялық комитет кұруға
жэне барлық істерді қазақ тіліне жүргізуіне ұйытқы болды [9]. Жаңа эліпбидің Ортапық комитеті
жиі-жиі жиылыстар откізіп, бүт іс-шараның жүргізілу барысына баға беріп отырды. і928 жылдың
23 маусымында өткен комитеттің можілісіаде Шэймерден Тоқжігітовтің латын жазу мэселесі
жүзеге асыру барысына байланысты есебі тыңдалып, 1926 жылдан бастап бұл жазуды енгізуенгізбеу мəселесіне орай айтыс-тартыстардың
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жүргецдігі, бастапқы баяндаманы латыншылар жасап, жазуды насихатгап өтсе, ап оныц
соңынан сөйлеген арабшылар араб эрііііиің артықшылыгын айтып, екі топ болып тартысуынан
жастардың арасында жазу мэселесіне орай түрлі алыпқашты сөздер туындағандығын, тек «Жаңа
эліпбидің Орталық комитеті» құрылғаниан кейін ғана латыншылар қозғалысы жанданып, үгітнасихат жұмысы пəрменді түрде жургізіліп, жаңа эліпбиді қолдаупгы жастардың қатары көбейе
түскендігін хабарлап огті. Ол Қазақстанда 58 ерікті латыншылар қогамы ашылгандыгын, колда
бар мəліметтер бойынша оиын 48-інің қүрамында 3546 мүшесі барлыгын келтірді. Ш. 'Гоқжігітов
латын жазуымен республикадағы 2646 адамы мен 890 оқытушысы бар 29 тсхникумда қолға
алынып, 20000 дана жаңа əліпби шығарылып таратылгандығын, Аі'амалы-Оғлының жаңа
əліпбйгс байланысты шыгарылған кітабы 5000 данада таратылғандыгын, газет-журналдарда
латын жазуына қатысты материалдар жариялана бастағандыгын аз уақыттың ішіндегі ірі
жстістікке жатқызды. Сөз соңында ол ауылдық жерлсрге. соні.гмен қатар орта мектептерге
латын əрібімен оқытатын арнайы дайьшдалган мамандарды жіберуді ұсынды [10]. Осы есепті
баяндама негізінде қабылданган қаулы эліпби комитеттеріне латын жазуын үйрстуге құлшыныс
білдірген еріктілер қатарып көбейтуді, арнайы латын жазуын үйрететін мұғалімдерді дамрлады,
жаңа əліпбидс газст-журнал шыгару ісіне кірісуді міпдеттенді [11].
Жаңа əлінбидің жүргі іілу барысы 1928 жылы 18-23 желтоқсанда Қазанда еткен Одактық
жаңа əлігіби комитетінің ІП пленумында қаральш, Татарстан, Əзербайжан, Қазақстан, Өзбекстан,
Қыргызстан, Түркімснстан жəне басқа түркі елдерінен қатысқан өкілдерініц есебі тыңдалгаи
болатын. Пленум 1929 жыидыц 1 желтоқсанына дейін барлық мекемелер мен үйымдарды жаца
əлімбигс көшіру мэсслесін аяқтау жөнінде шсшім қабылдады [12].111 пленум шешшдерінек кейін
1929 жылдың қаңтар айынан бастап Орталық жаңа эліпби комитетІ “Жаршы” журналын шыгарды
жэне жаңа əліпбиді жасау ісіп қолга алып, нəтижесінде 24 қаңтарда Қазақ Орталық Атқару
Комитетініц 0 шақырылымының IV сессиясының шыгарган шешімімен жаңа латын əліпбиі
бекітілді. Ақпан айыпан бастап «Жаңа эдебист», «Əйсл теңдігі», «Қызыл Қазақстан» жəне басқа
мерзімді басы>іымдар жаңа эліпбиге көшірілді [13].
Қазақ АКСР-і Хапық ағарту комиссариаты 1930 ж. 6-8 ақпандагы жаца əлібпді енгі іуді
гездегу үшін 15 ақпаннап бастап барлық қызыл отауларга, оқу залдарына, кітапханаларға, қызыл
шэйханаларга жəне і .6. агарту сапасының мскемелс.рінс газеттердеп басқа, араб жазуымен
шықкан кітаптарды гарагуды, араб эріпімсн кітап шыгаруды тоқтату, 20 наурызга дейін бұл
шсшімнің жүзсіе асырылу барысын тексеріп, Орталық комитетке мəлімдсу қажсітігі жəнінде
шешім қабылданды [14].
Қазақстандагы жаца эліпбидіц енгізу мəсслесі 1930 жылдың соңымда голықтай аяқталды.
Жаңа эліпбидін барлық мсктеп, жогары оқу орындарында қабылдануы мен жүргізілу барысы
кагаң бақыланып, бұл жайында Одақтық жаңа эліпби комитегіне есеп бсріліп отырылды. 1933
жылы “Большевик Казахстапа' журналына Габбас Тогжановтың “Жаңа эліпби қозгалысыныц
тарихы жəне оның қазақтар арасындағы жеңісі" атты мақаласы жарняланып. онда ол казактар
арасында жаңа əліпбидің қызығушылық тугызарлық екі себсбін атап корсетті. Оның бірі,
Қазақстапның РКФСР -дегі автономиялық рсспубликалардың Іпішдегі апып жатқан
территориясы мсн халқы жагынан аса ірі респуйлика екендігі, ал екіншісі, қазақ жазуын лап.ін
оліпбиіне кошіруде ескі əліпбиді (араб жазуына) жогалтып, оны қолдаушыларга соққы берілуі. Ғ.
'Гогжанов қазақ жазуының тарнхы болган емес деп, оның тарихыныц басгауып XX ғасырга
жатқызды отырып, 20-шы жылдыц ортасыпа дейін қолданып келгеп араб жазуын “Қазақ”
газетімен тыгыз байланыстырды. Латып жазуының мəдениеггің ілгерілеуіндегі маңыздылыгын
саралап бердІ [15], Алайда 30 жылдың соцына қарай эліпби мəселесі қайта көтеріліп, латын
əліпбиінен орыс (кириллицаға) эрібіне кошу қажсі гігі арнайы түрде қарала бастады. 1938
жылдың 5 сəуіріндегі Қазақ КСР Орталық Атқару Комигеті мен Халық Комиссарпар кеңесінің
қаулысында республиканың барлык қазақ мектептерінде орыс- тілі отс нашар өткізілетіндігі, тез
арада орыс тілін оқытуділ нығайту ксректігі айтылды. Қаулыда орыс тілін переңдете оқытудың
мəнісін біріншіден, КСРО-ның көп ұлтты екендігін, сондықтан байланыс құралы рстіпде
пайдалану деп келгірілсе, екіншіден, орыс тілін тереңдсте үйрену үлттық қазақ кадрларыньщ
гылым ^ен техника садасында одан əрі осуіне алып келетіндігін, үшіншідсп, Қызыл Армия мен
Оскери- Геңіз Флоты қатарына қазақгардыц оскери қызметтерін жемісті атқаруына жол ашады
дсгі түсіндірілді. Сондықтап барлық казақ мектептеріне 2 сыныптан бастап орыс
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тілін міпдетті пəн ретінде оқыту міндеттелінді [16]. Орыс тілінің мектептерде нашар
оқытылуын ртшылдар кең түрде пайдаланып, өздерінің пигылдарын насихатгауды орістегіп отыр
д сі с н де пайымдаулар келтірілді. Негізінде бүл орыс əліпбиіне көшудің бастамасы еді. Осы жэне
бұдан ксйінгі орыс тілін жүргізу мэселесіне қатысты қабылдангап қаулылардан кейін барлық
қазақ мектептсрінде орыс тілі пэніне ерекше коңіл аударылып, сабақ уақыты көбейтіліи, осы пəн
муғалімдері арнайы жетілдіру курстарынан өтті.
Латын əліпбиінен орыс эріпіне көшу мəселесі бірте-бірте барлық мемлекстгік
мекемелерде талкылана бастады. 1939 жылдың 16 наурызында Қазақстан партия комитетінің
орталық коміпетіне осы мэселеге байланысты Дэуленовтың төрағалышмен мəжіліс өткізіліп,
қазақ тілі мамапдары мен білікті қазақ жазушылары арасыида араб жəне латыншылар сняқты
талас туындады. Мэселен, тіл маманы С. Аманжолов еліміздің мэдениетін көіеруде орыс
жазуының аса маңыздылыгын, өзге үлггармен байланыс жасауга колайлыгын айта келе, орыс
жазуына кешуде қиындықхар туындауы мүмкіндігін де ашық айтты. Мэселен, ка іақ тілінде коп
кездесетіп тогыз дауысты ді.юыстардың орыс эрібіне кошкенде жазылуда қиындық
тугызатындыгын, сондықтан бүл мəселсні байыбыпа барып шешу ксректігін көтерді. Ол орыс
эрібімеи жасалған қазақ жазуының элі толықтай жасалмагандыгын, осі.і мэселені өзге елдердің
тэжірибесін зерттей отырын, іске асыру қажотгігін те баса айтты.
Орыс жазуына көшу мəселесін Əзірбайжан рсспубликасы 1937 жылдан бастағанымеп
нақгь: жоба жасап үлгермсгсн болса, 1938 жылы орыс əрібіп өздсріне ыңгайлап жасап жатқан
башқүртгар да нақты орыс жазуына кошуге асыкгтай отырғандыгын, коршілес Өзбекстан да 1933
жылы жобаларын дайындап, бірақ оныі іске кірістірмеіі, тек Алтайдагы бес-алты ұсақ үлт гар
гана орыс жазуымен жазып отыргачдыгын кслтірді. Г. Мүсірепов латын жазуыіган орыс əрібінс
көшу мэдениетімізді Ғ.уропа елдерінің мэдениетіне жақындастыра түсстін айтса, Х.Əділгереев
орыс эрібіне квшу орыс тілін оқытуда жеңілдіктер туғызатындыгын баса келтірген. Орыс
жазуына орай мəжілісте С. Ьайініев, М. Оуезов. Саурамбаев жэпс гагы басқа зиялылар соз
сөйлеп, бұл мэселеге атүсті қарамай. байыппен тереңдете зерттсу жүргізе барып, жоба қабылдау
керектігін көтерді [17].23 наурызда Мемлекеттік 'герминология комиссиясын күру жоніндс
каулы қабылданын. оның төрағалығы Қазақ КСР Халық комиссарлар кеңесінің торагасының
орынбасары Шэріпгжқа, ал орынбасарлыгы Халық Агарту комиссариатының торага орынбасары
Əбдіқапықовқа жүктсліиді. Бұл комиссияныц қүрамына Қазақстанның түрлі саласыпда қызмет
істейтін 23 қызметксрлері, атап аіітқанда «Социалистік Қазақстан» газетінің редакторы С.
Бəйішев, тіл маманы С. Аманжолов, эдебиетіші М. Əуезов, аграном Н. Тайбеков, тарихніы
Əділгереев, инженер Манасов жэне т.б. мүше болды [18],1939 жылдьің 13 желтоксамында жаңа
эліпби комитетінің орыс əрібіне кошуге дайындық жасау жəніндегі қаулысы қабылданып, онда
1939 жылдың 20 желтоқсанынан 1940 жылдың 15 қаңтарына дейін барлық облыстық, аудандык
наргия, комсомол, кэсіподақ ұйымдарында, ірі үжымдарда жаңа жобаны талқылау мэселесі
қойылды. 1940 жылдың соңына дейін жоба талқылауға алынып, 13 желтоқсанда
«Латындандырылған қазақ жазуын орыс графикасы негізіндеіі жаңа эліпбиге кешіру туралы» Заң
қабылданды. Заң бойынша жаңа орыс əліпбиі 42 эріптен құрылыгі, оның 32-і орыс əрібі болса, 9ы і,қ,ғ,ң,ө,і,ү,ү.һ сияқты казақ дыбысын білдіргеп əріптермен толықты. Мемлскеттік мекемелер
мен қогамдық ұйымдар жана эріпке 1941 жылдың ақпан айына дсйін көшуге тиіс болды.
Сонымен қатар мерзімді баспасоз саласы да осы мсрзімде жартылай кошуді жоспарлады.
Бастауыш жэне орта мектептерде қыркүйек айынан бастап оқыту жаңа əліпби негізінде
жүргізілді [19]. Комекші кұрал ретінде «Халық мұгалімі» журналында арнайы «Сауатты болуга
көмекші» беті ашылып, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Арнай кітагішалар шығарылып,
балабақшалардан бастап, мектептерге таратылды. Жогары оқу орындарында тіл мамандары
даярланып, облыс, аудандарга жіберіле бастады. Латын əліпбиіне қараганда орыс эліпбиін халық
гез қабылдады. Коріп отырганымыздай, кеңестік жүйе тарихында екі бірдей жазуды қабылдауда
қиыншылықтарға қарамастан үлкен жүмыстар жүргізіліп, аз уақыт ішінде ірі жетістікке жетті.
Дегенмен, 20-30-жылдары латын əліпбиін қабылдауда ұлт зиялылары арасында туыпдаган
тартыстың ақыры «латын» жазуына қарсы келген азамаггарымыздың 1937-38 жылдары «халық
жауы» ретінде айыгітауға бірден-бір негіз болса, 40-жылы орыс жазуына көшу орыс тілінің
үстемдігіне алып келді.
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Еліміз тэуелсіздігін алганнан бері 20 жылдардың соны мен 30-жылдары қолданылып
келген латын əрібіне көшу мэселесі қайта көтеріліп, осыған орай Елбасымыздың
тапсыруымсн үісімет тарапынан қурамында түрлі сала мамандарын қамтыған арнай комиссия
құрылып, соңгы жылдары латын эліпбиіне көшкен бұрыңсы одақтас республикалар мен
басқа шет мемлекетгердің іəжірибелері зертгелінү устінде. Халық арасында пікірталастар
ұйымдастырылып, мерзімді басылым бетгерінде түрлі пікірлер білдірген материалдар
жариялана бастадьг.
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'Гүйін
В статье рассматриваются проблсмы письменности в Казахстане в 20-40-х гг. XX века, в частносш,
проблемы псрехода с арабской письмемпости на латинскую и далсе на кириллицу.
Зигптагу
Тһе аііісіе сопзісіегя Іһе ргоЫста оі Іііегагу іехік іп Кагакһзіап оГ 20-40 усагз оСіһе XX сепіигу
іп рапісиіаг іһе ргоЫст оГігапзіііоп Ггогп АгаЬіс \үгійеп 1 лпеиаде іо СугіІІіс иІрһаЬеІ

100

Абай атындағы аз ПУ-ды ХАБАРШЫСЫ , «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы,№4 (27) 2010ж

ДИНАМИКА ГЕНДЕРНОЙ СТРУКТУРЫ И ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД 1959-1989 годов
А.М. Жаркенова к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
В 1959-19X9 годах в областях Северного Качахстлна произошли определенные изменения
в іендерном и возрастном составе населения, Изменение половозрастных параметров паселепия
региона в исследуемый период чстко ирослеживается по диаіраммам процен гного соотношения
лиц женского и мужского пола в различпых возрасгных группах и половозрастных пирамид в
рубежных 1959 и 1989 годах.
Диаграмма 1 - Соотношепие мужчин и женщин в различных возрастных группах населения
Кустанайской области в 1959 году /1/

ж ен щ ин
м ужм и н

В 1959 году удельный вес мужчин и женіцин о различных возрастных группах в
исследуемых областях в целом соответствует рсспубликанским параметрам. Нссущссі вснное
преобладание женщин наблюдалось с возрастной групгіы 30-34 лет, и в более старших
возрастных группах этот разрыв все большс увеличивался, гак как мужчины именно тех
позраетов были призваны на фронты Всликой Отечоственной войны. ГІочта двукратнос
преобладапие жспщим в возрастной группс 55-59 лет связано с большими потсрями среди
мужчин этого поколения в связи с тем. что на долю родившихся в 1900- 1905 годах пришлись и
пераая мировая война. и две революции с кровопролитной гражданской войной, и вторая
мировая нойна. Вследствие этого данная мужская еозрастная групна и в абсолютных числах
оказалась мапочисленнее следующего поколения 60-69-летних, которых по логике должно было
бы быть мепьше. Просто они по возрасту ужс не вошли в контингент военнон мобилизации 1940х годов.
За 30 лет дсмографическис последствия второй мировой войны были преодолсны:
улучшилось соотношение полов в населении северных областей Преобладание женщии в
структуре населения начиналось с более старших возрастов: несущественная разпица вследствие
естественных причин имела место в возрастной группе 55-59-лет и рсзкий разрыв примерно в
гюлтора раза в соотношении полов - в возрасге 60-69-летних (произошла передвижка в 30 лет
малочисленной еще в 1959 году группы мужчин 30- 34 лет).
Численность женщин в целом гю Казахстану как в 1959 году, так и в 1989 году начинает
доминировать с возрастной группы 30-34 лет. В северном регионе в отличие от 1959 года в 1989
году преобладание численности женщин в половой структуре населения начинается с более
старших возрастных групп: в Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях - с 40-44 лет, в
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Павлоларской, Кустанзйской и Целиноградской - с 35-39 лет. В Тургайской области в 1989 году
картина была несколько иная: женщины преобладали численно не только с возрастной групгіы
35-39 лет и старше 40, но и в возрастных группах с 5 до 24 лет. В целом соотношение между
полами было благоприятным.
Анализ демографического развития населения Кустанайской, Павлодарской, СевероКазахстанской областеіі. Казахскоіі ССР и Целинного края в 1959 году гтозволяет сделать ряд
выводов об
изменениях в демографичсской структуре насепения севсрных областей за
исследуемый период. Во-первых, половозрастные диаграммы населения Целинного края и
отдельных составляющих его областей соответствуют аналогичной диаграмме по населению
республики в целом и имекгг вид широкой в осиовапии и плавно сужающеися квсрху пирамиды.
Нсбольшое исключение составляет малочисленная группа женщин 25-29 лет, чьи рождения и
ранее детство пришлись на 1930-1934 года - время сплошной коллективжзацші и голода.
Это было выше соотвсгствующих республиканских показателей. ІІоловозрастная
пирамида ■имеда широкое основание. Анализ данных о распределении населения Северноі о
Казахстана по возрастным группам показыиает явное преобладаиие в структуре населения
Целишюго края детей и подростков и демопстрирует многочисленносгь людей в возрасте 20 - 25
лет, что явилось отражением мнграцио.нных потоков молодых трудоспособных людей в годы
освоения целины.В. 1959 - 1970 годах доля детей от 0 до 15 лет в общеЛ чмсленности
паселения республики увеличшіась с 35,6 % до 37,5. Однако удельный вес детси до 5 лет
снйзился примерно на 25 %. В Северном Казахстане нс только относительное, но и абсолютное
умеиьшение данной возрастной группы (на 25 - 33 %) отмечалось в Северо-Казахстанской и
Целиноірадской областях. Как отмечают исследователи, свячано это в первую очерсдь с
малочисленностью женщин послевоенного и военпого времени, на которых в основном и
приідлись рождсния детейуказанных возрастов /2/.
Спижение рождасмости наблюдастся с 1963 года. Это явление было отголоском голода
30-х годов и П мировой войны. По переписи 1959 года в Целинном крае постегтенное снижение
численности по возрастным сруппам резко нарушается, когда доходит до 25 - 29-летних, чьи
рождения нришлись на голод 1930-х, и резко увеличивае гся в возрастной группе 30 - 34-иетних,
годы ро.кдения которых пришлись на годы НЭПа. Следующий год резкого снижения
рождаемосін в Казахстане был в 1970 году. По Казахстану в целом в период 1962-1970 гг. наблюдалось
сужсние основания возрастно- половой пирамиды русского населенкя, составлявшего прсобладающую часть пассіісния
севериых областей. В 1962 году сстественный прирост русских составил в Казахстане 93.2 тыс. человек, в 1964 г,70,5 тыс. человек, в 1966 г,- 61,5 тыс., в 1968 г -55*1 тыс., в 1970 году - 54,1 тысяч человек /3/. Возрастная структура
по переписи 1970 года подтверждает, что в 1956 - 1960 гг. были всплеск рождаемости, который начался несколько
ранее, т.с. в нервые годы освоения целины.

Половозрастная структура чстко сохраняет признаки притока мигрантов, который
отмеча.пся по нереписи 1959 года. Передвижке возрастов 20 - 24 и 25 - 29 лет переписи 1959
года на II лет показывает, что в 1970 году им было 31-35 и 36-40 лет. Сохранялнсь примерно
прежнее соотноііение мужчин и жснщпн. Вочрастная структура казахского населения в 1970
году составила пирамиду с широким основанием. Однако с середины 1960-х іг, умепьшился
удельный вссдетей.
Преобладапие славян в национальной структурс населения ссвериых областей обуслоаило
во многом переход в 1970 году Кустанайской, Ссверо-Качахстанской и Це іиноі радской
областей е группу с низким общим коэффициентом рождаемости (ОКР) - 21,4 , 20,1 и 21,9
промилле соответственно, а Кокчетавской и Павлодарской - в группу со средним ОКР: 23,8 и
23,7 промилле соответственно. Однако, в 1959 году в Северном Казахстане, каіс и по республике
в целом, наблюдается нарушснис генденции медленного убывания численностн возрастных
групп нассления по мере старения их прсдставителей: численность 25 - 29-летних снижается
рсзко. Причиной, очевидно, был голод 1930-х годов, на который пришлись годы рождения
данной возрастной группы (1930-1934 гг.). Численность 25-29-летних была менынс даже, чем 3034-летних, часть из которых участвовала в Великой Отечественной войне и по логике вещей
должна была бы быть меньшей по численкости. И в 1989 году, перейдя в возрастную группу 55 59 лет, они из-за скоей немногочисленности резко
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выпадали из общей тенденции постепенного снижения числснности различных возрастных гругіп
по мере их старения. Бросается так же в ілаза относительная многомисленность в 1959 году 60-69- летиих,
примерно равпая численности 50-54-летних. Объясняется это, очевпдно, тем, что первая возрастная
группа, в отличие от второй, в годы Великой Отечественной войны уже кышла из возраста армейской
годности и не подлежала готальной мобилизации.
Сдвиги в возрастно-половом состанс населения Казахстана за 1959 - 1970 гг, вырачились, прежде
всего, в абсолютном сокраіцении численности 20-24-летних, примерно на 5 %. По областям этот
показатель отличался большой вариативностью: в ІДелиноградской области снижение было почти таким
же как по республикс, в Павлодарской - 19 %, а в Кокчетавской, Кустанайской и Северо- Казахстанской
областях - более 25-30 %.
Это было связапо с тем, что годы рождениіі этнх возрастов пришлись на гіерпые нослевоенные
годы. В Северном Казахстане усиленне данной тенденцци обусловлено было тем, что в результатс
миграционных волн данная возрастная группа иросто «растворилась» в болсс старших возрастных
групііах.
Абсолютное умеиыненис 20-24-летних и низкпй прирост численности 25-29-летних негативно
отразились па рождаемости в конце 1960-х - начале 1970-х годов, так как имснно этп возрастные группы,
как гіравило, отличаются максимальной брачностью, а женщины - максимагтьной интенсивноетыо
деторождени й.
К 1989 г'оду измеияется конфигурация половозрастных диаграмм населения Костанайской,
Павлодарской и Северо - Казахстанской обласлей и Казахстаиа: из почти правилыіых пирамид оки
превращаются в нсравиовесные образования с расширяющимся центром и сужающимся основанием,
ощутимо уменьшилась численность наиболее репродуктивной и фертильной возрастной группы 20-24летних - сказалось падение рождаемости 1960-х годов.
В 1989 году наблюдается относительная многочисленность возрастной группы 25-29- летних по
сравнеиию с рядоположенными группами, как по республике. так и в ссверном регионе. Числснно их
больше даже, чем 30-35-летних - роднвшихея в годы демографнческого веплеска целины. Это
удивигельное явление, ссли учесть тот факт, что 25-29-легнис в оеновном были рождены от относителыю
Малочисленной грунпы женщин - «детей войны».
Диаграмма 2 - Половозрастная диаграмма населення Кустанайской области в 1989 году/4
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Диаграмма 1 - Соотношепие мужчин и женщин в различных возрастных группах населения
Кустанайской области в 1959 году /1/

женщин

Ссверо-Казачстанская, Кустанайская и Павлодарская области имели в регионе и в
рсспублике одни из самых низких показателей удсльного всса казахов в структуре ңаселения, но
в только ө Северо- Казахстанской области, где удельпый вес казахов был самым низким в
регионе и составлял в 10X9 году 18,6 %, иаблюдалось резкое сужсние основания половозрастной
пирамиды: детеіі ь возрасте до 10 лет численно было мсньше. чем подростков 10-19 лет. І
Іодобное явление черсз 10 лет нагпло отржкепие в половоіраспюй диаграмме 1999 года и в
Костанайской области: произошло суженис основания пирамидьі, причем в структурс русского
нассления это проявилось четко, а у казохов - не так явно. Тнп воспроизводства казахского
цаселения менялся доволыю мсдленно, даже несмотря на неблагоприятііые измспсния
содиалыщх условий и нсобходимость рационалыюго плаиирования численности детей.
Нсли число женіцин на 1 000 мужчин в 1989 году составляло в республике 1065 человек,
то в Кокчставской области этот показатель был 1062, в Кустанайской - 1066. в СевероКазахстанской - 1082, в Туртайской - 1048. ГІричем, нанболее благоприятное соотношение полов
- у казахского населения. хотя его удельныіі вес был нсвелик. Наимснсс благоприятнос
соотношение полов по нациопальностям в 1989 году наблюдалось у татар и русских: 1167 и 1135
жснщин на 1000 мужчин соответствснно. Видимо, :>тим отчасти можно объясйвть частоту
вступлсния русских женщин и татарок в межнациональные браки, даже с представителями ииых
конфессий.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать ряд выводов о трансформации
демографической структуры населения Северного Казахстана. В соотношении полов
наблюдалось численное преобладание женщин над мужчннами, особенно заметное в 1959 году.
За 30 лет были преодолеиы дсмографические последствия второй
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мировой войны и соотношение полов выровня.юсь. Число состоящих в бракс мужчин
стшю выше среднего республиканского покачатсля, это видно на примере Целиноградской
области, Костанайская обласгь также улучшила свои показателн по брачности женщин.
Половозрастмая структура населения Северного Казахсгана в исследүемыи период по
сравнению с национальной претерпела оолсс явную трапсформацию. Половозрастные
диаграммы взятых для примера наиболее ссверных областей - Костанайской, Павлодарской и
Северо- Каіахстанской - в 1059 году представлали собой гіочти пранилыіые пирамиды с
иіироким основанием и плавно сужающимся всрхом, а в 1989 году они уже имели вид
неравновесных образований с “ тяжелым ” центром, то есть преобладанием в населении
удельного веса средпих позрастоп и уменьшением доли детей.
В Северо-КазахсганскоЙ области наблюдалось нехарактериое в 1989 году для других
нсследуемых областей явление, как суженис основания половозрасіной днаграммы,
отражавшей малочисленность детской возрастной группы. Связано это было с типом
воспроизнодства славянского населсния, удельный вес которого в данной области был
наибольшим в регионе.
Многочис іенная в 1959 году прослонка молоцежи отражала приток мнграптов, через
30 лет групны людей репродуктивного возраста, в частности фертильных жепшин, рсзко
уменьшнлась.
В цслом изменения демографической структуры северн0Ғ'0 региона происходили под
влияиием процесса демографического перехода славян от традпциошюго типа
воспроизводства к рациональному планированию. Тип воснроизводства казахского
населепия в изучаемый период изменялся гораздо медленнсе.
Итоги Всесою июй персписи насе.іеиия 1959 года. М. • Гостатиздат. - 1962. - С. 130-131.
Квон Л.А. Населгтіе Казахотта в 1959-1970 гг. (Структуриые сдвиги н
их оценка).
Алма-Ата: Ин-т экономики КазСС, 1975. -С.6І.
ЦІА РК. ф.698, Оп.14, ДЦ.570,600,647,698,736, ЛЛ. 112, 104, 98, 91, 116, 108.
Постр. Краткие итоги иереписи населения РК 1999 года// Ст.сд. - Алматы:
Агентства
РКпо статистуке, 1999. - С..89.
Постр. Краткие итоги перетіси населения РК 1999 года// Ст.сб. - Алматы:
Агентство
РКпо статистикс, 1999. -С.90.
Постр. Краткие итоги переписи населепия РІ\ 1999 годЫ/ Ст.сб. — Алматы:
Агентстао
РКію статистике, 1999. -С 76.
Түйіп
Мақалада Қазақстапның Солтустік аймақ тұрғындарының 1959-1989 жылдарындағы
жастық құрылымына сараптама жүргізілініп, гендерлік құрамы талданылып қарастырылған.
Summaгу
Тһеге һаs Ьееn апаlуzеd tһе сһаngе оf sехule аgеd рагаmеtегз оf Nогtһ Кагакһstаn рорulаtіоn Ьеtwееn
1959 аnd 1989
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ЖАЛПЫ ТАРИХ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

КАРТА КАННИДО 1402 г. - ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЭКЕ МОНГОЛ УЛУС
Кенжеахмет Н. Доктор РBО, СНС института Востоковедения им. Р.Б.Сулейменова
Исторические известия о карте Каннидо В 1402 г. в Корее чиновники Ким ('а-хои (Кіт 8аһуеоп£, і£±Ш), И Му (Үі Ми, - ' ІІІ), И Хо (Үі Но, ■ т) и ученый-конфуциаиец Гвун Геун
(0\уоп Сенп. ®й) создали 'знаменитую карту мира, которая давно и справедлішо привлекает
внимание историков. Надпись карты выполыіеиа классическим китайским иероглифом, носит
название: Хунь-и Цзянли лидаіі году чжи ту (по корейс.кий Нопі! (Bт^пі NсоЫаа ОиЫо ЛсP),
("Карта Интегрмроваиных Земель и Области Исгорических Стран и Столмц; краткое
название - Каннидо). Эта карта была составлена во иремена царсгвовання короля Го.джона
дпнастии Чосон и основой для нсе послужи іи китайские, корейские и янопские карты.
Наиболее' значительными памятниками XIV века, содержащими сведспия о Восточной
Ғвропе, Блнжном Востоке и Центральном Азии, йвляются карты ПPнцзяо •упшЪіі ту 1330 г. и
Хунъ-и цзннли ту Ш'Ц й Ш М , Юанъ -шнши <>абяныПу іі. ’ {1 ! ,'ч'ЙІМиІ. Среди трех карт,
только последный дошел до нас. Учсиыдаыю псследова ш топонимы Юаи цзинши Оаотыпу
V.’сі Үиап ШШ. 1844; ВгсЬ.сһиеісісг Е., 1888; Ыіи Дюпцхип " |Ф ’ , 1990; Ьіп Меісип
ФМтіЖ', 2007: 278*3()'І). Карта Каннндо не представдает собой напболес раннего
изображения городов Сгарого свега: ее можно считагь в значительноп мсре итоговой
работой, в основу которой ноложено нескол.ько источииков такого же харакгера. Она на
основе изучения болсе ранних кптайских карт: судя по топографичсской осиове, создавалась
независимо ог карты Шэицзяо гуаиСпй ту 1330 г. и Хун-и ц-інчли ту. На иесколько дес-ятилетий
старше её только Ьо.іьшая карта династии Мип (Да Мин хуп-и гу); она превосходит Каннидо
по точности '>пі карты да.вно вошли в научный оборот. Как правлло, исследоваге.ти
обраіцаюттся к ним при пзученаш вопросов исторической географии (Вгеіясһпеісіег Е., 1888;
Аоуаша .Часіао ' і і і Ь & Ш , 1938; Такаһахһі Тжіазһі ЙІЙІН. 1963, 1973, 1975;).
Ііо словам Сугияма Масааки, карты касаюшихся Каннидо. извсстны в четырех кониях,
сохранпвшихся в Японпп: копия Библиотека университета Рюкок), копия мопастыря
Хонкоджи (Нопкріі) в г. Шимабара (ЗһітаЬага), копия монастыря Хон.миоджй (!іоппт\ріі) в
г. Кумамото (Кипіаптоіо) и коппя унпверситста Гепрп ( Гепгі I Чііүсг.-Щу) (5іі§іуата
Мазаакі ^ЦІ.І1НЛЧ, 2007: 55, 56.). Между прочпм. послсдная два карта. по копии ішываются
Дамин го диту А’ВДШіі№' (Карта Великого Династии Ммн) и Дампнго ту КіКарта Велпкого
Династии Мин). Копия карты униөерситета Рюкоку с XX в. привлскаег нпимание ученых,
Она разноциетная, по размеру 158 х 163 см, рисонанная па шёлке. В последиих двух когіиях,
кроме уже ичвесгных пупктов, внесеп ряд новых объсктов. В литературе отмечалось. что на
зтоіі карте отображены многие обьскты территорий 1 Іешряльнои Азии, Нрана, Ғ.вропы,
Африки, а ппогда вообще Являюгся плодом воображения рисовальщикоін еще древних
кмтаііскнх карг (см., нанример: Міуа Кппко •."•2006: 487-651; Зиідуата Мазаакі 1ГіІЗ.НДІ,
2007 55).
I опонимы западных территорий
На карте Капнпдо очначепы обширные территории Старого света, включающие в себя с
восгока Корею, Японию, до Африки и һвропы на западе, с севера Дсшт-и Кипчак, до Индии
и Персидского задива на юге.
Особенпость Капнидо сосгоит в довольно точноіі передаче топографнческих объектов
вокруг Каспия, на Кавказе, в Ирапе и Малой Азии, вилоть до Гвропы. Пагода на севере
Г.вропы сммволпзирует Ависеннаискип маяк. Паго.да на севсре континента Африки,
вероятно, символизирует Александрийский маяк; рядом арабским словом «Миср» помечен
Каир. I акже па каргу нанесены Фуна
Варпа, Не.убHдэ
Никомедия. Пс.т І І и к е я — тоионимы, извсстпые на Западе по
%
сочинсниям исламских, европепских географов со времёи монгольского Эке улуеа.
Изоораженная на карта.ч герри гория включает зиачителыную чаеть извеетного тогда мира,
отводя соответс гующее мее го чагагайскнм, хулаі идским и золотоордынским владепиям.
Все гооода обозпачены на капте
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специальными значками в видс четырехугольников, с написанными внугри назианиями
городов. Как показывают материалы, Каннидо вклюнает в себя территории Золотой орды,
Чагатайского улуса, государство Хулагуидов. Индию, Аравию, Африку и Ілвропу. По мосму
мнснию, Каннидо - рсзультат монгольского завоевапия Ғ.вра.яні; много топонимов на карте докалывает эту точку зрения. Политичсские центры* или столнцы западных монгольских
['осударства, образоиаешихся после распада некогда единой империи, а именно - Золотая орда,
Ильханап Чагатайский улус не показывалн на карте, отстувуют столпцы: Зодотоіі Орды (СарайБсрке, Сарай-Бату): государства Ху.тагуидов или Ильханата (Тебриз, Султания); и Чагатайского
улуса (Алмалык). Дажс нет такие крупныо города, как Самарканд и Рим, и.т.д. Г1о-вндимом\',
дапное обстоятельство отражаст какой-то нажный лолнтичсскнй аспект существонания >гоі о
государство. Обраіцение к Каннидо показывает, что большая чаегь представленной на пем
нсторической информации восходить к второй половине XIII века, когда созданные монголами
государстна переживали период сиоего расцвета и играіи болыпую роль в жизнн своего времсии.
Этот факт подтверждаел-, что представлснная на них информация имеет «конеерватнвный»
характер. Изображсния Капнидо необхо.чимо сопоставить с рабогамп Ала ад-дин Ати Маиик
Джувейни п Раіпид ад-Дииа. Даиная карта начертапа на оснокс утерянной н нсдошедшей до
нашп.х дней арабско- персидской карты и Худуд ал-Алам. По моему мнению. влияние гіериода
Эке Монго.і улус отражается и в том, что карта представляет кменно адмипистратиапо территориальное деление Эке Монгол улуса, Международное отношения и внешняя полигика
имелн Полиюс значснис в государственпых делах пмперни. Монгольская империя оказывзда бо
іыпое влияиие на мировию политику в средние вска. Особый интерес, па мой взгляд,
предсгавляют исследования, в которых изучаются вопросы вчаимноотнашеннй Экс Монгол улчса
со срсдневсковыми государствами Прибалтики, Преднсй Азии и Др евней Русью.
Задачсй моего сообщения являслся попытка реконструкции экопомико территорналыюго
делспия Экс Монгол улуса по данным Канпидо. Интерес. воюуждснный в научном мире
открыпіем и дешифроккой китаііских картой постовп/і на очерсдь вопрос о переволах кпгайскп.ч
гононимов. Выяснилось, что существовавшие до іех пор псреводы уже не удовлетворяют
сонременным греоованием, а подлинные тексты должны стать предметом нового исследования
со стороны специалистов-сппологов, чтобы заключенная в них пнформация сгала доступнон в
польном обьсме всем пптсресуюшнмся историей Евразии. После нссколькпх статсй Мия Порико
выполнсинс этой задачи взял па себя Сугняма Масааки (Міуа Могіко ВШ - ?', 2006). Статья
Сугияма Масааки посвяіцена древней карте Пвразни (Каннидо и Каталонскиіі поргалаи).
Гопонпмы заиадных частп, іпображепиые на карте Каннидо, уже являлнсь объектом
специальных исследований этого авюра (Уиріуаіпа Мазаакі ёШІЕЦЧ, 2007: 54-83.).
А в г о р разделяет спой статья на три части: в псрпой мы находим исторические известия о
карте Каннидо; топонимы западных часть карты и приложены географпческих названий Каннидо
(не все); во второіі - историчесие известия о Каталонском порталане н гопонимы карты; в
гретьеіі - хронология Каіптидо и Катадонский порталон. Уже из этого обзора впдно. как
обшнрны задачи, которые поставил себе авгор. Ие ограничиваясь сосгавлсннем болсе полного
псречня топонимов ки гайских карт о Ьвразии, чем сущесгвоваяіпне до снх пор, автор дает пам
гакжс опыт разработкн этого исторнческого маісрпа.іа. Другими словами. сгатья Сугияма
Масаакп представляег гр-уд не только синолога, но и историка. Обратимся прежде всего к
историко-географическим взглядам автора. Что касается ошибочны.ч утверждений автора,
папіедшпх свое место в тексте статьи и в при.тожсниой к пей таблице, то число их доволыю
велико. Сугияма Масааки считает, что большая часгь представленной на Каппидо и Каталонском
порталоне исторической инфор.мации восходи гь к 13 10-1320 гг., например он опираясь на
каталанском ат. іасс имя правитсля Чагатайского улуса СPаЬесP (Кебск, хан Чагатайского улуса в
1318-1326 гг.) (8н§іуата Макаакі ІҒ.ІЯ, 2007: 81). По словам А.В. Мартыгпок, в Каталонском
атласе рядом со столицей Орды Сараем расноложена фигура татарского правителя.
Пояснитсльная надпись сообщает. что это .ІатЪесP (Джанибек, хан Золотой Орды в 1342-1357 гг.
); На восточной части карты показано страна САТАҮО, юаньский Китай, и ее столица - город
СһатЬаІесһ (Хапбалық, Пекин). К нему же восходит и пояснительная запись рядом с фигурой
правителя в золотой короне и со скипетром руках: «Самый могущественный влаетитель вссх
татар зовется НоІиЬеіш, что означает «великий господин»». Под именом НоІиЬеіт следует
поннмат великого хана Хубитая, основагеля Династнп Юань (Мартынюк А.В., 2008: 80-82).
Очевидно, что историческая информации Каталонской карты отражаст ситуацию срсдина XIV
вска
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Суі ияма Масаакн ошибомно реконструет Савшшси ШЖ^іЩ как ТаЬпг (Табриз) (‘-ш^іуата Мазаакі
1ІІ.ІЕЭД, 2007: 59, № 85). Но на карте отсутствувют Табриз, Это название упомииается в карте
Цчипши диолиыпу, соаданная в период династии Юамь, как Саіиши ШШ&. На этой каріе (Тіишн
находится между Зсиджаном и Дерооитом. Что касается ('авя імси, мто полиос тмо соответствует
Салиши. Это навсриое искажсмиая форма Сшіамас в Ххдуд ал-Алам (НисійН аІ- АІат, 1937: 143).
Ло данным «Юань ши», ьсликисхапы центральной Монгольской империи всеіда счиіали правіпелей
Улуса Джучи свонми намсстниками (вассалами). Известно, нанример, что в Пекине гіраьитслсй Улуса
Джүчи всегда иачывали «Си-бой чжу нан» (('свсро-западные царевичи).
Улус Джучи охвагывал северо-чапад Империи и с 1227 г. управлялся Бату, сыном Джучи (старшсго
сыпа Чингис-хана). Ядром улуса в 1220-х была территория Прииртышья, в монгольских источнпках - І
окмок, в китайских источниках Тохума (ВгеГзсһпеісІег Г.. Уоі. II, 1910: 161), то есть, по лругому
описаиию, все зешш к западу ог линии Дмударья - Хорсзм (включигсльно) - Сыгнак - Сауран
(кключительно) - Каялык к северу от Или - граница чагатайского, угедсевского и коренного улусов.
На противогюложноіі стороне Каспия помсщены города Клпи ЯИМ, Кат или Кят и Ху-аньча Ургсич иа
Амударьс, которая впадает, ?а отсутствием на карте Арапьского моря, прямо в Каспиіі.
Па геррпторпи Дешт-и Кипчака в XIV в. располагалось значительное количесічзо золотоордынских
пасслепных пункгоз. Архео.тогически они изучены весьма неравномерно. О пекоторых из них нет
почги никаких даиных. В части<'сти, о золотоор.тынском поселении. расиолагавілемся на оерсту
Каспия, извссіпо пемногое. К восгоку от Дженда еще помешсны: ЯшчжоуЯШШ,/Іиннх\ >р Яличжоу.
безусловно, соотвсгсгвует Ипаидж. Ииаидж город в Дешг-и Кипчака (Рашид-ад-диіі ФаЗЛ_\л іах Хамл
ціпп, том 1, кпига первая, 1952: 80). Иа карте Каталанского ат іаса 13 "5 г. огмечено к северу от Урі
снча і ород Яучо (Еі оров В.Л., 2009: 138.).
Данпые каргы Канпидо о Каспийского моря полностью совпадают и подтверждаются писмениыми и
археологичеекимп истичпиками. По словам В.В. Бартольд, «с XIII до XVI в. мы ые имсем нпкаких.
сведепий об Аралбском море. кроме заимствоваиных из более раиних ппсьмеиных исіичников. Хафизи .Абру (I 11 ?)) іверждает даже, ч го «Хорезк?і£кое море», утшминаомос в «книгах древпих», в его
время уже не сущесівовло. Аму-Дарью в то время вообще рассматрнвапи как пригок Каспийс-кого
моря; по пекоюрым ийочнпкам, Сыр-Дарья іакже будто иы пе впадала болше в Аратьское море»
(Баргольд
В.В., т.ІП, 1965: 332 ). На каріе Капнидо Сыр-Дарья впалаіа в маленькое озеро. Ио точеншо СырДарьи отмечспы .тпш Узгспт, Хора (в траискрипции Хули) и Синьеи Ц(Е. Носледний находптся
восточнее Сыр-Дарьи и па.зывается Синьси, что довольно трудно сооіпсети с изьестпыми населсннымн
нупічптамг, нлварное Чгша,. В реестре к «Археологической карте Качахстапа» под М' 4904
зарсгистрнрокано могилнпк. Могилнпк находиіся возле с. Чшіаз. а Чииаз паходпіся в ЮжноКакіхсганскпіі об іасін, Кслссеком раііоне (Архео югпчес кпй каріа Каіахс іаиа, 1960: М8). 1’. реесгрс к
<'.Лрхеологическчііі к.іріс Казахстана» под № 2795>арегистрпровапо город.іп.це Хора. Хуара или
Джувара ■ в райопе городпще Янгикет. Янгпкент паходиіея в 20 км к юі о-іападу от г. Казалииска, на
левом берегу р. Сыр-Дарьи (Архсологическая карга Казахсгапа. 1960: 192). По дапным «Худуд адЛдам», Х) вара (Кһ.уага) паходптся на берегу река Чач, нблизи Хорезм (НікІСісІ аІ-'ЛІаш, 193 /; 122). I
Іо словам В.В. Барюльд Хувара (Джувара) не существовала уасс во время монггідьского пашестння
(Бартольд В.В.дг.ПІ. 1965: 230).
К ссверу от Касгшя, па берегу рски (павсрное р. Водга). іюмощен піш один город Ьэііса-ор. К
восюку от нсго помещены города К:пиу 1>\рсун (Ьарса) и Х.чтань М|1| Каракорум. к западу Ху >!■•<>,
ш X т і.жп ..рхан, | Іо мнепию (Зуі ия.ма Масааки, город Іү.гйса-эр ІЫнІЙ, «мсстожігі едьство народ
Асу» (імішуата Мадіакі Т іИті Щ. 2007: 59, № 93). Автор не отмечен назвапие города. ііо моему
мненпя, тго Ьазар, вполне возможна связь между топонимом Баііса-ар и Бельджамеп. Иа картс 1307 г.
браіьен Ппцигапи отмсчано. что к названию горол.а добавлеио определенпе «базар» (Егоров В.Л..
2009: 110.). Б лйса-ар предсгавляет к.аьку с Бслджамеп базар. Сто. інца Зо. ютой Орды с 1224 по [254
годы также назыһатась Орда-Базар - срсдневековый город на террптории Казахсгана, располагался
примерпо в 150 км северо-западнее совремепного города Жезказгап.
ХаГішан, т.е. черпая гора. Эго весьма всроятно Каракорум на Дешт-и Кипчака. ІІо словам Рапшд адДина. «Булджа-хан [Абулджа-хан] был кочеаник; его летовка была в Оргаке и Казтаке, которые
предсіавдяют собою чрезвычаііно большие и высокие горы; в гех пределах находи.іся город по имепи
Инандл. Зимнес стойбище Булджа-хаиа [Абулджа] было гакже в огих прсдедах, в местносгя.х,
наіывасмых Бурсун, Какьян и Каркорум, называют также |его и] Каракорум. Поблпзости ттих мест
находятся города Талас и Кары-СаГірам». По словам А.А. Семепова, что здссь речь идеі не о
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меетностях или городах Монголии, а о срсднеазиагских* потому что Каракорум был такжс в Дешт-и
Кипчакс, у тюрков канлы, в раііоне Смр-дарьи. іі этих >ісе мсстах были несомненно и Бурсун и Какьян
(Ғашид-ад-дин Фазлуллах Хамадаии, том і, книга иервая, 1952: 80,81; В. Бартольд В. В., том !, Туркесган в
зпоху монгольского нашсствия, 1903: 482, 483). На Каталанском атласе вдоль западного берега Касгіия
отмечано город Барса. С Барсой можио соотвстствует Бэйсу и Ьурсун. По мпению С.М. Ахиижанова, эти
название и сейчас хорошо извеетпы в топопимике севернее Арапьского моря. Ьурсуп, Бурсук - пески Малые
Борсуки рядом с приаральскими Кара-Кумами (Ахипжанов С.М., Кыпчакл в истории средпсвсконого
Казахсіана, Алматы, 1999: 161)
На карге Каннидо хорошо были известны побережье Каспия до Иссык-Куля. Но местоположение
Аральского моря здссь ие зафиксировано. Важной деталью карты Каннидо яшіяется то, что по берегу
Касппя. мсжду Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей нанесено несколько пупктов пазвания которых написаны
очень исразборчиво. На карте КаспиГі называтся Цзюлюваиь
весьма всроятно, это Гиляп так большинство арабских гсографов называют Каспийское море (Бартольд В.В.. т. 111, 1965: 367). На
восточном берегу Каспия карта Каннидо помещаст города ЧаныЪ Джспд. Боліічнянһ Барчанлыгкент,
Зарнук (на каріс ошибично Салинасы), Ф<иъісуиш Весидж. 0 городе Бстічіошь Сугияма
полагает, что Варатигии (Вапиіціп) ( Хие.іуата Ма^аакі ^ДЦШВЛ, 2007: 59, X!' 10). На каріе показано на
правом берегу Сыр-Дарьи. Но Иараісгин (Берагегин или Фератегин) арабских географ, селсние в низовьях
Аму Дарьн, помсіцсн па пракой сторонс реки. Чю Баличиянь - не Бараішин, взгляд на собсгвенную карту
мог бы показатъ Баличиянь, т.е. Барчанлыгкенд. По второіі половине XIII н. ’_)гот город посстил
среднеа.іиатскпй ученыіі Джемал Карши, который назыкаеі его Барчкендом. О городс Весидж В.В. Бартольд
пишст, что «Весидж - неболыное укрепленное селенне с соборной мечетью, іде жил «спльный эмпр» на
раестоянии 2 фарсахов ннже Кедера. Веси ьк был роднной знаменмтого философа Абу 1 іасра ал-Фараби;
крепость существовала еще в ХП в» (Бартольд Н.В., гом 1. 1963: 234).
Город Салинасы. ШЖЯР ® Сугияма отождесгвляет с Самаркандом (Ш |Д іЬЩ, 2007: 59, №1.5).
Однако тго искаженная форма Зернук или Зарнук
у
Худуд ал-Алам
Оһагпнкһ
(1
ІисЮсІ аі'АІат, 1937: 119). По словам В.В. Бартольда, Зернук, или Уджудж Зерпук находится на левой сіороне СырДарьи, близ Отрара (Бартольд В.В., том Ш. 1965: 224). Через Сюткснт проходн.і ещс Тпмур зимой 1404-І40э
г., и прибыл в Зарнук (Шараф ад-Дин Алп Йазди, 2008: 341).
На западном побереже Иссык-Куля помещены ҒлихуОу и
Гитстть Первос,
весма вероятно, Алакамак (АІа-Уаіпад), где весной 1250 г. состоялся \;іакамакскиП курултай (Аіа-асі- Г)іп
АіаМаІік іиуаіпі, уоі.і, 1958: 264). О городс Та_писацяпь Сугия.ма считает. это ошнбочноП форме
Ьаласагун (Ваіазацһйп), ( ЗиДуата Мазаакі Ш Ц-І ІЕ Щ , 2007: 59, № 4). Город I һйлоцзянизюнь кнтайских
авторов, пли Баііасагуп, отождествлястся с городпщем Бурапа, ісоіорое находится недалеко от Токмака в
Кыргызстане. Прп монголах письменные исючники о Баласагуне не упоминают. нсг иззестий о нем п в
описаниях ноходов Тимура в Моголисіан. Нет осповання полагать, что Гагпісацянь соответствует
Бшіасагуну, чтобы мы имели право употрсблять одно название вмссто другого. 11о словам Рашид-ад-дин,
Чу - обласгь, в которой много сслсний. Опа имеет два больших селения, Тарсакент и Кара-ялык, и оттуда до
Самарканда будіо бы две нсдели пути (Рашид-ад-дин, Т.І Кн.1, 1952: 16.). Мухаммад Хайдар Дуглати
описывает, что моголы называли Ьаласагун Карапыком (Мұхаммед Хайдар Дулати, 2003: 402.). По моему
мненшо, город Галисацянь, вполне возможна связь между топонимом Гарсакент (от персидского «Тарса» хрисгианин и согдийского «кснт» - город) мусулманских агторов, он должен был находиться в городище
Караджигач, в пригороде Бпшкека.
К восшку от Джснда находится город Усыгань т.е. Узгент. Узгепт крепость на Сыр-Дарье
мсжду Сыгпаком и Джсндом. «Узгенд, по приведенному Лерхом свидетельству одною автора XVI в., нахоаи
іся ещс в горах Каратау, но тго толкование текста, цитировапного Лерхом, весьма сомнитеиьно» (Бартольд.
Соч., т. I, 1963: 236).
К востоку от Узгент помещепы И(тиіі)ліиіихань ^(Іп^ЖІІ/ТДалакан), Билачжу
Баладж,
Хуланьбаиш ШШ Д^(т^) Куланбаши, Салибали Сарыбел, Халасам Карачук и Нуле Нура. На картс к северовостоку от Иссык-Куля надпись Беіиибаііи Бешбалык. Города Баладж расгюлажеп на берегу Сыр-Дарьи
нижс Саурап. На карте Кулан-Баши паходигся к востоку от Баладжа. По сведенпем Джувейни, Кулан-Ьаши
находится между реками Арыс и Талас (АІа-асІ-Оіп Аіа-Маіік іи\аіпі, үоі.і,
1958: 140.). Карачук находится возле современного город Туркестан. О городс Нуле ШШ Сугияма
Масааки реконструет Нур (N1 Ог), без ссылки на источник (^ІІіШЧГІ, 2007: 59. № 3). Но гооод Нүр
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(совремснныіі Иурата) расположен в 190 км от Самарканда. В карте обо:иіачены местиость Нуле
помсіцспо на севср от Иссык-Куля. Как известьно гора н рска по имсни Нура существует и теперь на
бсрегу река Или. Это местность находиться недалеко от современного Енбекшиказах Алматинской
области.
Делсіше Монгольской империи на улусы іюкаіано суммарно на карте Капипдо. Важной дсталью кьрты
Каннидо является то, что на карте круглыми значками отмечены крупные центры. Такие же крутлые
значки (срсди всех значков, самый западный изображен с зубчиками) помешены в трех
местах: Бешибали ВУ^АЖ Іісшбалык, Бабуду абуни А^ШРчГ^Ғ# и Сик <на :Щ%М. Сугияма Масааки
реконструирует Бабуду абуни, как ВаЬ а!-А\уЬаЬ (Ьаб ал-Абваб) (Зируата Махаакі 1)ІЗ.И, 2007: 59, №
92). Это арабское названнс Дсрбент, город иа западном берегу Каспийского моря. По словам Рубрука,
ізбилизи Дсрбент находптся замок Алапов, прнналдежащий самому Мангу-хану (Путешествия в
Иосючныс страны ІЬіано Карпини и Гильома де Рубрука. 199."?: 166). На каріе 1367 г., состаиленной
птальянскими купцами Францпско и Домсиико Ппцигаии показан Дербепт, над которым иарисован
флаг. Рядом с ним сделаиа надпись: лЗдесь находится гарнизои (стража) Узбека». В XIII-X1V вв.
Дербент нграл ро.чь гіог раничной крепости. средп всех золотоордынеких городов был едипетвснной
крепостью со значп гелыіымп форгифпкационными сооружеииями (Ггоров В.Л., 2009: 120. 134).
На де.іе Багу-хапу оыл предосгавлеи контроль только иад северной половиной эгои огромной
территорип, до Каьказа (вюиочая Дербсні) и Хорезма (включите.іьио, кроме южной части страны с
Кятом, прпнадлсжащей Чагатаидам). Южная, иранская гюловина пол.лежала временпому
чрезвычайному упраелснию чиновников самого хагана('.)ке Монгол улус).
Прсдставляется, что зто Баб)Д> Абуни, ировинция Аму-Дарьи, которая всірсчается в «Юань ши».
Китайское назвапие ее Ім\>хэчу син июн іиу ш»і
т.е.
Аму-Дарыінская провинция.
Под непосредствеппой власгыо Бату-хапа состояли просіранства Заиадной Спбнри, Дешт-и-Кыпчака,
Во.гькскоп Булгарип, мордиы, Вису (Псрмь). Югры и Самояди в бассейне ГІечоры и, наконец,
отторгнугая в прямое поддаиство моиголов от Руси лесостепная юго-восломпая полоса русских
княжеств, іам стоял монгольский гарпиюн. Стсржснем ор (ынских владсипй является на карте
Каннидо Сик.та н ,г£ Ж по исрсидскпн «піахна», по селджукекий «шихнч», по мопгольский
«даругачи». по гюркскип «даругя», по русский «дорога» и ш «дорага» - обозначаюіций ииңо. следящее
за гюрядками в городе. градопачальник (ОопаЫ Огіго\\ жү. 1 277.), илп- обозначакнцпй
должностное лицо, приблизитсльно то >ке, чго древнерусский воевода. ГІо словам Эренжен ХараДаван. даруга илп баскак бы.і как бы комиссаром хана при русскпх князьях. В раепоряжепин баскака
был оіряд войока. который всеіда расккаріироііыва іся вне чергы города, в вп;шх безопаснопи и
демор;Йі)ізующего влпяпия іородов. Опи известны бы іп под именсм «татарских с юбодок» Орспжсп
Хара-Даван, 1992: 23 5). Вееьма вероятно, Сикона пли шахиа находіпся б.іиз Новгорода илп сам
Ноигород назывались «шахиоГі», Велнкпй княз находится в Повгороде. По с юыі.м ГІ.М. Карамзпн, по
дреізиему правплу, что г іава Росспи есть и глава [ іовагорода (Карамзин Н.М.. История ГЪсударства
Росснйского. М., 20 10: 303).
Рядом Сикэна расположен город ГусычаусшіііШи~Сугияма Масаакц рекопструруэт чго город как
Оч,:іапііпі) уа, Сопһіапііпо(роііз), і.е. Консіаптшюпол (Бии,іуата Маяаакі ^ІІІІЕВД, 2007: 59. № 95). На
карте Гусычаусина помещепа к сеееру от Латаба ,'^І’ь’А, г.е. Владимирь. Такос расположспис
опредедеиио указывасі на локализацию эюго города в Северноіі России. Сугияма Масаакп ие обратил
внимаипя на падпись Хунутабокогорая расположепа на поберсжье
Черного моря. Последняя, весьма вероятно, совпадает с Копспштпнополем Город Гусычаусипа можно
соотпести с Костромой. На КаіапапскоГі карте 1375 г. он обозначен как Сазігаикі (Кострома)
(Маргыиюк А.В., 2008: 80; Ёгоров В.Л., 2009: 132.). К сенеру от Гусычаоснна расположен город и.пи
месіыюсть УсыОа В/ЙзШ. Ого весьма всроягьно Ростов, хотья Ростов находнгься на юго-западе от
Костромы. Подобные опшбки и неточности в передачс мсстоположения городов на средневековых
карзах не редкость. Вполне иозможно, чго автор Каинидо поместил падпись опінбочпо елгппком
далеко к ееверу. Вб.пгзи Косгромы находится Шнхно, что достаточно опредедспнч говорит о гвердой
власти Экс Мопгол улус пад русскими княжсствоми.
(жа. ігасы ксяесі санда)
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Аbsгасt: : Нunуі Jiangli lіdаі guоdu zһіtu (Кangnidо) І'2 ■Ці’:Ғ.)МІ'’СІШ^(№1‘"і1 іs оnе оf tһе most
іmрогtаnt Һіstогісаl mар which is preserved until today and records and narrates history and geography of
Eurasia in Dynasty. It depicts the general form of the Old World from Africa and Europe in the west to Japan in
the east” from Desht-I Kipchak in the north to India’ Srilanka and Persian and Persian gulf in the south.
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ИСТОРИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ДВИЖЕНИЙ В КИТАЕ А.А.
Орман научный сотрудник Института востоковедения КН МОНРК

Одной из актуальных вопросов казахского востоковедения является исследование истории и
развиіня крестьянских движений в соседнем Киіае. Это связано с тем, что все процессы, протекающие в
современном Китае -экономические, политические, идеологические — тесно связаны с китайским
крестянством, которые глубоко уходят в деревенскую жизнь народа.
Миоговековой жизненный уклад китайской дсревни является переплстеңием патриархального,
феодального, мелкотоварного, капиталистического общества. Динамика развития и формы хозяйствования
сочетались чертами исторических этапов. В них строго придерживались культ предков и социальные
иерархии, коіорые определяют духовный облик китайской деревни. [1].
Свыше 80% социаиьно - классовой струкгуры сельского населения проживают в деревне. Сельское
хозяйство — наиболее отсталая отрасль экономики страны: занятые в нсм 75% самодеятельного населения
создают около 40% иационального дохода.
Огромная масса населения попадала в рыночные отношения, которые делали в зависимостп от
капиталистического хозяйства. Это смешение признаков и чсрг определяло своеобразпый новый характер
фсодалыіых и дофеодальных форм ссльского хозяйс гва. Одна трегь сельского паселсния тяготеюг к
мелкотоварпому и капигалистическому и часть социалистическому с китайской спецификой укладам.
Степень их вовлечения в рыиочные и отпошсния была различной.
В октябре 1949 г. национально-освободитслыная борьба китайского народа завершилось
провозглапіеііпем Кигайской ІІародной Республики. В условиях отсталости иромышленного развития
Китая и общей слабости китайской буржуазии как касса, предстаситсли средней н медкой буржуазии
выступала за независимый, демократкческий путь развитпя страны. Одйако возглавить
антиимпериалистичсскую и антифеодалыіую революцию они оказалась не в состоянии. В этих
специфическнх условиях Китая на нервом этапе поводемократической рсволюции (хіптіп/һи /һиуі ^е) была
пеобходимость создания объединенного «Народного единого патриотического фронта» («Лі§ію іопцуі
/һапхіап») и выдвижения крестьянства в качестве руководящсй силы общественного развитня страны.
В 40-х годах XX века в руководство КПК занял Мао Цзэдун, который стал теорстически
обосновывать неприемлемость для Китая марксистско-леиинского учения о государсгвс переходного
псриода от капитализма к коммуиизму, о диктатуре пролетариата. Он подчеркивал, что государство
диктатуры пролстариата пригодно лишь для экономически развитых капиталистических стран, но это
неприемлемо для полуколониальных м колонпальных стран, каковым являегся и Китай Исходя из этото
руководитель компартии Китая первого ноколення Мао Цзэдун выделил республиканские режимы того
времени на три вида: 1) республика буржуазной диктатуры; 2) республика пролетарской диктатуры м 3)
республнка объединенной диктатуры нескольких социальных классов.
Учитывая специфическис «особенности» кигайской национальной буржуазии. Мао Цзэдун
подчеркивал, что построение китайской демократической республики возможно будег только па оснойе
объедииения всех ант ифеодальных и антиимпериалистических элсментов, и это «будет реслублика новой
демогдзатии» [2].
Новую демократию, Мао Цзэдун отождествлял с переходным нериодом н формой власти в Китае,
которой должна быть диктатура нескольких «демократичсскпх классов», а не «революционная диктатура
пролетариата», как утверждал К, Маркс [3].
Мао Цзэдун рассматривал, что политическую власть «демократических классов», доджны
осуществлять крестьянство, национальная буржуазия и рабочий класс, причем крестьянство является
основной базой «демократического режима в Китае». В подтверждение своих теоретических размышлений
Мао Цзэдун объяснял тем, что социальные классы китайской деревни — помещики и крестьяие. Из них
около 85 процентов населения составляег бедпейшее кресгьянство, которое живег «не землей, не
хозяйством, а работой пр наЙму», примсрно 10-12 процеитов - помеіцики и зажиточные крестьяне, 1,5-2
процснта - рабочис, а остальные деклассироваппые шемснты.
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Китайское крестьяиство (попgmіп) - это жильцы мслких ссльских дворов, которые тесно
связаиы и полдерживают систему кровнородственных, общинпых, клановых (кровнородственных)
связей. В общественной жизни прочно сохраняются культурные, религиозные, семейные и т. п.
элсменты народной традиций. Беднейшее кпсстьянство, иредстйвляющес наибольшүю сс числснность
среди них, не способна вести самостоятельное хозяйство и нуждастся в систематнческой помощи со
стороны общества и государства.
Кресіъяне находятся в положснии полной зависимости от общественного клана: 1) помещики
— владелецы земли, которые выступают и главой общин; 2) кулацкии (ІТІПОПЕ) - - владельцы рабочего
скота и других средств производства; 3) купңы, ростовщики — заемщики средств. Возрастающее
влияиис помещиков и зажиточных кулаков деревни на крестьянство прояг.лялось в повышении их
роли в корпоратішиых организациях, расширснии мапипулирования крестьянским движением в своих
целях [4].
Хозяйственное унижение и экспуатация, нсустойчивость заставляла крестьян цепить
традиционные корпоративные организации - крестьянский союз, которые стремились оказывать им
поддержку и защиту. В истории крестьяпского движепия были примеры «Общество пяти доли риса»
«Учение о чистой земле» и друше, которые вели ожссточенную борьбу, внутри и между
крестьянскнми союзами сторонников и прогивников КІІК, в ррды революции 1925— 1927 гг. В
периоды подобных социальных катаклизмов возрастала опасность реакционных, в частности
монархических, выступлений части крестьяпства.
ІІроцесс распэда крестьянства на мелкую буржуазию и сельский полупролетариат тормозил
полуколониальному положснию сграны и непрерывным милитаристским войпам. В псриоды
спокойной обстановки в Китае прнводили к оживлению хозяйствснной дсятелыюссй, расширению
тонарного обращс-ння, стимулировалось переход крестьян к возделыванию выгодных товарных
культур, расширеиию рынка груда. Однако, милитарисгские войны прерывали хозяйствепные связи
мсжду районами, вызывали свертынание торговли, порождая у крестьян генденцию к нат\р;ыизацип
хозяйственной жизни.
До образования КНР в китайской деревпс было характерно; 1) имущественнос неравенсгво; 2)
неразвитосгь товарного хозяйства; 3) общность основных интсресов крсстьян. определясмых узким
миром семейного натурального или полунатурального хозяйства; 4) отсутствис многообразия
социапьно-экономичсских связей. основанных па использовании техникя, знаиий, развитии
земельных, арендных, насмных и рыночных отношений.
Как известно, что всякая революция (лат. Revolution -поворог, изменение) есть персворот в
жизни общества. путсм низвержения одного и утверждение нового общественного строя.
Революционный порыв китайских коммунистов, проводимой аграрной полнтики (tudizhengzhi)
привела к появлению отрицательных сторон: она приводила к ликвидации помещиков и кулаков,
серьезно затрагивало и китайских середняков. Пороки политики аграрной революции заключался в
том, что она стреммлась достигнуть всех своих целей одним ударом, разорвать үзы традиционных
социальных связей, опутывавших все население деревни.
Беднейшсе крестьянство н батраки были политической и социальной огюрой КГТК, лишиться
их поддержки значило для коммунистов обречь себя на поражепие. Правильная аграрная политнка
КПК должна была пролегать мсжду «левой» политики разгула эгалитаризма паупсров и харибдой
«правой» политики строгого соблюдсния иитересов имущей части деревни в ущерб безотлагательным
нуждам бедноты.
Для китайских коммуниетов обе крайности были опасны. ІІравильная полигика включала в
себе элемент социального компромисса, согласования интересов бедноты, поставлявших кадры Н(.)А,
и широких средних слоев кресіьянства, нссугцих основную тяжесть налогового бремени и
становяіцихся на позицию поддержки власти КПК [5].
Значительную массу беднейшего крестьянства образовывали ссмьи, лишившиеся кормильцсв,
погибших в годы революции, инвалидов войны, столько же приходилось на крестьянские сети,
потерявшие кормильцев в результате эпидемий, трудовых увечий и т. д., а также батраки и
деклассированные элементы, надсленные землей, и миогодетные семьи, где былп мапо
работоспособных и отсутствоьали необходимые орудия труда для выполнения всего объема
сельскохозяйственных работ. После создания кооперативов для этой категории людсй было
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распростраиено специальное наэвание — «дворы, сущестнующие за счет пяти обеспечений»
Переворот в общественном сознании крестьян был рсзультатом деятельности «пришлых» городских
рсволюционных активисгов. Роль просветительского и организующего начала — современного уклада —
рзяли на себя военно-политические организации КПК и НОА, которые действовали во властных
государственных структурах.
Со второй половины XX века в Китае было начато преобразование основ старого китайского
общества, которьый изменил всю систему производственных отношений в стране. Земельная реформа (Шсіі
§аі£е) лякіаидировала систему феодальиого землсвладешя.
В годы земсльной реформы были сформированы основные типы китайских деревснских хозяйств:
1) мелкотоварное единоличное крестьянское хозяйство — преобладающая форма хозяйства;
кулацкое хозяйство, ведущееся на соостненной и арендованной зсмлс с помощью наемной рабочей еилы; 3)
кооперативное хозяйс гво: 4) государственное хозяйство [6].
В декабре 1953 г. земельная реформа была завершена это всей стране н опубликован тезис ЦК КПК
о «генеральной линии партии в персходный период», в которой ставилась тадача социалистического
преобразоваиия сельского хозяйства. В этом документе были включены вопросы социальноэкономического развития страны, создание матсриально-тсхнической базы я экономике. Особое вмимание
уделялось на важность поэтапного развития ссльского хозяйства, начиная с низших форм —
кооперирования в сфере обращсния и простейших форм производственного объединения.
Первый пятилетнсго илан разватия народного хозяйства КНР (1953—1957) объединил в
кооперативах низшего типа все крестьянские хозяйстка низшего типа. В ходе реформы более 300 млн.
крестьян были наделены землсй и другими средствами производства. Реформа повлекла за собои и
серьезные изменсния в социально-іечассовой структуры деревни.
В середине 50-х годов XX века китайское крсстьяаство по удельному весу и уровню развития
делилось начетыре групны хозяйств:
а) крспостные крестьяке (попңпи), батрак (£ііпоп§); шэнши (зһсп^һі); бсздомные люди, бродяги
дсклассированных элементы (уоитіп).
б) крестьянин арендатор (dionnong), крестьянин полуарендатор, крестьянин полусобственник
(baizigengnong)Низшая грулпа - «бедияки и батраки - крестьяне - полусобственики, полуарендатор
(2І§спцпоп^) », не способное вести самостоятельнос хозяйство. Бедняки, батраки, арендаторы (52,5%
жителей) — 24.8% земель. Паемпый труд получші распространение лишь в наиболее развитых ссльскнх
районах: после аграрной реформы здесь сушествовала незначителыіая в количественном отношении
прослойка сельского полупролетариата Большое количество бедствующих хозяйств, часть которых лишены
возможности использовать членов семьи для приработка іга стороне.
г) крестьянин собственник (zigengnong); крестьянин середияк (xianzhongnong)Средняя группа —
крестьяне - серсдняки собственники (zhongnong). Они составляют 40% жителей деревни и имееот примерно
45,3% земли с самостоятелнными хозяйствамн, которые подразделяотся на двс подгруппы. Одна из них
имсют работоспособных, но не располагающими необходимыми количеством сельскохозяйственных
орудий для обеспечения занятости всех взрослых членов ссмьи; другая — имеет работоспособных и
полпый набор ссльскохозяйственных орудий.
е) помещик (dizhu); зажиточный (состоятелытый) середняк (fuyuzhongnong), кулак, богатый
крестьянин (Гипоп"). Высшая группа — помещики (dizhu) как класс были постепенно ликвидированы, в
место них появилось сосиовие зажиточных и состоятсльных крсстьян (fuyuzhongnong)Помещики и кулаки
(7% жителей) владели 17,6% пахотных земель. Еще 12,3% земель яелялись собственностыо религиозных и
прочих обществснных организаций, ими всдали и в той или иной мере извлскали из этого доход
представители зажиточных слоев. Территориально они сконцентрированы в наиболее развитых сельских
районах. В этих хозяйствах, использовались наемный труд.
В конце 50-х годов XX века в стране приходилось на крестьянскис ссмьи вместс с семьями, потсривших
кормильцев в результате трудовых увсчий, эпидемий, миогодетные семьи с малым числом
работоспособных, не располагающие необходимыми сельскохозяйственными орудиями, составляли
примерно 30% паселсния. В 1959 г. эта цифра называлась в Китае всякий раз, когда речь шла о
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крестьянских двсрах, которые «не могут существовать» до слсдующего урожлк Ссз постоянной
помощи со стороны общества и государства [7].
После создания кооператиеов в Китае появилось даже специальное начиание для этой
катсгории населения - - «дворы, существующие за счет пути обеспечений» (wubaohu- «пяти
обеспечений»). Болыиинство беднейшего крестьянсгва составила семьи, лишившиеся кормильцев,
«престарелые. слабосилыные, сироты, вдовы и инвалиды». У них мало работоспособных и
отсутствуют иеобходимые орудия груда для выполнения вссго объема сельскохозяйственных работ.
На VIII сьезде КПК (октябрь 1956 г.) было подчеркнуто, что все строительство осущесгвлястся
с целью улучшение благососгояния народных масс. Но второй пятилетке (1958 -1962) планировалось
осущсстпить кооперирование высшсго типа в форме «коммунизации» деревни, увеличив доходы
крестьян на 25- -30%.
Для выполнсния этих задач намечалось провести преобразование ииатериально-техпической
базе сельского хозяйства. усилить производственную связь дерсвни с городом. В решении 6-го
(расширенного) пленума ЦК КПК 7-го созыва ио вопросу о кооперировании в сельском хозяйстве
отмечалось: «Новые отношения в союзе рабочих н крестьян и руководящая роль в этом союзе рабочего
класса должны создаваться и укрелляться на основе взаимного увязывания соңиалистической
индустриализации н коогіерирования в сельском хозяйстве» (поп§уе һегио) [8].
Начииая со второй половины 1958 г, китайское руководство стало проводить «коммунизацию»
деревни. Основной целью «народных коммун» (гепгпіп §опцзһс) было создан х|фсктивную систему
быстрой мобилизации и централизованного использования всех видов ресурсов сельского хозяйства
Псред «народными коммунами» ставилась задача унеличсния материальных ресурсов. с помощыо
которых можно добиться релишзации планов «болыпого скачка» (<іауие]іп) как в области
промышлениости, гак и в области сельского хозяйства.
Создание коллсктивной собственности означало шаг к формированию социалпсгических
производсгвенных отношеннй. Однако методы форсированного обобщсствлеиия срсдств производства
крсстьян приближались к наснльственным. чем к доброволивым. Последовавшая вслсд за
кооперироваиисм «коммунизация» отдалила непосредственного произғюдителя — крестьянина от
участия в управлении коллективным хозяйством.
После завершения кооперирования были усфанены экономическис причины классового
расслоения китайского крестьяпства, поскольку с установлением коллективной собственности на
основпые срсдства производства, в том числе и на землю, были ликвидированы объективиые условня
эксплуатации. Крестьянство стало классом, связаиным с коллсктивной формой собственности на
средства производства.
На VIII съезде КПК было обращено внимание на недопустимость форсирования немцов
социальпых преобразоианий в деревне без соответствующей материапьной базы. Нарушение эгого
правила вызвало недовольство части крестьянства, которое требовали роспуска коопсративов, в
выходе из иее в явочпом порядке. Обострение ситуации проявлялось в крестьянских волнениях 8
огдельных провипциях Китая.
Ускоренное развитие сельскохозяйственной производственной кооперации был крайне сложсн.
Поскольку в Кнтае суіцествовал большой разрыв между городом и дерсвной, являющейся
столкиовением отсталого среднсвсковья и научно-технического прогресса.
Кампания за создание «народных коммун» (гептіп §,оп^һі) началась в апреле 1958 г., принятым
ЦК КПК решенисм о переводе мелких сельскохозяйствепных кооперативов в крупныс, В августе того
же года, после опубликования решения расшйренного совсщания I Іолитбюро ЦК КПК «О создании
иародиых коммун в деревнях», это движение было развериуто по всей стране. К концу сентября 1958
г., подавляющая часть кооперативов была объединена в «народные коммуны», 98 процептов
крестьянских дворов было охвачепо коммунами, которых по вссй стране насчитывапось более 26,6
тыс. В среднем в каждую коммупу входило 4637 дворов.
Создание «народных коммун» увеличило разрыв между уровнем развития производительных
сил и характером отношений собственности на средства производства, искусственно насаждаемых в
деревне. Высокая степепь обобщения производства и потребления в рамках «коммуны» противоречила
объективпым условиям жизии китайцсв. Это привело к кризису в ссльском хозяйсгве.
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Замена сельскохозяйственных производственных кооперні ипов «народными коммунами»
преследовапа цель мобилюовагь и централизованию использовать трудовые ресурсы деревни. Эта
гигантская задача «большого скачка» в области создания «малой метаплургии» в ирригационном
сгроительстве. К концу сентября 1958 г., большая часть кооперативов была объсдинена в «коммуны».
Волее процентов крестьянских дворов были охвачены «народными коммунамн», которые по вссму Китаго
насчитывались свыше 2о,6 тыс„ в каждую коммуну входило 4637 дворов. К концу 1958 г. для привлечения
на вымлавку чугуна и стали «народньге коммуны» выделили 85 -90 млн. человек. Эти огромные массы
сельской крестьянской силы были направлепы на исгюльзование в «МІЬТОЙ металлургии» и для
строительства ирригационньгх сооружоний. От непосредственпого участня в сеяьскохозяйствснном
производсгве было отвлечено 40 — 50% трудоспособного населения деревни.
Оргапы управления созданные в «народных коммунах» были слиты с государственными органами
власти на уровне волости. Это прггвело, к необоснованному с экономической точки зрения поглощению,
коллсктивной собственности сельскохозяйственных «коммун» в государственную собственность.
В «народных коммунах» по сравнеиию с сельскохозяйственными производственными
кооперативами были увеличеиы масштабы и степень обобщсствленйя. Им была персдана не голько
коллективная собственность кооперативов. но и средстна производства, остававшисся в собственносги
крестьян. Из личного пользования крестьян были изъяты припусадебиые участки, в том числе, их весь
скот, домашняя птица, насаждения фруктовых дсревьсв около домов крестьян, их утварь. Такая высокая
степеиь обобіцествііения, привела к ликвидации гюдсобного домашнсго хозяйства, которая противоречила
объективным условиям жизни китайских крестьян.
Распределенне доходов средм членов «народных коммун» осуществлилось по принципу
«уравниловки». Потребление было обобщсствлсно путсм ввсдения системы бесплатиого снабжения.
Члсны «коммуны» питались в общественных столовых, некоторые взамен общсственного питания
получали зерпо и другис продукгы. Наиболее распространемной формой беслатного продуктового
снабжения было питамие члепов «коммун» в общественных столовых, число которых в дерепнях
составляло болсс 3,4 млн. человск. К зтим видам бесплатпого обеспечеиия добавлялось снабжсние
головаыми уборами, Надеждой и обувыо, прсдоставляли жилье, бесплатное лечение, обучепие детей,
оргаиизаіщя похорон и другие виды бытового обслуживания.
Ввсдение уравнительного распределения в «пародпых коммупах» способсгвовало нивелировке
доходов крестьян, что привело к их снижению уровня доходов у части наиболее активных в трудовом
отношении крсстьян. Система бесплатного продукгового снабжеиия, основным компонентом которой
было питание в общественных етоловых, была выгодна болыгшм семьям, в основном состоявшим из детей
и нетрудоспособиых, поскольку опа гарантировала им прожиточный минимум.
В зти годы условия жизни значитсльной части крестьяисгва в стране ухудшились. В конце 1958 г.
китайское руководство объявило, чго с введением бссплатноі о питания. выплата крестьянам по
трудодням, начисленньгм за этот г"од, производи гься не бүдут.
Питание в общественных столовых было однообразным и малокалорийным, Питание членов
«коммун» было одпообразной, в основе которой был один п готже капустный суп.
«Народная коммуна» увслнчила разрыв между уровием. развития проггзводительных сил и
характером отношений собственности на средетва производства, искусстиенно насаждаемых в деревне,
Высокая степень формального обобщения производства и потреблеиия в рамках народных коммун
гіротиворечцііа объективным условиям Китая. Это привсло к кризису в сельском хозяйстве. Такая
ситуация обусловило необходимость нзменения в системе народных коммун. В рамках «народной
коммуны» были восстановлепы более мелкие единицы (вначале в форме больших производствепных
бригад, затем — производственных бригад), обладаюшис хозяйственной самостоятсльностью и
интенсификации труда крестьян. В сельских районах началось сгроительство мелких кустарных
предприятий — мастерскис по производству инвентаря, сельекохозяйствепных орудий и простейшей
техпики, несложного ирригационного оборудования, местных удобрений и т. д.
«Коммуны» взяли на себя расходы на образование и здравоохранение на селе, а также часть
расходов по содержанию государстве^ного аппарата. Такая линия всла к дальнейшему усилению
обособлсния и натурализации экономических единиц, к превращению «коммун» и бригад в
«самообеспсчмвающиеся» хозяйства, являющиеся идеалом социализма с китайской спецификой. Это
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максимально сократило вложения государственных средств в деревню и мобилизовало
высвобождающиеся средства для централизованных накоплений, замедлило процесс разделения
труда. консервации отсталости в области материально-техничсской базы села. Насаждение «народных
коммун» преподносилось как средство досрочного построения социализма и постепенного псрехода к
коммунизму.
(жалғасы келесі санда)
Орман А.А. Китайская Народная Республика. -Алматы, 2006.
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Түйін
Қазакстан шығыстану ғьшымындағы бір өзекті мəселелеріпің бірі корші Қытай еліндегі
шаруалар саяси қозғалысьшың тари.чы мен дамуы. Бұл мэселесінін бірі қазіргі заманда Қытайда отіп
жатқан -экономикалық. саясн, идсологиялық процесстер қытай шаруаларына байланысты тыгыс
болып келеді, себебі бул халык өмірінде ауыл тұрғындарының тарихы терецге кетеді.
Summагу
Сһіnезе vі11аgе was а mіхtuге оf suсһ stгuсtuгез Іікe раtгіагсһ, fеudаl, fіnе gооds, аnd саріtаlіst.
DуnаmісsоfdevelорmеntаndfогmsоfесоnоmуwегесоmbіпеdWITEtһеcharacteristics of the long social relations.
The mixture of traditional feudal felations aroused owing to the capital structure’ which was introduced to the
developing countru
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ДЕРЕКТАНУ ЖƏНЕ ТАРИХНАМА ИСТОЧНИК ОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ
ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАР МЕН АУЫЗША ТАРИХ АЙТУ ДƏСТҮРІ

А.Б. Сарсенбасв
т.г.к., М. Тынышбагв атындаяы ҚазККА доценті

Түркі халыктарының шежіресінде, жалпы қарастыратын болсақ. Иафыстан - ларсылықтар
мсн хорезмдіктер тарайды. Олай болса, муйтспдер осылармен гуыс болын шыгадьі [1]. Лл,
қарақалпақтар - тілі, діні жаіынан, шсжіре бойыпша казақтармен, озбек, түркімендермсн туысқан
болып шығады. Ал, шежіредегі орыстардыц түркі хшіықтарына қосылуы, таза орыс халқы емес, бүл
тек солтүстікте туратын туркі халыктарының жалпы атауы гана болса керск (мысалға, Сібір халқы А.С.) Яғни, таза славян халқынын Пүхтан гарады деген нақты баіілам жасауга ертерек. Кейбір шежірс
сюжетгері. қарақалпақ псн мойтендердің шығу тегінің бөлск екенін ғана корсстеді. Озір, мойтендер
қарақалпақ ХШіқынын қү-рамыкдагы ірі, негізгі алты руының құрамына кіреді [2].
Көптсген шежірелердс, Мүйтендер мен қыяттардың арасындағы жақындық айтылады. Ал,
муйтелдердіц Қоңыратқа қосылуы бұл соңгы XIX гасырда болган іс. Ол кезде, Хнуа хандыгыпдагы
экімшілікті реформа нəтижссінде, Мүйтендср қоңыраттарга қосылган болатып. Бұл оз кезегінде
шежірсден көрініс тапты. Бұгап кенбір тарихи деректер де куə бола алады.
Келесі мэселе. шежіредегі рулық-сандық жүйеге қатысты. Л.С. Толстова шежірелерге суйснс
отырып, қарақалпақ шежірссіидсгі рулық-сандык жүйенің мағынасып ашуга тырысты (2,4,6, т.б.
сапдардыц жүйелі коздссуі - А.С.). Мысалға, барлық қарақалпақ рулары екі арысқа бөлінеді. Қоңырат
арысы - екі руға болінеді. Көптеғсн рулар өздерінің шығу тегін - 4 атадап таратады. Он торт ру арысы
4 тайпадан тұрады. Əр тайпа 4 немесе 2 рудан қүралған, т.б. [2]. Мұндай беліпулерді қыргыз жəне
түркімсн шежіресін зерттеушілер де қолдайды. Бүның негізі өте тереңде жатыр. Қыргыздардыц
кұрамындагы барлық тайпалар скі қолга (қанаіқа) беліпсді (оң, сол). Ал қыргыздардыц үшінші болігі
ичкилик - бөлек гоп болып есептелінеді [2, с.55]. Осығап байланысты, қыргыз қоғамын зертгсуші С.М.
Абрамчоп былай дейді: «бұ і шежіредегі бө іініс пен əзіргі ксзеңде оның сақіалып қалуы сонау моңгол
тайпаларынан бастау алуы мүмкін ... бұл боліну.іердіц негізіндс - əсксри оң жэис сол қанат (фланг,
қол) деген болінудс жатуы мүмкін ... Бүл жайлы апғаш жазган Н.Ф. Сптняковскніі «оц» мен «солды»
жеке ру ретінде қараған ... Кейіе сол скі қанаттың озі іштей скіге бөлінеді...» ["3, с. 10-151.
Түрікмсндердің рулық құрылысына кеңінен чалдау жасаған С.П. Толстов былай дейді - «Орта
Азиядагы жəне Египеттсгі (?!) түрікмендср неі ізгі қүрылымпын екі болігін плі де сақтайды. Олар «бузук» жоне «учуК». Бұлай беліну шежірелерде былай корсетіледі: “Огыз қагаиның балалары аттын
садақ пен үш жебе тауып алып, əкесінен «қалай болісеміз» дсп сұрайды. Сонда экссі үш үлкен
үлдарыпа алтын садақты үшке бөліп бсрсді (Бузук). Кіші ұлдарына бір-бірден үш жебе берсді (учук)”
[4, с. 17]. Бүны кезівде Рашид од-Дин де агап отіп, ол скі создің магынасын бсргсн болатын; «бузук» сыпган (бүзылган), «учук» - үш жебе (үш оқ) [5]. Осылайша, ірі 24 түрік.меп тайпаларының 10-ы
осылайша екіге боліну жүйесін сақтаса, одан ары екі жеке тайпасы екі руға болінуін сақтаған (қоңыр
руы - ақ - қоңыр жəне қара қоңыр; геокча руы - қара геокча жэне сəры геокча, г.б.)
Бүндаіі бөлінулер казақ шежірссінде дс бар. Мұны Н. Аристов еңбегіне сүйеніп жасшіынган жаңа
кесте дс дэлелдейді.
Қазап төңксрісінен кейін жазылган ецбекгсрде де біраз нэрселер айтылды. Мысалға, К.ГІ.
Васильеи жинаған (1926 ж.) қоңыраг озбектерінің тайполар тізі *п ко ггіріліп, кішігірім шежірелік тізім
жасалды. Бүл жерде де, ру-тайпалар,'іьің 2 жэне 4-тік жүйенің басымдыгын көрсміз [2, с. 64-65]. Бірақ,
өз еңбегінде автор 2,4-тік жүйснің ерекшелігін ашып кəрсете ачмагап. Біздіц ойымызша, бүл жағдай
Мүністің «Фирдаус-уль-икбапь» еңбегінде баяндалатын, Əбілғазы ханның мемлекеттік реформа
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жүргізу кезінде, өзбектерді ірі 4 бөлікке («гурух») бөлуінен туындаған. Шежірені, жергілікті
ел- жүрттың мінсз - құлқын, рулық боліністерді жақсы түсінген Ооілғазының бұлаіі бөлуі, руларды
шашыратып, ыдырату емес, қайта біріктіру, жүйелеу үшін қажет болганыны күмəн тумаса керек [2].
Оның үстіне мұндай 4 бөлікке бөліну ертеден келе жатқан жүйс. Ьүган, II Хорезм экспсдициясының
(жетекиіісі - КЛ. Задыхина) дала материалдарының қорытындысы да дэлел бола алады [2, с. 44]. Т.А.
Жданко, қарақалпақтар мсп өзбектер арасындагы этпикалық байланысты сииаттай келе, шсжіреде
келтірілетін «оң, сол қол» немесе «қатар» сөздері жазба деректермен дэлелденетінін атап көрсетеді.
Мысалға, озбек тайпаларыныц ірі 4 тайпасының өкілдері (дурмен, көшші, найман, қонырат) ханның
сол жағында отырса, басқа 3 ірі тайпаның өкілдері (қарқият. кенегес, маңғыт) ханның оң қол жағында
отырган [2], Бүл жүне басқа түрік тайпаларыпда да кездескен. Рашид эд-Диннің мэліметгеріне
сүйснгсн С.П. Толстовтың огыздар жайлы жасаған схемасында көргеніміздей ~ огыздар ерте кездс 24
тайпадан гүрып, екі қанатқа бөлініп. олардың озі 4 таііпадан түратын 3 топқа болінгенін коре аламыз.
Олардың эрқайсысы арнайы тамганы иелсніп, белгілі-бір жанүарды қадір іүтып, опыц отін жемеіен
(онгун, уйгун - Й.С)
Шежірсде кездесетін екіге болінушілік (кейде үш, гəрт) бұл тек қана эскери тұргыдан емсс, жалпы
жағрафиялық жағынан да маңызды болған (жер көлемі, шабындык, жайылым - А.С.) Қорыта айтсақ,
алдымеи бұндай боліпушілік жаграфиялық - ишруашылық түргыдаи больш, кейіннен эскериэкімшіліктік жағынан басым бола оастаған. Неге түркі халықтарыпыц түгел дерліғінде, шсжіренің
бастауында жұитық (2,4.X) бодініс жиі, жүйелі -гүрде кездсседі? Ксңсс зерттс; шілері. бүл - жапұялык
қатынастың дамуына байланысты алғашқы қауымдык құрыдыстан қалғап ка.чдык деген оді [2, с. 44].
Ирокездер тайпасындагы осы ерекшслікті зертгеген Морганга сүйенгсн Энгельс былаіі деген сді:
«алғашқы кезде ру ішілік некеге тыйым салынғандықтан. неке-жанұя қатынасы даму үшін баска бір
рудың қажеттілігі болды. Сондықтан, екілік боліну яемеее екі эртүрлі рудың қатар омір сүруі осыған
əкслді Ал рудың ішінде дамыған басқа ү.сақ аталар оз кезегіндс басқа рулармен қатар өмір сүругс
мүдделі болды...» [6, с. 101-102]. Ал, түрікмендсрдін рудық кұрылысын зерттсуші С.П. Толсгов былай
дейді: «бүндай бөлініс түркі халықтарының дүнистанымына байдапысты... Огыз ханнын алты баласы
болган. Олар - Күн, Ай, Жұлдыз. Кок, Тау. Теңіз... міне, бүл дегеніміз түркі іердің космостық,
табигаттық дүние танымдарына байданысты... оларда бардық нэрсе кобіне екіге болінді... барлық
тайналар да осылай бөлінді... Кеіібір шежірелердс Огыз ханның алты баласы үш-үштен болінген...
Міне, болінудіц негізгі себептерініц бірі...» [4, с. 14-24]. Бүиы, қыргыздардың қогамдық қүрылысын
зерттсген С.М. Абрамзон да қолдап, былай дейді: «бұл жүйелік бодіну отс ерте когамның
қүрылысымен байланысты болуы мүмкін... бұн уақыт оте келе, туыс-қандас тайпалар негіз болган
бəлінушілікке экеліп соқты» [3]. Бұндай козқарасгы кавказтанушы Н.О. Косвен де айтады [7].
Сондықтан, мұндай жүйелі болінуді зерттеу үшін тек шежіре ғана емес, жалпы коғамддгы неке-жанұя
саласындагы ерекшелікке үңілу қажет. Кейбір шежіре мэліметтерінде, оң жэне сод қанаітыц бас.
төрелерін (билеушілерін, екілдерін) ханнын өзі тағайындаған (мысапга, Огыз хан жайлы аңыздар).
Бұндай екіге болінушілік моңгол жүртында да болған. Ьұл жагдай Шыңғыс ханга дейін болып,
Шыңғыс хан тұсында дами түсті. Бұл екігс бөлінушілік Алтын Орда дэуірінде жалғасын тапты. Бұл
кезенде де нақты гайпалар белгілі бір əскери-саяси «қанаттарда» болып, орнын қатац сақтаганы мэлім.
Мысалға, ХҮ ғ. жазылған, авторы белгісіз ірі тарихи шежіре «Шаджарат ал-атрокта» (Түркі шежіресі),
Тимур мен Тоқгамыс арасындагы согысгы кеңінен сипаттай келе, I оқтамыстың жеңіле бергені жайлы
мэлімет береді. “Басында жеціле берген. Тоқтамыстыц эскері бір күні эдеттегіден қараганда ұзақ
соғысты, Темірдің эскерін үлкен шыгынга ұшыратты. Ьұның басты себебі мынау. Алгашқы
жорықтарда Тоқтамыстың оң қанаты Омір Гсмірдің сол қанаіын үлкен шығынға ұшыратса. Əмір
Темірдің оң қанаты Тоқтамыстың сол қанатын үлкен шығынга үшыратады екен. Өзініи сол қанатының
элсіз екенін біліп, Тоқтамыс езінің екі қанагын айырбастаган екен. Міне, сондықтан екі қанат үзақ
соғысып, коп шығынға ұшыраған, яғни ұрыс эдеттегіден кобірекке созыдган. Ұрысгагы ерекшелікке
қарап. Тоқтамыс эскерініц оц қанатындагы Ьахриндер ұлысының тайпалары (осы ксзоцге дейінгі
шежірелерде бұл ұлыс - оц қанатта болған - А.С.) сол қанатқа əтутс бұйырзды. Бірақ, бəрібір Тоқтамыс
жеңіліс табады. Ал Бахрин үлыс тайпалары ендігі шежірелерде сол қанатта жүрген тайпа үлыстары
ретіндс айтылады” [8].
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Келесі мэееле - шежіредегі аңыз-эңі імелер мəселееі. Арап өңіріндегі халықтардыц, осіресе
əзбектср мен қарақалпақгардың арасында кеідесетіи шежірелсрге біршама талдау жасап, өзіндік үлесін
косқан зсрттеуіпілердің қатарында - Л.С. Толстованың еңбегІ ерскше. Ж:ІЛПЪІ, Арал теңізі аймагында
аңыздар меи эңгімелер, халық ауыз əдебиеті жанрлары өте көп. Қалалар, қамалдар, қазбаларга
байланысты жүргізілген арбір зерттеулердің бір үшыгы халық ауыз эдсбистімен үштасып отырады.
Олардың қатарында, Гулдірсін, Қырыққыз, Шах-сенеи, Дэуқала, Барақ хан, т.б. тек қарақалпақтарга
гана емес, өзбек, қырғыз. қазақ халықтарыңың арасына кең тарагаи аңыздар да бар. Арал тоңірегіидеі і
халықтардың тарихын зерттеуге - аңыздар, жыр-дастандар, шежірелер, толгаулар, тарихи жырлардың
деректері көбіне қолданылса пүр үстіне пұр болар сді. Қыргыздардың рулық құрылысы мен аңызəңгімелері жайлы дсректерді - И. Бннурин, И.Г. Андреев, М. Вешоков, В.В. Радлов, Н.А. Аристов
(төңкеріске дейінгі ксзеңде), А.С. Садыков, С.И. Ильясов, Іі.М. Жүнісалнев, Б.Д. Жамгерчинов
(ксңсстік кезеңде), т.б. авторлар өз еңбектерінде бергснімен, шежіреге сүйеніп, шежірені талдагі,
зертгсуді тікслсй шежіре бойьшша жүргізген авторлар болмады. Бүларға қосымша, Сейф ад-дип
Ахсикантидің «Маджму ат-Таварих» еңбсгін (ХҮІ ғ.) зертгсгсн А.Т. Тагиржанов псн В.А. Ромодинның
еңбектері күнды матсриалдар береді. Оның ішінде, қыргыздардың рулык қүрылысы меп үлкен
руларына қатысты аңыз-əңгімелер, шежірслік кестелер ксздсседі. Олардың ішіндс атақты деген Аналхан, Арслан-би, Мары-би, Шүкір-би, Сангын-би, Сары-би, Домбур (домбул), Долон би, Ақүл, г.б.
тайпа атаулары немесс тайпалардьщ ата-бабалары кездсседі [3, с. 38-39].
Шежіреге жэнс жүргізілген зерттеулер пэтижесіне қарай отырып С.М. Абрамзон
қырғыздардын Қершілес халықтармен тығыз қатынаста болганын аіітады. Мысапга, Жетіген руының
ақсақалдары келтірген шежіре нүсқасында - Едіге, Тохтамыш, Баракан (Борак-хан) есімдерінің
кездесуі, бұл шежіредегі оқигалар ХҮ г.-дың І-жартысы мен Моголстан мсмлскстіндегі озгерісгер
тұсында болган [3, с. 47]. Оның үстіне, автор Жегігсн руының шсжіресінде ногайлық орта жайлы жэие
Бдігенің балалары өлгеннен кейінгі елде болған жұқпалы ауру лсайлы мэліметтерді береді. Ал, басқа
тарихи дсрсктсрде, Дешті-Қыііціақта 1428-1430 жылдары жүқпапы аурудың кеңінен тараганы белгілі
[9]. Ал, бүл жай ғана сəйкестік болуы мүмкін смсс. Автор кслтірген келесі бір шежірс нүсқасыида
қьірғыздардың ата-бабалары Дайыр жайлы аңыз бар. Автор Дайырды, кейіннен казақтарга кетіп, қазак
руларының (бір нұсқада - жалайырдың, бір нұсқада - албалдардың) рубасына айналгапы жайлы
мəліметтер береді [3, с. 47]. Шсжіредегі Дайырды, автор қазақ ханы - 'Гахирмен (ХҮІ г. 20-ж.)
сэйкестендіріп, Моголстандагы саяси жагдаймсн байланыстырады. Бірақ, автор шежіре
нүсқаларындагы мэліметтерді оргагасырлық дерсктермеи салыстыруды жүзеге асырмаған. Себебі,
шежіредегі мəлімсттерді басқа жазба дерс-кгсрмен байлапысіыра зерттеудің маңызы зор. Мысалға,
Ичкимик (ішкілік) руы жайлы мəліметті- «Бабырнамадан» кездестіре аламыз. Ол жсрдс бұл
халықтардың түрган жері, табнғаты, шаруашылыгы жайлы айта келсс, басты ерекщелігі ретінде, бүқа
орнына қодастарды осіргені жайлы айтады. Ал бұл рудың шежірелерінің коп нүсқаларында магі
шаруашылығында қодастардың осірілуі жайльг айтылады. Шежіредегі кейбір сюжеттер оқиғага
қатысқан кейбір адамдардың болғаи оқигшіардан алған эсерлсрінің негізінде пайда болады. Қоршаган
орта, тарихи оқиғалар, күндслікгі тұрмыс - бұл шежіреге бай материап болды. Осылайша
шежірелёрдің алғашқь: нұсқалары пайда болды.
Іарихи оқигага көбірек қатысқан, үлкен оқиғалардың ортасында жүрген батырлар мен бектер
халыктың саяси омірінде үлкен орын алгаи, ал олардың шежірслері кеңінен тараи, халыққа үлгі болса,
кеіібір ру-тайпа шежірелері өз ортасынаи асыгі кетс алмайды. Уақыт өте келе, кейбір оқнгалардың
сюжсттері түсіп қачьгп, баеқа оқиғалардың маңыздылығы арта түссді. Шежіредегі оқигаларда
халықгың іұрмысы, салт-дəстүрі, мінезі айқындалып, пақтыланады. Шежірелер атадан балага, эжсден
немереге жетіп. қарапайым оқиғалардың баянынан бүкіл халықтың тарихы есіп шығады. Осылайша,
бір гана ру-тайпа шежіресі жүйслі шежірелердің бір бəлшегіне айналып, олар озара байланысып,
тарйхқа жекелеген тулгапарды экелді,
Келесі мэссле, шежіредеғі терминдік создер мен атауларға қатысты. С.Л. Толстова Бсрдахтың
«Шежіресін» қарай отырып, коптегеи создердің мағынасын анықтауга гырысты. [1]. Мысалга, арыс «арба» сөзінің баламасы, яғии бір халықтың екі бөлігінің қоспасы, одагы деген ойын айтты. Əйгілі
Шыңгысхан «Құпня шежіреде» былай дёген: «Керей ханы Ван - ханга ... екеуміз арбаның екі ұшымыз,
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біреуі сынса, арба жүрмейді; біз арбаның екі дөңгелсгіміз - біреуі сынса, екіншісі айналмайды»
1101. Қарақалпақ шежіресін зерттеген автор, сонымен қатар ру атаулары мен туыстық терминдердің
əлі нақтыланбаганын кеядснең тартады. Мысалға, ру атауларына байланысты, біздің ойымызіна
қарақалпақ шежіресін зерттеген авторлар орыстілді зертгеуші болғандықтан ру апарын дұрілс атамай,
сол арқылы көптеген қателіктер бой кетерген. Қараңыз, қаракалпактардын шыгу тегі жайлы
пікіртаііаста, оныц құрамындағы Кентанау тайгіасы - «ке танаума? (онда іайиа гүрік тілдес, иіежірссі
Алтай тауымен байланысты-А.С), элде «кертаи-ау» ма? (керд тан - ау) (онда Иран тілдсс тайпа-Л.С)
деген сүраққа жауап берудің қаидай маңызы бар ексиін айтпаса да бідуге болады. Сонымеп бірге,
«қоңырат» агауы - щоцыр аттат\ «жабы» атауы (кəбіне жүмысқа жегілетін ат) (негізі - жабгу сөзіпде
жатуы мүмкін- А.С.) - аттың бір түрінен шыгуы мүмкін дсген козқарастар длі де талас тудыруда. т.с.с.
Сонымен қатар, орысгілді зерттеушілердіц сонша бас қатырып іздегі. жогалып кстті деген “қалиак"
тайпасы қара-қалпақтардың қысқарған аіауы ексні белгілі. Мысаяға, ортагасырлық араб авторлары «қарақалпақ» этнонимін (Ьейхани, ИувеЙри, т.б.) «қатпақ» деген қысқартылган атаулармен атаган
болатын. Мұпдай «қалпақ» атауы қарақаппақтардың өз шежірелерінде де кездеседі [11, с.1101. Ал,
кезінде, Орта Азияны сипаттаган Эл-Нувейри (XIҮ ғ.), бүл аймақта мекендегсн 11 тайпа атауын берген
болатын. 1. Тоқсоба, 2. Иета, 3. Вурджоглы, 4. Вурлы, 5. Кангуоглы, 6. Анджоглы, 7. Дурут. 8.
Карабароглы, 9. Джузиан, 10. Қарабəріклі. 11.Қотян. Олардың көпшшгі, шсжіреде кездссетін жэне
эзірг і кезде сақталып қалған рулармен сзйкес келеді. Мысалға, кангуоглы - қаңлы, анджоглы қанжыгалы, ,арабCріклі -қарақалпақ, т.б. [2, с. 45].
Кслесі бір мэселе, қарақашақ шежіресіпдегі мошоддык атаулардың квптеіі ксчдесуі. С. 1Толстопа оз кезсгінде буны монғолдық тайпалардың қарақалпақ жерінс көптон қоныс аударуымен
тұсіндіреді [1]. Біздің ойымызша, бүд пікір қаге. Себебі, монғолдық тайгщлар шежіреге кіретіндеГі
кеп көлемде қоныс аударган жоқ. Сондықтан. бұның басты себсбі, моңғолдардьщ жау.чап алуы мен
бүкіл Орта Азнядағы бнлік Шыңғыс тұқымына кешуіндс жатыр. Нпді, бнлік басында тек моцгол
билеушілсрінің түқымдары отыруіа қүкылы бо.іды. Кейіннен, Шыңгысхан өліп, орталық бпліктің
əлсіреуінеп, эр жерде жергілікті жердеп шыкқан билеушілер таққа отыра бастады. Снді олар оздерін
ақсүйектер тұқымы (Шыңғысхан тұқымы) екенін дэлелдсу үтпін жəнс болашақга бйлікке дегсн талас
тумас үшін, оз ру-тайпаларыиың шежіресін қайтадан, арнайы тапсырыспен жаздыра бастады. Соның
нəтижесінде, Орта Азиядагы кептегсн ру-тайпалардың атауы моңголданып ксте бастады. Сонымеи
қатар, коптеген жерде шьпі фактіл.ер бұрмаланып, көптеген ру-тайпа шсжірелсрі моңғолдық бастау
алып шыга келді. Бұпы кезінде академик В.В. Бартольд жақсы атап корсеткен [12]. Осының
нэтижссінде, моңгол династиялары мен оның əскерлері иелік еткен түрік рулары - маңгыт, барин, т.б.
моңгол гайпаларының бөлшегі болып кетс барды. Осыдан келіп. кептеген шсжірелерде - Шыңгыс хан
-Оғыз ханныц гікелсй ұрпағы болып шыга келді [1.3]. Оғап тагы бір мысал, автор өз сңбегіпде
қоңырат тайпасының атауын моңғолдық атаумен (онггирад, копгирад(т), т.б.) байланыстырды. Солайақ болсын. Енді, қоңыраттың ішіндегі руларга кез жіберсек, олар моңғолдық емес. түріктік тайналар
екенін кереміз (Кушік, 7'оқболаг, Қара, Сарымбет. Гассары, т.б.) жəне бір қызыгы. карақалпақтың
қоңыраттары ішінде, (жоғарыда айтылған-А.С) қазақтың қоңырат руына сэйкес келетін бірде-бір атау
жоқ. Екеуінің кершілес жатқанын ескерсек жэне ортақ бір моңголдық тайпачап тарады десек, ең
болмаганда бір-екі атау сдйкес келуі керек еді. Бірақ, олай емес. Соған қараганда, бү.пар ксзіндс
экімшіліктік, эскери, экономикалық бірліккс біріктіріліп, осыпдай ортақ атау алган болу керек. Тағы
бір мəселе. Қарақаппақтардың шежірссі бойынша, керсйлер-ашамайлы керей жəне қара керей болып
болінеді. Олардың аталары-Ашамайлы жəне Абақты. Ашамайлы -Керейдің тікелей баласы. Абақгы Үйсіннің бхтасы. Оның Үйсіннен кетуі қызық окигага байланысты айтылады. Шсжіреде, сиыр
табынына керекті бұқаны экесінен ала алмагандықтан жэне сиырларының қысыр қалганыиа
ашуланган Абақты Үйсіннен кетіп, Керсйлерді паналаған [2, с. 54-55]. Бүған қараганда, Абақтыпың
белінуі шаруашылыққа, атап айтсақ мал шаруашылыгына байланысты туындаган кайшылықта жатуы
əбдсн мүмкін. Көптеген шежірелерде кездесетін «бір атаның балалары» дсген создің магынасын да
кейде қате түсінушілік болып жүр.
Бұл кейде тура мағынасында айтылса, кейде бұл соз герминдік сездср қатарына кіргізуге болады, яғни
«бір атапың балалары» дегеніміз, эр ұрпақтардан тараган үлкен жанүяны басқарган
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бастағаи бе.пгілі бір адамныц бейнесі болуы мумкін. КеРгде «бір атаның бала_пары» дегепде, шын
мəнінде өмір сүріен бір адамнан тараған үрпақ айтылады. Олар қоныстану жагынан жан-жаққа тарап
кегсе де, ортақ дəстүрді, тарихи ерекшслікті сақтап қалады. I .11. Васильева мен Г.И. Карповтын
айтуынша, кейбір түркімен рулары осындай «бір атаиың балалары» жүйесін қатац сақтаган. Осы
атаньщ балалары үйленерде, қалгыңмалды төлеуге көмектескен жəне олар бір-бірін - «карьшдас», «бір
зта баласы» деп құрмет көрсеткен, Қарақалпақіар қогамын зерттеген Т.А. Жданко да. Туркмендер
қогамын зерттеуші Ю.Э. Ьрсгель де шежіреде кездесетін кейбір сөздсрге терминдік түсініктеме беруге
тырысқан. Мысалга, қарақапнактардың «көше», «түтін», түркімендердің шежіресіндеі і «оба»,
«яйлаган», т.б. сөздеріне талдау жасалынды. Вүларды қазақшалап тусінік беру артық шығар, тек «оба»
сөзі - туыстар бірлестігі (одаіО: «яйлах» - «жайлау» создсрінің баламасы болып табылатынын айта
кстсек болды. Жалпы, шежіреде кездесетін кейбір сөздердің терминдік сөз ретінде қаралуы дүрыс
үрдіс. Сол сəздің мағынасын табу арқылы көп сүрақгарға жауап беруге болады. Мысалга, жогарыда
айтылган «коше» созін талдаған В.В. Радлов «коч» - эйел, жанүя (шагатай тілінде); С.Е. Малов «кос» жанұя. т.б. сəздері арқылы кишенің бір туыстас-қандас жанүялар гұратын аймақ атауы скенін айтуга
болады 1141. Ал, бізде «кошс» сезінің магынасы езгеріп, қазір жалны адамдар түратын қоныстардың
орналасу жүйссінің болшегі ретінде қарапады. Жалпы түркі халықтарыныц ортақ гуыстыгы да осы
шежіреде кездесетін сездер аркі>ілы керінеді. Мысалға, қазақ, қырғыз, тувиидер, т.б. шсжірелерінде
кездесстін сөздерді салыстырсақ, «ауыл» (қаз.) - «аал» (тув.), «кажаа» (тув.) - «каит» (кыргыз) «қаша» (қаз.), т.б. Тува халықтарыньщ шежірелерінде, тіпті кезі чірі ақсакалдардың ссімі немесе сол
ақсақап таңдаган есім - руға берілсе, қазақ псн қыргыздарда-руга ат берілу үтін, сол ру тайпа
дəрсжесіне дейін үлкейін, саны есу керек жəне кобіиесс ол ру пемесе тайпа о дүииелік болып кеткен
қүрметті ақсақал, ру басы атымен немесе сол кісі шыққан ру атауымен аталатын болган. С.Л. Толстова
қарақаппақ қогамьшда экзогамиялық некенің сақгалынғанын айтады. Мысалга, бір туыстық руга
жататын адам, сол рудың басқа аталарына жатпаса да, ол рудан қыз алмагап. Қарақалпақтардыц
қазақтардан айырмашылығы, жеті атага толса да бір ру өзара қыз алыспаган. Бірақ, қарақалпак
шежірелерінде нағашы - жиен, болелер арасындаіъі нскелер жайлы дерекіер коптеп кездеседі.
Шежірелердс. «екі агайындының түқымдары қарсылыққа қарамастан үйленін, нэтижссінде бүкіл
мұрагерлері мен сол түқым түгелдей ауруга шапдығады. Солардан кейін түқым калмай, ол тұқым
біражола құрыды» деген мэліметгер бар (Ақьгмбет абыздыц балалары - Қойлы, Жуынлы шежірелеріА.С.) [2, с. 73]. Ал, Қайшылы меи Қаңлы арасында 7 атадан кейін қыз алыса бсрген. Автор қарақалпақ
шежіресін одан ары талдай келе, қаракалпақтардыц рулық кұрылысы үлкен 5 беліктен түрады деп
атап көрсетеді. 1. Үсақ рулық бірлік (копге), 2. Ірі рулық бөлік (тере). 3. Ру (ұру), 4. 'Гайпа, 5. Арыс.
Міне, негізгі шежірс осы күрылым бойынша баяндалган. Кейбір ру-тайпалар өз кезсгінде, екі немесе
алты боліктең тұрады. Бірак, бүпдай беліиуші іік өте сирек кездеседі. Бұндай жупгық боліну жаграфиялық орналасуы немесе гарихи оқиғалардыц зсеріиеп болган болуы мумкіи. Бундай шежіре
мəлімсттсрі, этнографиялық мэліметтер негізіндё жазылган Б.Х. Кармышеваның ецбегінде де
кездсссді [93-94]. Кеңсс окімсті тұсыпда жарық керген бүл еңбек озбек руларының орнапасуын
шежіре арқылы анықтауга қадам жасалынган. Автор оз еңбегін озбектердің қогамдық кұрылысын
жіктеудсн бастаган. Автордың айтуынша, Əзбсктер негізінен екі топтан турады - тұрақты рулық
қүрылысы жоқ, аталарға бөлінбейтін - сарттар жэне түрік тсктес, рулық құрамы апық сақталган тHрік тайпалары (түрік, карлұк, қыпшақ, т.б.).
Шежірелсрге қарай отырып, автор қарлұқтар Өзбек халқыңың қүрамына апдыңғы Азиядан келуі
мүмкін деген жорамал жасаган. Себебі, олар - қазақ, озбек, қырғыз халқынан қыз алмайды жəне кыз
бсрмейді. Олар неке-жанұя қатынасыида өзара іштей қыз алысады жəнс тəжіктсрден қыз алады.
Тэжіктсрге кыз бермсйді. Осындай ерекшслік, автордың ойынша ерте ортагасырлардагы арабтардың
Орта Азияга снуімен байланысты болуда мүмкін. Ал туркі тайпалары өзара араласып ксткен. Ьундай
мэліметтерді автор қыргыз қогамымен байланыстыра зерггеген. Л.С. Толстованың' сцоегінде
мүйтендердің (мойтен, муйтен) шежірелері мен халық аузыпда кездесетін аңыздар, кеші-қон мэселесі,
этноген, этногенсз, т.б. мэселелср котерілген [1, с. 80-81]. Мысалга, қарақалпақ жəне озбектердің
құрамындағы митандардың (муйтендердіц бір болігі-А.С) қоныс аударуын шежірелердің эртүрлі
пұскаларынан іздей отырып, екі багытта жүргені жайлы айтылады. Ол - О тHстік багыт
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(муГпендердің қырылып,олар қашып, жоғарыдан (Б.ұқара) келіп қоныстанды) (иран тектесА.С.) жəне СолтHстік багьіт (Еділ Жайық -- Дешті-Қыпшақ - Сырдария - Арал бойы) (турік тектссА.С ). Міие, осы екі бағыттың сипатталуьша қарай отырып, алдымен Вү.қара жақтан келген этникалық
гопқа, кейіннен Еділ-Жайық оойындагы екінші этникалық топ қосылып, араласқа түскенін коруге
болады.Соның ногижесінде, башқүрт, татар, қарақалпақтардың ортақ дэстүрлік ұқсасгықтары
сақталған. Солт. багытты қолдайтын шежіре нүсқаларында - Еділ, Жайық. Түркістан, Сырдария,
Хорезм агаулары ксңінен қолдапыс танқан. Ал оңтүстік нұсқасы - сонау ертедегі муйтсндсрдің
(мүйтен, мойтен) мемлекетінің қалдығы ретінде сақталынган, яғни шамамен ерте орта ғасырлар
кезеңін сипаттайды [1, с. 99-10!). Қыргыз шежірелерін тарихшылар, 1990 жылдың басына дейін, тек
халықтың шыгу тегі, құрамы, пайда болуы (этногенсі, отникалық тарих) бағытын зерттеу үшін
пайдалаиылды. Бұндай қадамды. А.Н. Бсрншгам (қырғыздар - 1,5 гасыр уақыт арапыгында «кезеңдік
көшуді» бастан кешіргені жайлы (Тянь-Шаньга - А.С) Н.А. Бичурин, Ш. Уапиханов, Н. Аристов
(қыргыздар - автохгонды), Ө.Х. Марьұ.іан (Шыгыс Түркістаі? аймагынан шыққаны жайлы), т.б.
жасаган болатын. Бүларға қосымша, бслгілі бір дэрожсдс осы мəседс жайлы зертіеу жүргізген ().
Караев, К.И. Петров;
В.П. Юдиндер арасында, осы мəселегс байланысты пікіргаластар туындаған еді.
Келе-сі мəселс шежіренің сақталу мəсслесі. Шсжіре жазу-сызуы ксін дамыіап халықтарда
(Сібір, Орта Азия) XX ғасырдың басында ғана жазба түріпде сакталмп. осы уақытқа дейін тск ауызша
түрінде жеткізідсе, көптеген та іар шежірелерінің нұсқаларының а.з, бүлінген жэне жақсы сақталмаган
түрде кездесуінің басты себсбі, біздің ойымызша Қазан хандыгының басынан отксргсн саяси,
экономикалық жəне əлеумегнк жағдайдың өтс шиеленіскен түрде болуында жатқан болу керск деп
атап көрсетеді. Башкұрттардың да шежіресінің көптеп сақталмауы, Қазан хандыіындагы ауыр
жағдайға байлапысты болуы мүмкін. Бұл жағдай, білім беру, гылым. баспа ісі, т.б. көптсген
мəеелелердің дамуына да кедергі келтірді Оган қоса, Моңгол жаулап алуы мен Патщалық Ресейдің
огарлық-миссионерлік саясатын қосьщыз. Міне, осы факгорлар көптеген жазба шежірслердің
ортелуіне, жойылуына, ұрлануына əсер еткен болатын.
Сонымен, шежіре - фольклордың бір бөлігі ғана смес, ол тарихи іерек. Шсжіредегі шындық шежіренің мағынасыпда, мазмунында беріледі, сондықтан одан қүжатгагыдай нақтылық пеп
біріздіяікті іздеудің қажеті жоқ. Шсжірелердегі айырмашылық ұсақ-түйек мəселеде гана көрініс беріп,
ал жалпы жеке гұлга мен тари.хи оқиганың ортақ сарыны сақталып қалады. Ал, бұл үсақ-түйек
мəселелсрдің туындауының басты себебі, автордың ойынша адамдардың жске к&зкарастары, оқиғаны
калай қабылдауы, руаралық қақтыгыстарда соғыс мəліметгері жайлы- жеңгендердің өз пұсқасы мен
жеңілгендердің өз нұсқасының бол) ы. үмытылган тұсгарына коркемдік сөздердің қойылуы, т.б.
жатыр. Ал, бүл коркемдік создер - аңыздардың шыгуына экеліп соққапы баршаға аян [15, с. 237].
Шежіренің бұл түстары адам сенбес белгісіз күштер пайда болатын қиялы іс-қимы ідарымен
толықгырылып, адамның келбеті, ягни антропологиялық сппаты өзгсреді. Қарақалпақ қоғамын
зерттеущі Л.С, Голстова Ысқақ пайғамбарға қатысты шсжіре нұсқасын терен, талдаудың арқасында,
мүЙтендердің ата-бабасы жайлы антропологиялық молімсттсрді жинап алды. Алдымеп осы
мəліметтерді қарасгырған автор, мүйтсндердің Алдыңғы Азия тұргындары секілді үстілері жүндес
болып келетінін байқады. Екіншіден, шынымен «мүйтсн» сөзІнің мағынасьша үңілсек, (тэжікше «муйтон», парсыша «муй тан») - қазақша аудармасы - «жүндес дене», «жүн өскен дене» деі'ен магынада [1,
с. 110]. Бұндай ерекшелікті кезінде зер'гтеуші С.П. Толстовта атап көрсеткен [4]. Л.С. Толсгова өз
еңбегінде бұндай ңүсқаға қарама-қарсы шежіре нұсқаларында береді. Ол жерде, мүйтендер,
қарақалпақтар, озбектер, қазақтар ортақ атадан тарағаны лсайлы айтылады. Мүйтендердің əзбек пен
қарақатгіақтардан бір əзгешелігі байқапып түрса да, бул шежірелер, «бір экенің балалары-қазақтар,
қарақалпақтар, мойтендер... бірге туылып, коршілес гүруда..» деген жүйемен беріледі [1, с. 114]. Осы
шежірелерге қарай отырып, автор қарақалпақтардың, қырғыздарі-а қараганда қазақтармен жақын
туыстыгын атап корсетеді Одан соң, қазақтарға өзбектер, содан соң - муйтендер туыс болып келеді.
Міне, қарақалпақтар мен озбектердің арасына сіңіп, бауыр болып емір сүріп жатқан мүйтендерді
шежіре осылайша арасын ашады [1].
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АРХЕОЛОГИЯ ЖƏНЕ ЭТНОЛОГИЯ АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ
О ЗНАЧИМОСТИ КУЛЫ УРІІЫХ ЦЕННОСТЕЙ
КАЗАХСКОГО ТІАРОДА НА СОВРЕМЕІІНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ
ЭТАПЕ
А.И.Оразбаева ВНС Инспшіпута востокоеедсния им. Ғ.Б.С 'умйменова, КНМ(УН РК, д.и.н.,
О.К.Шарііязданов главныи эксперт Комитета по кулыпуре МК РК

На сегоднядійш день, одной нз наиболее жнвотрепещущей проблемы совремеиностн, который
гребуег к себе компетентного подхода, и как вследствие свосго разумного разрешення, выступает
культурно-цивилитционная самоидентичность. Причиньт реформации обществеяного самосознания в
напраялснии ныбора цивилизациоивого статуса и определсния а ргіогі связаны, прежде всеіо, с
осмыслением значимости духовно-ценностных начал, заложенных в каждую отдельно взятую
самобытнуто культуру, представдяюіцую в конечном итоге единстно в многообрачии
общечеловеческой цішйлизации как организма поддержанпя иреемстненности между ирошлым,
пастоящим и будуіцим. Так, в частности, нынентниП уровень развития казахстапскою обіцества
нельзя оцепигь иначе, как разног.идпосіь современной цивилизации. Однако, нс зная его
историчоского проптлото, только по пынешним внептним призпакам трудно было бы связать
«казахстанскую цивилизацию» с цивилизацией кочевников евразийских стспей, которая иополнила
мировую сокровиіцницу собіётвешіьгми культурными достижениями.
В настоящиіі период вполне правомерно причисляющие себя к «казахстачскоіг ципилизация»
прсдставители более 130 этносов, при всем жсланпи, в цивилизационном ракурсе не могут быть
соотнесены к иоснтелям единого кульгурного наследия, культурных ценностей. поскольку не
прсдставляют ее традиционных цивилизационных признаков. Такого рода песовпадение расовоэтничсского, экономичсского, политического пластов между традициониыми и совремеппыми гипами
цельного социокультурного организма, обусловил своеобразис цивитіизационного облика Казаххтана,
харакгерной чертой которого выступает пекая раздвоеипость идентичности; с одной стороны,
национальной, различной для разных этносов, с другой ~ іражданской ндснтичностью, что, в свою
очередь, указываст на научно-обоснованное их различение.
Проблсма идентификации культурных ценностей как движимых предметов магеришіьной
культуры в настоящее время становится все более акіуачьной, несомнепно, вызывающее
недоддельвдЙ интерес со стороны историков, социологов, культурологов, праковсдов и
международников. Углублсние в гюзнание собственных социокультурных цеиностей обуслаапивает,
помимо научно-обоснованной посгановки данного вопроса в обществе, формирование правильпого
восприятия национальных культурных ценностей при современных условиях глобапизации, а также
оказываст содействие выработкс общечеловеческих норм ценностей и уважения в уре.гулировании
мсжкультурного диалога в международных отношениях.
Итак, культурные ценности, «вчлелеянные» в колыбсли традиционного общества казахов
проголи свой долгий путь становления и развития, охватывающих не одно тысячелетие. Номаднзм
стал главной интегрирующей основой их оформления и особенностью, отличающих казахов от иных
народов. И если кочевничеству в первой половине XX века необходимо было прийги в упадок, то
деструкция предметов быта и культуры казахского народа, составляющих в совремснности кулмурные
ценности, становилось сле/тствием.
Как повествуют исторические реалии, на ход их трансформации оказали внешние влияния, связанные с
политическими и социально-экономическими послсдствиями в период вхождения казахских зсмель в
состав Российской империи и советского государства. Предметы быта и культуры казахов
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пройдя сквозь «призмы» управления данных государств, снамала начали сочетаться с
инновационными элементами, а :іатем и вовсс уступнли им место, отойдя на «второй» план. Переход к
оседлости в сельских и городских режимах, промышленность и селъское хозяйство, торговые
взаимодейсівия с другими пародами привносят в жизнь казахов новшества, которым опн успешно иаходят
примекение. Как зидно из окружающего быта сегодняшнего дня, движимые предметы культуры казахского
народа в основном представлеңьі элементами иных культур, теперь уже не связанных с традиционным
хозяйствованием и образом жизни.
В этой связи, соотвегственные прсдметы традиционной жизнедеятельности казахов перестают
выполнять непосредственную функцию «услужения» своему обществу, являвшиеся определенного рода
«рычагами», поддерживавших культурную и экономическую сферу. Теперь находясь в обществе, они
еоставляют прямое свидетельство о прошлой кочсвой жизнедеятельности казахов, указывая на прежний
самобытный образ жизни.
Такое положение усугубляло существование не только самих культурных ценностей казахского
народа, но и как народа имеющего самостоятелъную историю и культуру в мировом сообщсстве. Мировое
позиционирование без источников подтверждения не имеег оснований. Сложилась тенденция того, когда
как «этнос, не опирающийся на поучительпый опыт собствснной истории и родной веры и культуры, пе
чтящий своих ценностеіі и святынь, не уверен в себе, лишен самоуважения и высокой оценки» 11, с. 57].
Подобное обрекаст иа маргинализм, выброса на обочину истории, путсм отхода от собетвенных основ к
сущсствованию.
Вмссте с этіім, обретение Казахстаном независимости послужило позитивным шагом,
лодтолкнувший процссс национального подъема, обращсние к собственной исгории и культуре, в которой
исследуются прошлые «сіраницы» развигия, изучаются многие вопросы. связанные с выявлением и
сохранеиием культурных ценностей казахского народа. Они начинают выступать как часть кульгурпого
иаеледия, доставшегося от традиционного общества казахов, явлнющиеся своеобразным «зеркалом»,
отражающие прошлое политическое, сониалы-ю-экономическое п культурное развитие.
Таким образом, введение культурных ценносгёй в обществеішую жизнь иапрямую связывает
прошлое с действителъностью, вызывает гордость, уважегше и осознание своего местоположения в рамках
локалъного и мирового пространства. дает действенную основу утверждения народа, как имеющего
самостоятелыюе прошлос, настоящее и будущее. Использование их для развития патриотизма является
залогом уверенного позиционироваиия Казахстана в целом и казахского народа в отдельиости.
На современном этапе Республика Казахстан укрепляя свой суверенитет посредством политических
и иных ииструментов, где главным выступает историческая основа, одновремешю входит в мирогюе
пространство. Помимо пмеюшсгося положения об обращении к культурным ценностям как одной из основ
в утвёрждении государства и народа, очередпой проблемой становиться не «утрата» их в связи с очередным
этапом мирового пзаимодействия - глобатизацией. Данному явлепию «полное опрсдслеиие было
цредложено в 2000 году профсссором Чарльзом Дораном. который описал этот феномен как
взаимодействие информациопной технологии и мироиой экопомики. Əтот процесс можно охарактеризовать
в плане интеисивности, глубины, объсма и стоимости международных операций в информационной,
фипансовой, коммерческой, торговой и админисгративной сфсрах во всемирном масштабе. Резкое
увсличение масшгаба этих операций в последнее десятплетне и повышение их уровня составляет наиболее
поддающееся измерению проявления процесса глобализации» [2, е. 1751.
Такой процесс, на первый взгляд, относящейея к гсхнико-экономической области захватил все
сферы жизнедеятельности человека и общества. Паиболес ясно он видсн в повседневной быту, когда как
концепты иных культур соединяются со сложившимися культурнымн положеішями определепной страны.
Какими в этой связи являются псрспсктивы для Казахстана? Т'ак, с одной стороны, глобапизация
стимулирует совершенствование предметов культуры и быта, путем проникновения широкоіх) набора
инноваций из-за рубежа, с другой, она главным образом является 'очерсдной волной грозно отталкивающих
казахов ог собственных культуриых цеиностей, становясь веским препятствием политнки государства по их
воссозданию. В этой связи, глобализация приобретает как мииимум два значения положителъное и
негативное.
Диапюз казахского парода демсгастрируст скорее последнее, как для культурных ценпостей, так и для его
мировоззрения. Она исходит, прежде всего, от товарных отношений, «угождения» гсхнического
производства в потребность народа. Казахский народ, болсе семидесяти лет находившееся в составс
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союзного государства и его «стандартизироваиных» норм. послс пі-:,Гі|Да ю него начиіЩет «впитывать» новые
қультурные ориентиры и цениости. В этом про^ессе у иарода ІІ0ЯВШ1СЯ своего ро;(а вакуум. который успсшно
заиолляется интеграциоиным процессо'..,
Мировой научно-техмичсский и кардипально ^меияет предметную среду, в которой
осуіцествляется жизнедеяіелыюсть человека в Казахст 1)е Досгижения определенного народа в какой- либо
сфсрс автомагически отражается на содержани л предметов у казахского народа, старающегося идти в ногу
со временем. В этой связи, можно привест и мнеине культуролога М. Ауэзона, который пишет: «XX век
выднігнуд перед ісазахским народом зада''(Н особой сложности в сферах обществеііпого и культурного
развития. Радикальное ітреобразоваиие ^гношений в начале века сопрощждалось переходом кочевого
насслсшія к оседлому образу жизни. 'лолитические, социальные новации огразились на всем жизнснном
укладе, мировоззрении народа. Яр,илйсь серьезным иснытанием дпя национального мирооіцущения» [3 с
35].
Дополнснием к тг,ому является информационный подъем посредством повых форм комМуннкаций
между народами - этг, цнтернет, телевиденис, спутниковая свяіь и др., служащих маяком проникновения
иных культурны.ч веяний и традиций. Сбд-цжеяис народов посредством новейших форм связм и контактов
ускоряют процесс дальнейшсй трансформации матсриалыіых предметон казахского народа. ©собениости
культурного развития различных 'народов стаиовятся единъгм стнидартом для вссх, они адаптируются и
функционируют в чуждом им о/оществе, в том числс и в казахском.
В соответствии с ;,тим, следует задаться вопросом - каково жс прсдназначение культурных
цешюстей казахского нэ^ода в зпоху глобализации?
Прсжде всег^, нх значение заключается в том, что оии отождествляют казахскиіі народ с сго
собствсі-шой историей и культурой. В персплстении экономических, социальных, культурных и другнх
взаимосвяг>;;н между странами и народами они нс дают затеряться в данных процессах и имсть четкое
предст^вление казахскому народу о своих исісклх.
определемной степеии допустимо сосушествование собственного и привнесенного элементов. однако
преобладающее значение последних, проникших в прошлом столеіин. «подавили» первыс. отбросили их
восгребование казахами из-за несоответствия иовому социалыюму развитию. История Казахстана
показывает. что пеобоснованное и простое дублирование культурных цеішостей иных народов приводит к
отторжениго традиционігого опыта их еоздания, прекраіцения их дальнейшего повсемсстного
воспроизводства. В этой связи, оставшиеся от нрежнен жизнедсятельности прсдметы кульіуры и бьпа
составляют то бесценное наследие имснуемое «культурными ңепностями», укачьшающие сквозь врсмя на
прошлую жизнь в настоящее время. Одновремснно именно они являюгсн своеобразным осиованисм. в
результате которого нс будег пропсходить преобладапие инновациониых элементов как едчнственно
возможного «образа» нсторического развития общества.
Другая функция культурных иенпосгей казахского народа в глобализиционном процессе в то,ч, что
они могут служить опрсдслением народа по принадлежноети к восточному или западному миру, Лзии или
Европе и осознанием казахами своего этнического «я».
8о врсмена вхождеция казахов в состав Российской империи и советского государства в их срсду
было включено множесгво предметов, относяшихся к культуре народов, также входивших в >ти
политические образования н преимуществснно имеющие стандартизированные фабрично-промышлеиные
формы. В резульгате произошло адаптирование иных предметов материалыюй культуры, не
прннадлежащих казахскому обществу, что трансформировало их прсдметную среду. [[астоящее время
выделяется аключением градиционных культурных оепов различных народов всего мира, где их
«претензии» предполагают не только на их функциональную использование у казахского народа, но и
«захват» их мировоззренческих положения. Так, согласно исследованию, проведенному в городе Алматы
«сегодня казахи составляют 45% населения города и ...они ощущают себя больше «гражданами мира» [4, с.
11]. Подобное положение, на наш взгляд, указывает на опасность утраты и понимания казахским народом
самобытного исторического и культурного развития, непремешю имеющие на восточный «мотив».
Таким образом, современное положение культурных ценноспей в Казахстане показывает их следующую
значимость и разрешает две основные проблсмы. Первое - это укрепленис суверсиитета посредством
подтверждения наличия собственных культурных цепностей, второе - отстаивание культурной
идентичностн в процессе глобализации. Согласно этому возникае і актуальность исследования
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культурных ценностей казахского народа выполняющего функцию мощного щита от возникающих
вызовов и угроз.
Как извесгно, культурные ценности казахов стали реализацией опыта предшествующих нлемен,
проживавших на терриюрии Казахстана. Во ізсей совокупности культурных ценностей, относящихся к
казахскому народу на протяжении их стаповления и развития позволительно выделить определенные
«слои». калсдый из которых составляет особое значеиие.
Так допускаем возможным выделсние как минимум пяти основньіх слоев, орг анически связанных
между собой. Первый, это функционирование камеппого века на территории Казахстана, когда положено
начало гармонизации человека и природы. Камень как основной міемент находчі примененис во всех
сферах жизни. Второй, эпоха бронзы явилась фундаментом в развитии металлургии и наряду с известными
изделиями из кости, дерева, кожи, шкуры, глины, моди, распространястс" прогг.р.одство предметов из
бронзы.
Господство рашшх кочевников вошло в историю как эталон в сложенни кочсвничесгва, как
способа производства и образа жизни, тем самым, определивших специфичность развития предметов быта
и культуры, что составляет третий слой. Особенность этому придавало своеобразное искусство. напрямую
взаимоувячанное с природой или мифичсским миропрсдставлением. Четвсртый слой связан с тюркским
обществом, где известеп не только існезис номадизма, связаиного с гіреобладающим использованисм
жслсза и серсбра, но и осуіцествляющего общий тсмп дыхания с восточными странами. Мусульманство.
проиикнув в среду тюрков, стало иптегрирующей основой повлиявших на существование сходных
предметов со среднеазиатскими государствами.
Пятый слой выполпяет культурную пресмственность и синтезирует предшествующие достижения,
задаст толчок формиронанию культурных цепносгей казахов, вышедших под данным названием на
историческую арену во второй половине XV века. Систематическое использованне прежних павыков и
знаний в контакте с природой для потребностей номадизма оформили вектор сложения традициопных
культурных цснностей казахского народа. Таков, на паш взгляд являезся путь сложения культурных
цешюстей казахов в историческом йзмерении.
На этом основании, исследование формировання культурных цепностей казахского парода
«открывает» нолпоценную каргину их особенноетен и самобытностсй. а их вЫявлепис, еохрапение и
популяризация является ключевым моментом в самовыражеіпш казахского народа. Пмея все необходимыс
ресурсы для выполнения данпых позиций, роль государсгва в этом направлении впдится приоритетной.
Так, выяиление и введепие новых сведений и материапов при поддержке со стороны государства в
научную и общественную жизпь позволит достаточно увсренио обозначать новыс достижения, которые
служаі важным заделом по воссозданию истории н культуры казахского народа. Па оенове их возможно
расшнрение и очерчивйние «граней» функционирования культурпых цепностей в мироком сообществс, а
их публикация формирует твердые п.тасты казахской самобытности и индивидуальности как внутри
государства, так и в мировом сообщеетве.
ЛюбоЙ народ является открьпым социокульгурпым «организмом». Он может припимаіь влияния и
отдавать своеобразие культурного плана. Однако. думаегся, у него имеется допустимые пределы того,
когда он может восприпимать чужие инновации. Этими прсделами, на иаш взгляд является градиция.
реализуемая как в ,д\'\овном сскторе, гак и в частностн в предмстах матсриадьного быта и культуры.
Характеризуя сложившееея тепденцпю совремепного культ\'рного развития казахстанский философ
С.Мурат пишст: «... ее судьба зависит от того, насколько мы, ныне жнвущие поколения, способны
постигпуть вее перипетии пашей истории, и попять гумапистический пафос казахс.кой духовности, ее
сложный сиптетический характер, ее неразрывное едпнство с историсй нашей государствснностн» [5, с.
93]. Поэтому каждый отдслыіый чсловек, гак и казахский народ в це юм должен принять все необходимые
меры по сохраиению своего культурного «ядра», какими в частности являются ку іьтурные ценности.
Определенные позитпвные шаги в данном направлении видны при воспроизводсгве традиціюішого
изготовлеиия всевозможных предметов казахского прикладного искусства на соврсменном этапе. Изделия
из кожи, кости, дерева. бронзы, жеиеза и другого натурального материала изготавливаются народными
умельцами, которые переняли ценнейшпй оиыт по наследству. К примеру, одним из таких умельцев
является Даркембай Шакпарулы, проживающий в Алматипской области. Вго спектр работ связан с
искусством создапия традиционной домашней утвари, вооружения, седсл. Навыки и знания по их
воссозданию он уже передал большому количеству его последователей, в том числе и свое.му
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сыну - Даулету. «Сяое дело они делают на ради наживы, а ради сохранения богатого культурного
наследия карода» [6].
В этой связи можно отметить, что в настоящее время «обнаруживается то качество, которое
вырабатывало каззхское кочевье и, таким образом, обеспечило свок> стойкую выживасмость: умение
вживаться в ситуацию» [7, с. 210-211]. Казахский народ, даже находясь в жесгких условиях совстского
режима, все же стремиться «обернуться» к своим истокам, к своим ценностям, ретранслируя
уникалыюсть, накопленную тысячелетиями.
С другой стороиы, ношолнм себе выразиться, то культурные ценности -ссть то забрало, щит и
меч казахского народа, иосредством которых происходит взаимодеЙСтвие с друі ими народами. Они
являются его бесценным наследством и гордостью.
Сегодня развитие исторической науки в Казахйтане находится в режиме пересмотра старых
методов и подходов к пониманию содержательной части и фуикционировапии культурньщ ценностсй
казахскош народа, и их значения для общества. Общесгво в свою очередь имеет свойство передачи и
рстрансляп іи инфор.мации, где полное прекращение данпого пронесса влечет к гнбели, продолжение
его иа воспроизводство и жизпь. «Иначе говоря, от нас самих зависит: избирательно ли мы будем
воспринимать проникающие к пам цснности, дополняя их свөими ценностями, и главное, пропуская
их через свои ценности, или станет поступать, как это случи.тось в 90-е годы, ког да все заиадное
стало образцом для подражания. В первом случае найдем свой путь и добьемся гіроцвегания, во
втором - Йеизбежно будем болеть всеми социальными болезнями, которыми страдает западиое
общество» [8, с. 216]. В этой свяаи, необходимо сохранить максималыю качссі венные культурные
цешюсти казахов, обозначая не только прощлое развитие, а глаиным образом актуализировать ич
пласт традиционпости, гак к;ж «опорная база казахской культуры настолько совершенна, насколько
совершенным может быть оружие, дарованнос во снасение» [3, с. 33].
Таким образом, значенис культурных ценностей казахского народа на современнои этапе
позволяет возможным выделить слеяуғощее:
Первое - культурныс ценности огражаюг прошлое материалыюе и духовиое развитие
казахского народа, которыс содержат как их самостоятельное развитие, так н взаимодействис с ипыми
пародами;
Второе - исследование культурных ценностей является необходимым важным звеном в
познанпи целостной картпны истории и культуры Казахстана. Осуіцествляемад государствевная
поддержка выявлепия и введению культурных ценностей казахского народа в общественную жизнь
является беснрецедентным меронриятием;
Третье культурныс цеиности формируют и укрепляют национальное сознанне, содействуюг
развитию патриотизма. Возрожденис и сохранение традиций создания национапьных предметов
кулыуры и быта составляют в этом важньгЙ задсл;
Чствертое - культурныс ценности составляіот эмпнрическую основу идентификации
казахского народа. Они являются свосго рода иидикаторами или «опознавательньши» элементами
казахского народа;
И, пятос, культурные ценности представляют нсобходимыи фактор в русле меадународного
взаимопонимаийм н уважсшія Знание самобытности ку.тьтурных ценностей казахов другнми
народами служит дел-у взаимообогащения культур при торговых контактах,
Таким образом, можно заключить, что казахский народ по отпошению к собственным
культурньім ценностям имеет уникалыіыс сведепия и материалы, позволяющие с большой
уверснностыо позиционировать свое современное сосгояние в контексте событий, пронсходящич на
мировой арене, Обращение к прошлому, его восстаноаительные мсроприятия яв.ляются
одноврсменно связуюіцей нитью между прошлым, настоящим и будущим. Зпая культурные ценпости
казахского народа. мы можем осознавать настоящее и в дальнейшем строигь свое будуіцее развитие.
Ес ш рансе культурные ценности служили необходимыми инструментами в осуіцествлении
жизнедеятельности казахского народа, то в настоящее время на них возложена функция носпрнятня
окружающей действительности, соотнесение народа со своим историческим путсм развития
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Туйін
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы тоуелсіздігінің ныкайтуға жоне
жаһандандыру үрдісінің əсеріне байланысты қажетті жагдайда қазақ халқының мəдеии
байлыгыи көрсету маңызды болып табылады. Қазақ халқының млдениеті мен салтдэстүрін анықтау мен бірдейлеу езіндік аса багалы тарихы мен йздениеті бар Қазақстанды
олемдік бірлесгікте таныгуга мумкіпдік туғычады. Осы берілген генденцияны негізге ала
отырып. бұл мақалада қазақ халқыныц қазіргі тарихи кезеңіндегі мэдени байлығының бес
факторының маңызы қарастырылады.
Summагу
А( (һе ргсаспі Ііте сіие іо зігепцсһешпе оГ (һе Кагакһзіап КериЫіс зіаіс зо\'егсіеп(у
апсі ітрасі оҒіһе ^ІоЬаІігаІіоп ргосевз, іёспГіЯсаіюп оГ сііііигаі ^аіиеғ оҒіһе Ка/.акһ па(іоп
Ьесотеч а геңиігесі сопсһііоп. \*һеге ипсіег іһе уаіиез іһеу сопзісіег тоуаЫе оЬіесІз оГ Іһе
таіегіаі сиііиге оҒ Іһе Ка/акһх. ОеГшіп^, апсі ісІепІіГуіпу Ьу Іһе Кахакһз оГ Птеіг омтт
сиһиге апсі һоизеһоісі оһіесіз аііо^з розіііопіпе оГ Кагакһзіап іп (һе и-огісі соттипііу ах
һа\іпц іь о\\п огіаіпаі ипіиие һіяіогу апсі сиііиге. Сепсгаіі/іпе іһе §і\'еп Ігепсі, іп (һе ргезепі
агіісіе а циезііоп оГГһеіг гоіеь ім һгоіщһі ир апсі Пуе Гасіогз аге тагкесі ир оГ іһе
5Іо,п|Йсапсе оГ сиііигаі үаіиез оГ Іһе Кагакһ паГіоп а( іһе сиггепГ һізіогісаі з(а§е
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ЖАС ҒАЛЫМДАР ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЬІХ
XIX Ғ. ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ - XX Ғ. БАСЫНДА ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨЛКЕСІНІҢ САУДА
АЙНАЛЫМЫНДА ҚОЛДАНЫЛҒАН САЛЫҚТҮРЛЕРІ (СЫРДАРИЯ ОБЛЫС Ы
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ)

Б.Ш.СейдібаеваҚ.А Ясауи атындазы Халыхаралық қазақ-турік университетініц доценті
Қазақстан Президснті Нұрсұлтан Назарбасв биылғы «Жаңа онжылдық - жаңа 'жономикалық өрлеу
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстаи халқьша Жолдауында елдің 2020 жылға дейінгі даму
стратегиясьгьш орындауға кірісетінімічді жария стгі. Жолдаудын «2020 стратегнялық жоспары -көшбасшылыққа қазақсгандық жол» бөлімінде Президент Қазақстан алдында -жономиканы дагдарыстан
кейінгі дамуға эзірлеу. жедел индустрияландыру жоне ині[*рақурылымды дамыіу ссебінен экоиомиканын,
тұракты өсуіне қол жеткізу міндеітері т.уріанын айтты. Сауатты сауда саясалы - ел :жономикасының
бэсекеге қабілетт/лігіп қолдау больш табылатыньж мэлім еткен Мемлекет оастиысы Қазақстанның сыртқы
дүішсмен қарым-қагынасын арітырудың маңыздыяыгына гоқталды. ТМД елдсрі ішіпдегі байланысты
арттырып, сауда айналымын жаңа деңгейгс кетеру міндеті ту.р. Қазақстап, Рсссм жэне Бсларусь елдері
арасындагы Ксден одагыныц құрьілуы жаңа мумкіндіклерге жол ашады деп кутілуде. Бұл Қазакетанның
барлық интеграциялық бастамаларының жучегс асуына серпін берстін еларалық байланыс екенін
угынганымыз жөн.
Сауда саясатын жүзеге асыруда мемлекеттік басқару, еалык моселссі ерекше маңызга ие болары
ақиқат. Бүкіл əлемде мемлекеттік басқару, салық жүйесінің тиімділігің көтсру міндеті үлксн маіігс ис
болуда. Дегенмен, барлық мемлскеггер қоддану үщін оңтайлы болып табылатын змбебап үлгл' жоқ, орбір
мемлскет тарихн дамуының белгілі бір кезеңінде езіиің .үлітық ерекшеліктеріне сай келстін ыңгайлы үл іні
жасақтауы тиіс. Мұның барлығы да оз еліміадің жонс Оііе де дамыған елдсрдіц тарихын, даму
гзжірибелсрін терецірек талдау, ой елсгінен откізу міндеттерін жүқтейді.
И.Э. Масановтың мəлімеітеріне сүііенсек, салықтардан, мсмлскеі саясаіының ңегізгі олеуметтік
экономикалық бағыттары мен лаптық сипатын неғұрлым объекгииті түрде жəне толығымен дерлік кор\ ге
болады. Нақ осы салық төлемдерінен, Қазақстанның Рессйге қосылу барысының барлық қиыишылықтары,
салық зацдарындагы кемшіліктер, тоуелді халықтың төлем қабілетінің гомендеу проңесі, қазақ хплқының
самодержавиенің фнскальды саясатына деген наразы іыгы. осы саясаггы жүзеге асыруда отарлы
əкімшіліктің шалыс қадамдары жэне т.б. айнадай аиық көрінді [1].
Қазақ халкының тарихында түбірлі озгеріс болган кезсң қазақ жерінінің Рссей қүрамына
қосылуының аяқіалуы мен отарлаушылық жүйенің орнауы болды. XIX гасырдың скінші жгіртысында Сыр
өңірінде патша эскерлерінің ең алғашқы бекінісі Райым бекінісі (1847 ж.) салынды. 1855 ж. В.А.
Неровскийдің бүйрығымен Арал бекінісі (Райым бекінісі ксйіннен осылай аталды) таратылып, ондағы
басқару анпараты, əскери гарнизоіг, коныстанушьглар өздерінің дүшіе-мүліктсрімсн йірге №1 Қазалы
фортыпа көшірілді. Жиырма күн қоршаудан ксйін 1853 жылғы 28 маусымда орыс əскерлері Қоқан бекініс.і
Ақмешһлл басып алды. 1853 ж. 26 тамызда Ақмешіт бекінісі патпіаныц жарлығымен Псровск форты
(қазіргі Қызылорда қаласы) болып өзгертілді. Меркіні еш қарсылықсыз басып алгапнан кейін полковник
М.Г. Чернясв, 1864 ж. 4 маусымда Əулиеата қаласын бағындырды, содап кейін Түркістан қаласын басып
алды. 1864 ж. 22 қыркүйекте Шымкснт қаласы алынды, ал Ташкент қаласы 1865 жылдың жазында жаулап
алынды. 1868 ж. жеңі.ліс тапқан Қоқан жоне Бүхар хандары өздерін Ресейдің вассалы ретінде мойындады.
Ресей көпеетері аталган хандықтарда салық толемей сауда жасау қүқын алды. 1873 ж. Хиуа ханы Ресейге
тоуелділігін мойындады [2].
Жаулап алған жерлерде жүргізген жаңа окімшілік құрылыс барысында 1865 ж. 12 ақпанда 2 жыл өмір
сүргеп Түркістан облысы құрылды. 1867 ж. 11 і.иілдеде [I Александр Түркістан генерал- губернаторлығын
қүру жонс уақытша ережсні басқаруга енгізу туралы жарлыққа кол койды жаңа гснерал
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губернаторлық: Қазалы, Перовск, Түркістан, Шымкент, Əулиеата, Ташкент, Хожент, Жизақ
уездерінсн құрьілған. Сырдарня облысының облыстық басқармасы - Ташкент қаласында орналасты. 1876 ж.
Ферғана даласындагы котерілісті басқаннан кейін, патта үкіметі Қоқан хаидыгын түпкілікті жойып, онъщ
территориясы Түркістан генерал-губернаторлығының қүрамына Ферғана облысы атымен енді. Бүл
аймақтардың əкімшілік территорнялардың басшылығы 1886 ж., реформа.іар нотижесінде өзгсрді. 1886
жылғы Гүркістан олкесін басқару жөніндегі ереже бойынша Түркістан өлкесі Сырдария, Ферғана жəне
Самарқан облыстарынан тұрды. 1887 ж. Түркістан олкесін басқару турачы ереже енгеннен кейін, Хожснт
усзі жаңадан қүрылгап Самарқан облысы қүрамына снді, Түркістан уезді таратылып, оның территориясы
Перовск жəне ІІІымкент уездеріне белініп берілді, Сырдария облысыпа сонымеи қатар Əмудария болімшесі
қосылды, Кураминск уезді Ташкент уезді деп өзгертілді. Сырдария облысы: Ташкент, Əулиеата, Қазалы, 1
Ісровск. Шымкепт уездері жэне Омудария бөлімінен тұрды.
Лч уақьгг ішінде Түркістан олкесін мықты ұйымдастырылган экімшілік-бюрократиялық жүйе
басқара бастады. Əкімшідік-территориалды мекемелер олкедегі еаяси-экімшілік жэне экономикааық
мэселеяерді (оның ішіндс с;шық) басқарды. Гснерал губернатордың жаиында Кеңес құрылды, облысіарда
облыс баскармалары, уездерде барлық билік уезд басшыларының қолында шоғырланды. Самодсржавие
енгізген жаңа салық жүйесі патшалықтың элеумеггік-экономикалық саясатыныц бір тізбегі жəне мёМлекет
қазынасын қаржы ресурстарымен камтамасыз етегін бюджеттіц негізгі табысы болуы тиіс еді.
Ресей енгізгеи салық жүйесінде оны жинаудың еғсі түрлі механнзмі болганын көрсміз: Г) садық
колемін ауылдагы əрбір түтіпге қарай жайып салып төлету (раскладка) 2) салықты төлетудің айлық ақылық
(окяадтық жүйе) жүйесі.
Зерттелініп отырган кезеңдерІ Сырдария облыеында патша үкіметінің жергілікіі халыкган жинаган
негізгі еалық түрлері тутііі салығы мсн жср салыгы (Сырдария облысында і4 /0 ж. хараж бен таиап
сапықтары, яғпи егін шаруашылыгы өнімдерінен жəне жерден алынатын салық түрлері, жер салыгымен
алмасгырылды) болды. Сауда айпалымында қолданылган негізгі салық гүрлері: зекет (Сырдария
облысында 1875 жылдан бастап, зекет салығы, саудаға жəне кəсіпкерлікке берілстін куəлікгермен
алмастырылды), кедеңдік алымдар, акциздік алымдар болды. Сонымен қатар, сауда айналымында басқа
да салық түрлері алынды, олар: таразы салығы, базар жердерінен алынатын толем, базар сəкілерінен
алынатын толем, тауарларды озен егкелдерінен өткізу үшін алынатын телем жəне т.б.
Түтін салығы. Зерттеуші К. Несипбаеваның мəлімдеуінше, салық бірлігі ретінде түтін бірлігін
(кибитка) қолдану, уездерді 1000-2000 киіз үйден тұратыи болыстықтарға жэне 100-200 киіз үйден тұратын
ауылдарға болу жүйссін қалыптастыруға ықпап етті, қазақ халқын тіркеуге алуға жоне қатаң бақылауға
мүмкіндік берді. Ксдей жэне ауқатты шацырақ иелері тутін салығын бірдей мөлшерде толеді, ягни олардың
материапдық жагдапы есепке алынғаң жоқ. Сырдария облысында эр үйден 2 р. 75 т. мөлшерінде түтін
салыгы жиналды (1867 ж. қабылданган Уақытша Ереже ббйынша), ал 1886 жылгы ереже бойынша
Түркістан олкесінде əр шаңырақтан 4 р, колемінде түтін салығы жиналды [3],
Жер салығы. Алғашқы кезде Сырдария облысының отырықшы түрғындарының жер салығын
төлеуі екі жолмен жүргізілді: 1) жер көлсмінс; 2) пайдал шатып су көлеміне қарай. 1886 жылгы Бреже
отырықшы тұргындардың төДёйтін жер салыгына өзгерістср енгізіп, 285, 287 бабына сойкес жеке
меншіктегі, қауымдағы барлық суармалы жерлер орташа гүсіміне карай 10% жср саііыгьш, 288 бапка
сэйкес тəлімі жерлердсн жнналған өиімнің орташа гүсіміне қарай салык төлеуге міндеттелді. 1891 жылгы
Ташкент уезіндегі комиссияның жұмысыпан кейін салық жалпы уез бойынша алғанда 100% өскенімен,
кейбір болыстарда 50%, кейбіреулеріпде 300%-ға дейін өсіп, халыктың салықты толей алмауына орай
қарыздану салдарынан оз жерлерін тастап кстуге мэжбүр бөлды [4], Сонымен катар, салық төлеу үшін
қарапаным шаруалар, көбінс үлкен пайыздық үстемемси ақша беретін осімқорларға жүі інуге тура келді.
Аталғап жагдайлар, қазақ қогамында влеуметтік жіктелістің тереңдеуі мсн төлем қабілетінің төмендеуінс
алып келді.
Тауар-акша қагынастарының кеңеюі көшпспді қазақ халқыиың элеумепік қатынастар жүйесіне
өзгерістер əкелді. Егер. бұрындары оиың негізгі байлыгы, құндылыгы мал болса, енді са.чық төлеу
барысында - ақша тұрды.
Зскет сялығы. Қазакстанның оңтүстігіи орысгар жаулаганға дейін, Қоқан хандығында саудагерлерден
салық жинаумен ариайы .зекетші шенсуліктер айналысты. Саудагер өз керуендерімен сыртқа шыгар
алдында зекег жинаушыны хабардар етін, зекетші өз кезегіпде кəнестің жүгін тексеріп, зекеттің мөлшерін
анықтағаннан кейін, саудагер, зекет төлемін жасап, зекстші оган арнайы «рүқсат
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қагазын» берген, ол арқылы копес бір жыл бойы аталған хандықтың территориясында алым-салық
толемей сауда жасағаи. Сырттан тауарлар келген ксзде, зекетшілер эдетте жүктердің барлыгын шешіп
тауарлардм тұгел мұқият тексерген, егер тауарлардың ішінде басқа хандықтарда зскет алынбаган тауарлар
болса немесе толенгсн зекет корсетілген тауар құнынан аз болғйн жағдайда, зекетші міндетті турде зекет
мелшерін белгілеп, толетгіргсн. Зекст, көпестің бір жылдағы сауда айналымынан 2,5°/) мөлшерінде
алынды, ал еврейлер мен христиандардан зекет екі еселеніеи мөлшерде алынды, яғни барлық тауарларының
5%-ы алынды. Зекетшілерге хандық тарапынан айлық төленбеген, тіпті осы қызметке тұ.ру үшін олар көп
қаражат жұмсаған, сол себепті зекетшілер. копестерден зекетген бөлек тагы да басқа алымдарды апуга
тырысқан (пдетге. əр түйеден бір «теңге» немесе «қоқан» алган). Осыпдай тэртіппен зекет кез-келген
хандықтыц территориясының ішінде тасымшіданган тауарлардан да, сыртқа шыгарылган жəпе сыртган
əкелінген тауарлардан алынды. Тіпті сол хапдықтардыц террнториясын кесіи өткен керуендердің озі
(тауарларын сол елде сатиаса да) зекег сапыіын төлеісн. Сол себепті. сауда ксрусндері бір хандықтан екінші
хандыққа өткен кезде зекетті екі рет толеген (Мысалы, Үндістаниан Қоқан хандыгына дейін келген сауда
керуецдері ондағаи князьдықтар мен хандықтардың территориясын қесін өтіп, 18 рет зекет толегең).
Сауда капіітадцарынан басқа, барлық құнының 1 К) молшсрінде зскет төлемі, сатуга шығарылгап
мал үйірінеи жоие гасымшіданған алтын мен кумістен алынды. Зекет толемінен тек. жалпы қүны белгілі бір
молшерден аспаған тауарлар, алтын мен күміс тиындар, мал үйірлері босатылган (мысалы, Қоқан
хандығында тауарлар мен мал қуны 40 «ділдэдан» аспаса, алтын мен күміс құны 20 «ділдəдан» аспағанда
зекет ішынбаған);
Өлксні орыстар жаулап алғанман ксйіи саудадан алынатып салық жүйесіпе бірқатар өзгерістер
енгізілді. Сырдария облысыпың солтүстіктегі скі уездерінде (Перовск жэне Қазалы) салық 1865 ж. Ч
акпапда Империяга енгізілген жалпы Жарлық бойынша алынды, онда тек бұрыняыи саудамен аііналысып
келе жатқан орыс азаматтарына гана жсңілдіктер берілген. Сырдария облысынын қаліап аудандарыпа
бұрынғы зекет жүйесі жəне зекез молшері қалдырылды, онда зекет толемі екі түрге ботінді: бірінші зекет
алымы бір жыл ішіндегі 40 «ділдэдан» асқан барлық ішкі сауда мсн енеркəсіп клпиталынап алынды. ЕкіншІ
зекет ішымы сырттан əкелінгеп ніетелдік азиялық копесчердің гауарларыиан алынды.
1867 ж. Ереже бойынша зекеттің екі і үрін де қоғамдық шаруашылық баскарма жинагап. Олар
белгілі бір мерзім ішінде еаудагср немесе кəсіпкерден бір жыл ішіндегі айналымда болған сауда капиталы
Молшері немесе сырттан окелінген тауарлардың мөлшері жайында жасаған хабарландыруын шіыгі,
тсксеріп, зекет молшерін белгілен төлеттіргеннен кейін қолдарына түбіртек берген. Вүл түбіртектер сауда
куэліктерін алмастырған, дэл осындай түбіртектер, са>да айналымы 40 «ділдэдан» аспайгын түлгапарға да
берілген.
Зекет толемдері түсіміеін дұрыс жолга қойылуын қамгамасыз ету үшін, патша үкіметі тарапынан
арнайы шаралар ұйымдастырылды. Атап айтқанда, зекет толемегсн саудагерлерге немесе оларға ко ідау
жасаған шаруашылық қогамдық басқарма мүшелеріне айып пұл салынған, керісіпше зекет гөлемі үзбей,
толық түсіп отырган жағдайда, шаруашылық қоғамдык басқарма мүшелеріне жалпы түсім мөлшерінен
белгілі бір пайыздық үстемелер төленген (5% тінті 10%). 1867 ж. Ереже бойынша енгізілген сауда салыгы
жүйесі жалпы осындай сипатта болды.
Өз кезегінде, қазақ халқыиың төлем қабілетінің төмендеуі жэне мемлеісеттік апиаратттың салык.
молшерін көтеріп, үздіксіз жүйелі түрде түсуін қамтамасыз етуге үмтылуы, үнемі салық зандарыныц
толықтырылып, езгертіяуіне алып келді, XIX гасырдыц екінші жартысында салық салудың негұрлым тиімді
жолдары меи салық саясатының негұрлым жетілдірілген рацноналды нұсқаларын іздссгіруді қажет етті.
Жыл сайыи зекет төлемдерінің молшері тұрақты сипат алудың орныиа тұрақсыз ксздейсоқ сипатта болды.
Мысалы, 1867 ж. 'Гашкент қаласына 43 444 р. 92 і . молшеріиде зекет төлсмі түссе, 1868 ж. 92 019 р. 91 т.,
1869 ж. 69 712 р. 69 т. мөлшеріуде зекет толемі түскен.
Сол себепті, 1870 жылдан бастап Түркістан қазына палатасы Ташкент қаласынан зекеттің орнына
алынатын, жалпы белгіленген сауда алымдары туралы ережелер жинағын құрастыруга кірісті, ал 1872 ж.
генсрал-губернатор К.П. фон-Кауфманның бүйрығымен Танікент қаласында олкеде жалпы белгіленген
саүда салықтары мəселесімен айналысатын арнайы комиссия қүрылды. Пəтижесінде, 1874 ж. 3 мамырда
Министрлер Комитсті Жаргысы бекітілді, бұп Жаргы бойынша Түркістап олкесінде (əлі толық
ұйымдастырылмағап Əмудария бөлімшесін қоспаганда) 4 жыл мерзімге арналган уақытша шаралар
енгізіліп, аталған Жарғы өз күшіне 1875 ж. 1 қаңтарында енді. Жарғы бойынша өлкеде Ресей
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Империясыньгң басқа жерлерінде қолдаиылым келген сауда жəне кəсіитерден алынатын салық жүйссі
(аздаган озгерісте|>мен) қолдапылды. Ресей империясында қолданылган сауда жəне кэсіптерден
алынатын салық жүйесінде көпестер, өз капиталын жариялағаннан кейін, үш гильдияның біреуіне
жазылды (1- гильдияга 10 мык рубльден - 50 мың рубльге дейін, 2-гильдияга 5 мыц рубльден - 10 мын
рубльге дейін, 3- гильдияға 1 мың рубльден - 5 мың рубльгс дейін капиталы бар копестер жазылды). 1гильдия мен 2- гильдия копестсрінІң элеуметгік-экономикалық статусы жогары болды. Олардың ішкі
кəтсрме жэпе бөлшек сауда жасауга, фабрика мен заводтарды ашуга құқы болды, соиымен қатар
қазыналық қызмсттен босатылды. 1863 ж. 8 қацтарда Ресейдс қабылданган «сауда жэне басқа да
кəсіптерден алынатын са.пық» Жаргысы бойынша кез-келген таптың адамына саудамен жəне кəсіппен
еркін айналысуга мүмкіпдік берілді. 1865 ж. 9 ақпанда Рессй нмпериясыида Сауда Жаргысында бірқатар
өзгерістер қабылданып, 1863 жылғы сауда Жаргысына бірқатар толықтырулар енгізілді: көпестік
гильдиялардың саны екіге қысқартылды, гильдияға түруга рұқсаг бсретін куэліктердің толсмі (1865
жылга дейін куоліктер пагент деа аталды) 1862 жылмен салыстырганда екі есе азайды. Енді 1-гильдия
бұрынғы І-іильдия мен 2- гильдия копестерін біріктірді. ал 2-гильдия бұрынгы 3-гильдия көпестерін
алмастырды. 1-гильдия куəлігі бойынніа. көпестің жергілікті (рессйлік) жəне шетелдік тауарлармен
сауда жасауга кұқы болды. 2-гильдия куəлігі бойынша, көпес, бір уездегі қалада болшск саудамен
айналысуга жоне фабрика-заводтык кəсіпорындарды басқаруға құ.қы болды, шаругыар мен мещандарга
берілетін арнайы куəліктср жойылды. Үсақ сауданы жұргізу үшін жэне үсақ кэсіптермсн айналысу үшін
3-4-разряд куəліктерін алу жеткілікгі болған [5]. Аталган Жарғы Түркістан олкесінде (кейбір
аудандарынап басқа) 1885 ж.-ға дейін созылды.ж. 20 мамырда Мемлекеттік Кеңес шешімімен сауда жəне
кэсіпкерлік қүқь ; үшін толенетін садык туралы Жарғы бүкіл Түркістан өлкесіне таралды (жергілікті
ерскшеліктерге байланысты бірқатар əзгерістермен бірге). Осы кезеңнен бастап өлкеде толыгымен
бүрынғы зскег жүйесі тоқтатылды, орнына уакытша Жаргы меп жалпы Жаргыда беліілснгсн сауда
салықтары колданылды. ол алымдар кейіннен сауда жэне баска да кэсіптерге берілстін құқық алымдары
деген атпен шімастырылды. Сауда Жаргысыныц дұрыс жүргізілуін бақылау жэне гснеральды сауда
тексерістсрін жүргізу құзыры уезд қазынашыларына, акциздік надзиратсльдергс жəне сауда депутапары
мсн қазына палатасының шенеуліқтеріне берілді.
Ал 1889 ж. өлкеде салық инспскция инсгитуты енгізілгеннен кейін, бүл іс аталған инспскция
қүзырына бсрілді. 1898 ж. қабылдапын, казан төцкерісіпс дсйін озгеріссіз қоданылган мемлскеттік
кэсіптік салық Жаргысы бойынша, оиеркəсіптік-сауда кəсіпорындар жəне қолонер орыңдары гавдаган
кэсіптік куəліктсрден негізгі салық алі>інды. Осы ережеге сэйксс сауда кəсіпорындары кэеіптік
куэліктерді таңдауына байланысты (патеігг тавдауы бойынша), бес разрядқа болінді. Бірінші разрядқа
көгсрме сауда кəсігюрыпдары (котерме дүкендері, коймалар) мсн ірі банк конторалары кірді, екінші
разрядқа - əр түрлі дүкендер мен оргаша песие мекемелері кірді, үпіінші разрядқа- сəкілердсн гұратын
саудаға (тауардарды гек тұтыпушылага сататын). ТөртІнші разряд патентін приказшиктерді жалдамаган
сэкілер мен палаткаларга берііщі, бесінші разряд куəліктері тасымалдаушы саудага берілді.
Кəсіптік куəліктерді гандаганыпа қарай онсркосіптік кзсіпорыпдар 8 разрядка бөлінді. Бірінші:
разрядқа 1000-нан аса жұмысшысы бар барлық кəсіпорындар кірді екінші разрядқа - 501-1000
жұмысшысы бар кəсіпорыидар, үшіншісіне - 201-500 жүмысшысы бар кэсіиорындар, торгіпшісіне - 51200 жұмысшы, бесіншісіне - 16-50 жоне 11-25 жүмысшы, аітыншысына - 8-10 жүмысшы, жетінші мсн
сегізіпші разрядқа - 5-9, 2-4 жүмысшысы бар кдсіпорындар кірді.
Сауда салықтарын реттейтін ережслсрдіц өлксде қолданысқа енуі көптеген қиыншылыктарды
гугьвды, мəселен, базар саудасы мен далалық сауда Ресей империясы ережелсрініц сшқайсысына сəйкес
келмсді, сол себепті 1899 ж. базарлықжəнс далалықсаудатұрақты сауда гүрлері ден танылды.
Акцііздік алымдар. Өлкені орыстар жаулаганга дейін акциздік алымдар түраты түсінік мүлдем
болмаған. Бірақ, Қоқан хандығында гауардың бслгілі бір түрлерінен мысалы, түздаи жоне көмірден
салық жинау шаралары орын алды, дегенмен ол шара аяқталмай қалды. 'Гек, 1867 жылдан бастап
Сырдария облысы кұрылғаннан кейін, өлкеде Ресей Империясының акциздік жүйесі гарала бастады.
Алғашқы кезде акциздік алымдар алынатыи салалар шеңбері өте тар болды. Сол себепті алгаиіқы
спиртті ішімдіктердеп алынатын акциздік алымдарды жипаумен. оскери губернатордың бакылауымен
қарамагындағы шенеуніктердің біреуі айналысты. Оғаи толенетін айлықосы акциздік алымдардан
алынды. Акциздік алымдар алынатын онеркəсіп салалары меп сауданың дамуына байланысты, Түркістан
елкесінің кеңсюіне жэне арпайы акциздік бақылаудың құрылуына байлапысты (аталған басқарма
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алғашқыда Түркістан қазына палатасы қарауында болды, ал 1886 жылдап бастап арнайы акциздік
басқармаға берілді) Түркістаіі өлкссіндс бірте-біргс акциздіц басқа түрлері жəне оларды реттейтін
ережелер де енгізіле бастады. Осылайша о.пкегс темскі, шақпақ, құмшекер, мұнай, гильза мен папирос
қағазы акциздсрі епді.
.
Түркістан өлкесінде, Сауда Жаргысы бойынша ауылды жерлерде арақ-шарап сусындарымен
сауда жасауға рұқсат етілді. Лкциздік адымдар туралы Жаргының (1901 ж. шыққан) 676-баптыц
біріпші қосымшасында көрсетілгендей, Түркістан олкесініц қалалы аудандардан гыс жерлерде усзд
басшысыныц рүқсатымеи ішімдік сататын (трактирден басқа) сауда орындарын ашуга рұқсат етілді,
ол орындарльіц саны мен сипаты жайлы млліметгі жыл сайын облыстық басқарма жинастырып,
Кеңесгік іалқылуға откізіп, ол тапқылаудан ксйін генерал-губерпатор бекііетін болган. Сонымен қатар,
облыстық басқарманын, ішімдік сататын сауда орындарын жабуға немёсс ішімдік саудасын дүрыс
жургізбейтін сатушылар мсн приказшиктерді жұмыстан шыгаруға құқыгы болды. Осындай тэртіптің
арқасында, жергілікті əктмшілік ішімдік саудасын бақылауда ұстап. маскүнемдікпен (ішімдік сататын
орындарды жаппай жауып тастау шаралары аркылы) күресу мүмкіндіктері болды. Оцт\'стік Қазақстан
олкссінде темекі жоне оныц енімдерін оцдеу жəне сату. Қаржы Министрлігі Түркістан генсралгубсрнаторымсн келісе отырып шыгарган, акциздік алымдар туралы Жаргыныц 724-бабының 1қосымшасы негізінде жүргізілгеи.
Кедендіь: алымдар Орыстар жау чап алганнан кейін өлкеде бү.рынгы хандық ксзінде орын
алган зскет жүйесі сол күйшдс қалдырылганы жайлы жогарыда айтып ксткен болатынбыз, сол себепті
сыртқы саудадан алынатык арнайы еалықтар алынбаған.
Рессй Империясы Дала комиссиясыныц шешімі бойынша, Мемлсксттік Кецестің бскі гуімен
1868
ж. 22 сзуірде Орынбор жəне Ьатыс-Сібір кедендік шеңтері таратылып. Орта Азиялық хандықтардан
Ресей иеліктсріне европалық тауарларды өткізбеу міпдеті, Сырдария облысында қүрылған зсксггік
мскемелсрге жүктелді. Бұл мскемелср 1867 ж. Ғреже бойынша рүқсат етілген шетелдік тауарлардан
зекст еалыгын алып отырды. Ғ.реже бойынша шетслдік азиялық көпсстерден, салық жылыпа бір рет
емес, тауарлармен шекарадаи өткен сапып алынды.
1875 ж. Сырдария облысы мсн Зеравшан округінде 1865 жылғы сауда мен кəсіп қүқы туралы
Жаргы енгізілгеннен кеііін, аталган зекеттік мекемелер таратылды. Нотижесіпде бұл жерлердің
шекаралары ашық қалып, сыртқа саудада арнайы салықтар азынбады.
Осындай жагдай 1881 жылгадейгн сақталды, осы жылы Түркістан генерал-губсрнагоры
міндетін уақытша атқарған Колпаковский жергілікті базарларга тек аса қажетгі жзне империяда
өндірілмейтін ксйбір тауарлардан баска (жасыл шай, нндиго, аіъілшын-үнділік кэсей) шетелдік
азнялық жэне батыс-- еһропалық тауарларды кіргізбеу қажсттігін айтты. 1870 жылдан бастап
европалық тауарлар контрабандалык тауарлар болып есегггелі.п, бірден гэркіленді. Осы мақсачта,
тиым салынған тауарларды шскарадан оікізбсу жзне рүқсат етілген тауарлардан арнайы кедсндік
салықгы алу үшін Сырдария облысында, Зеравшан округінде жəне Оіиудария бөлімжесінде
экімшіліктіц бақылауында болган арнайы кедендік пунктгер ашылды. Рұқсат етілген тауарлардан
төмендеіідсй тариф пен кедендік салық бслгіленді: бір пұт жасыл шайга - 14 р. 40 т., бір пүт индигога 6 р. бір фупт ағылшын-үнділік ондірістен шыққан кэсейге -1 р.
ж. 2 мамырда Мемлексттік Кенестің бекітуімен Түркістан өлкесіндегі кедендік мекемелер Қаржы
Министрлігі қарамагыпа отті, онда генерал-губйрнатордың жанынан арнайы Кедендік Істер жөніндегі
Министр деп аталатын шенеулік тагайындалып, қасына іс-қағаздарды жүргічетін комекші
тағайындалды, бірақ осы тұлғалар басшылыққа алатын ережелерді, кедендік мекемелерге экелінетін
тауарлардың салық мəлшерін белгілсу жэне тиым салынган тауарлардың тізімін жасау міндетін Қаржы
Министрлігі атқарды (олкепің басшысымен кслісе отырып).
ж. 12 шілдеде Мемлекеттік Кеңесгің шешімімен Түркістан жэне Семей кедендік округтері қүрылып,
олкедегі кедендік іс толыгымен Қаржы Министрлігіне берілді. Түркістан кедендік округі қүрылганнан
кейін оның қарамагына олкеніц барлық кедендік мскемелері, Каспий сырты облысыныц кедендік
мекемелері жəне Жетісу облысыныц оцтүстігіндегі кедендік мекемелер өтті Ондагы сыртган
экелінетін тауарлардан алынатын кедендік салықты рсттейтін тэртіп, 1886 жылғы ереже бойынша
жүрпзілді.
Каспий сырты облысы түпкілікті ұйымдастырылып біткеппен ксйін жэне олкені байланыстыратын
теміржолдардың сальінуына байланысты 1891 ж. Қаржы Мипистрлігі Вүхар жэне Хиуа хандықтары
135

Абай атындағы аз ПУ-ды ХАБАРШЫСЫ , «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы,№4 (27) 2010ж

жерлерін империя кедендіпне откізіп, кеден/(ік сызықты ауган-бұхар шекарасына ауыстыруды
ұсынды. Атапған ұсыныс, 1894 ж. 6 маусымда Мемлекеттік Кеңестің шешімімен бекігілді.
Қабылданган жаца занның негізінде, ресей-бұхар, ресей-хиуа шекараларыпдагы кедендік мскемелер
таратылып, орнына ауган-бұхар шекарасында бірқагар кедендік мекемелер ашылды, Бұл кедепдік
мекемелер Қаржы Министрлігі 1894 ж. бекіткен Жаргы негізінде жүмыс аткарды, ал шекараны күзету жоне
тауарларды бақылау кұзыры шекаралық күзетке жүктелді.
К. Паленнің еңбегінде көрсетілгендей, Түркістан өлкесіндегі кедендік салықтардың мөлшері мен
сыртқы сауда Кедендік Тарифтің жоне Кедендік Жаргының жалпы ержслерімен жэне Түркістан өлкесі мен
Орта Азияга қатысты шыгарылған арнайы қаулылармен реттслген (Кедендік Жарғы 936, 939, 950 жэне т.б.
багітарымен, 1904 ж. шыққан заң жинақтарының VI т.).
Аталган заңдар мсн ережелерге сэйкес, ауган шекарасы арқылы Ресей империясына əкелінген
баряык тауарлардан (малдап басқа, малга ешқандай салық төлемсген) 5% мөлшерде кедендік салық алындц,
ал Қытай шекарасы арқылы экелінген тауарлардың барлыгынан, кейбір тауарлардан басқа (шай, күміс,
ағылшьш-үнділік тауарлардан кеден салығы алынды, кеіібір тауар түрлеріне мүлдем тным салынган),
кедепдік салық алынбаган. Агалған шекарадан Ресей имиернясының өз гауарларыи сыргқа шыгару еркін
жəне еш салықсыз жүргізілді, тіпті кейбір тауар түрлеріне ксденшілер арнайы сый-ақы төлегеп. Мэселен,
рееейлік мануфактура тауарларын шыгарган көпесгерге, «өндіріске жүмсаган шығындары» үпіін
кеденшілер, əр пұттауарға 4 р. молшерінде сый-ақы төлеген [6].
Патшалы Ресейдің салық саясатын сипаіттауда, жинапган салықтардың жұмсалу тəжірибесін
айтпасқа болмайды. Жинапған салықтың кеп мөлшері негізіпен патша экімшілігінің қажсттіліктері үіпін
жұмсалды, ал білім бсру, меднңина. нетеринарлы бақылау жəне т.б. элеуметтік жəнс басқа да қогамдық
лайдалы қажеттіліктергс салықтың болмашы ғана болігі жүмеалды. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстаида
іерттелініп отырган кезеңдері салықты жүмсау тəжірибесі патшалықтың жалпы отарлы саясатыпа сəйкес
келді,
Салықтар мемлекет бюджетін толықтырудың негізгі табыс көзі болды. Ақшалай алымдар өсу
тенденңиясы сипатымен ерскшеленді. Мəселен, Сырдария обмыеы бойыиша 1891 ж. сауда үшін алынған
ақшалай алым: 59 927 р., 1892 ж. - 59 280 р., 1894 ж. - 60 482 р„ 1895 ж. - 70 607 р., 1896 ж, - 8! 903 рубльді
құрады.
Осылайша, XIX ғ. екінші жартысында - XX ғ. басында Қазақстанның оцтүстігіпде жэне Орта Азия
өлкесінде патша үкіметінің жүзеге асырған салық еаясатының натижесіпде кəшпснді жэпе жартылай
кешпслі малшылардың салықгы төлеу үшін ақша қаражатына деген мұқтаждықтары артып, олардың еткізу
рыноктары, калатық жэне далалық жэрмсңкелерге тартылуын жылдамдатты, қазақ қогамының элеумсітік
дифферснцациялаііуына, қогамдық əндірістің тауарлы багыт алуына, өндірістс каппталистік элеменггердің
пайда болуына ыкиал сгті. Плтіиа үкіметі салық саясатын ұйымдасгыруда ец алдымсн өзінің ірссейлік)
саудагерлері мен кэсіпкерлерін қолдау шараларын жургізді. Мэселен, шетелге шыгарылган ресейлік
мануфакіура гауарларына сый-ақы телеу (əндірістік жэне і.б. шыгындары үшін) арқылы жергілікті
(рсссйлік) ондірісшілерге қолдау керсетгі, сыртқы шекарадан экелінетін барлық европалық тауарларга
(кейбір тауар түрлерінен басқа), тиым салу арқылы өзініц кэсінкер-саудагерлерін бəсекедеи қорғап, өлкедегі
үстем жағдайыпың орнауына ықпал етті.
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Резюме
В дамиой сіатье всесторонне изучается история налоговой системы в торговой сфсре Южного
Казахстана и Средней Азии во второй половине XIX - нач. .XX в. (по материалам Сырдарьинской области).
Зишшагу
Іп {ҺІ8 агіісіе сошргеһепйіуе апсі ІһеогеСіса] зіисіу һікіогу Іахіпц зуйіеіп іл Ігаісііпц хрһеге оГ
8оиІһегп Кагакһкіап апсі Місісііе Азіа аі яесопсі һаІГоГXIX с - һе§іппілц XX с (Ггогп таіегіаі оГ Йігсіагуа
геціоп/

ПІРƏЛІ ХАН ЖƏНЕ МАҢҒЫСТАУ
Р.Шəудірбаев тарих пəнінің оқытушысы, Маңгыстау политехникалық колледжі
«Жеті жұрт келіп, жеті жұрт кетті» делінетін киелі Маңғыстаудың 1750-1850 жылдар аралығындағы
негізгі тұрғындары түрікмен, қазак халықтары болды. Жоңғар қалмақтарымен ұрыста əуслгі қарқьшмен
Жайықтың батыс бетіндегі ежелгі ата-мекенін азат сте алмаған қазақ қолһі, осыган денін қалмақ бодапы
болып.казаққа қарсы қару котерген Маңгыстау түрікмсндеріне согыс ашуга мəжбүр болды.
1742 жылғы шабуылда Драл мен Касинй арасын біржола неленген қазактар одан кейінгі жылдары
біртіндеп ілгерілей берді. Əуелі Бозашы түбсі іне габан гіреді, сосын Маңгыстау.
Сөйтіл, өрісі тарылған түрікмепдер Лстрахань губернаторы арқылы Ресей патшасынаи, оздеріне
қамқор болуды өтініп, қайта-қайга елші жіберумен болды. Түпкі пиеті Касгіий сыртындагы кец даланы,
одан əрі Орга А.зия хандықгарын отарлау болган Ресей ол тілекті қабыл ала кетті. Маңгыстау
түрікмендсріне Нүралы ханныц ұлы 1 Іірəліні хан етіп тағайындады.
Піролі /Пірғали// 1745/і746-1805ж.ж./ Нұралы хапның ұлы. 1750-1752 жж. Орынборда амаыатта
болды. 1770 ж./бір деректерде 1772 ж./ Маңғыстау түрікмендері мен адай қазақтарының сұрауы бойынша
хан болып сайланды. Ғ.кі рет 1784ж. жəне 1791ж. 6 кыркүйекте Орынбор генерал-ғубернаторының атына
өзінің қарамагындағы елімен Ресей бодаидыгына кабылдауды өтініп хат жазады. II Нкатернна патшаның
1791 ж. 31 казандағы Бүйрығымеп оныц өтініші қанагаі гандырылды. 1802 ж. 9 мамырдагы I Александр
патшаның Бұйрыгымен Маңғыстау түрікмендері мсн Адай руыпыц ханы болып бекіді. Шамамен 1803
жылдан Урал линиясына жақын жерде көшіп жүрді [!. с.81. I 19).
Əбілқайыр хаиның ресми түрде хан маисабын аиған бір ү.рпаі ы /немересі/ ГІіралі I Іурапыүлы осы
ксзғе дейін дербес зерттеу тақырыбына айналган жоқ. Əртүр-лі ецбектерде ол жөніндс жол-жөнекей
айтылатып деректср.үіііырасатын мəліметтер Пірэлі хан омірінің эр түстарынан ғана хабардар етеді.
Пірэліпің зертгеу аясынан бұлай сыртқары қалуының бір ссбсбі: ол хан болған Маңғыстаудың əуелі
Орынбор генерал-губернаторлыгына, 1871 жылдан Тифлиске,алдыңғы екі ғасыр тоғысынан соц, Түркістан
губерниясына қарап «қолдан қолға өтіп» оқшау қалуы болса.екінші себебі; Хан өмірі мен қызметінің
қайшылыкқа толы болуы.
ІІірэлі Нүралы хапның 16 пемесе 17 эйелі мен 15 аяқ салар эйелінен туған 40 .үлының бірі [1. 116
бет]. Орынборда аманатта бояуына қарағанда əрине пекелі эйелінің бірінен туган. Хан үлдарына аманатта
болу бірсыгіыра артықшылықіар бсрді. Ол генерал-губернатор сарайында тэрбиеленіп, жүйелі түрде
мұсылманша, орысша білім алды. Аксүйектік торбие алды, Ғң басгысы ханның озге үлдарыпдай емес,орыс
үлықтарының сенімінс кірді. Оның бір шстгеғі Маңғыстау түрікмендеріне хан болып тағайындалуы сол
сенімніц арқасы деп багалаган дүрыс.
Хиуа ханыныц тонаушылыққа ұласқан алым-салықтарыиан абден титықтап, орыс гіатшасынан пана іздеғен
Маңғыстау түрікмендері Пірəлінің хандыгын мойындаганмен, б.үл кезде Үстіртке енді келіп қоныстана
бастаған адайлар оны хан деп тануга қ.ұлықсьвдық таньп гы. Бүларға шын мəнісінде орыс гіатшасының
даДиуа ханының да билігі қажст емсстІ. Бас еркін ешкімге бермеЙ,кец далада емін-еркін көшіп жүруді
қалады. Сопдықтан қазақтардып жаңа ханды қолдауы, оз қандасымыз деп іштартудан əріге бармағаны анық.
Солай, ГІірəлі Маңгысгау қазақтары үшін қагаз жүзіндегі хан ғана болып қалды. Мал- жан басы кобейген
қазақтарға жаңа қоныс керек болды.яғни экономикалық мұддслер біртіндеп қордалана
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берді. Ал, ол тек түрікмендер мекендеп отырған өрістер есебінен ғана шешілетін. Содан келіп
түрікмен ауылдарын шауып,малдарын барымталап кету көбейді. Бұл мəселеде хан дəрменсіз болып шыкты.
Бұл жағдай орыс үкіметінде қатты алаңдатты.
ГОрəлініц беделін пайдаланып,Маңғыстаудағы түрікмен хандығын күшейткісі келген түрікменнің
33 ақсақалы қол қойып мөрлерін басып, 180ші жылы 21 желтоқсанда Александрға жазған хаттарында
Пірэліпің ездеріне адал,жағымды басшы болып отырғанын мəлімдейді[2]. Алғашқыда Маңғыстаудағы
түрікмендердің огры,делі,меңліқожа,құрбан рулары ғана Ресей боданы болса,біртіндеп олардың қатары
көбейе берді. 1801 жылдың аяғында молда Дəулет Мұрат,Вралы бек басшы болып отырған ауылдар да I
Александрға бодандығына алуды өтініп хат жазды. Піролі хан өзі бас болып жасақтаған түрік елшілігі
Орынбордан Петербургке беттеді.
Соның нəтижесінде 1802 жылдың 9 мамырында I Александр патша осыған дейін Орынборда
тұрыпсырттай басшылық жасап келген Пірэлі сұлтанды.Ресей карамағына өткен бүкіл Маңғыстау
түрікмендерінің ханы қылып тағайындаған жарлыққа қол қойды. Пірəлінің хандық салтанаты 1802 жылы 414 желтоқсанда Орынборда өтті[3]. Салтанатқа түрікменнің Маңғыстауды мекендейтін абдал,б\рыншық,
шəудір,сгдір,бозашы руларының ақсакалдары п ат н і аға.хандарына адал болатындықтарына ант берді. Бұл
уақытта Маңғыстау түбегінде 4800 түрікмен отбасынбасын құрған. Осыншама ел мен жерді оңай бауырына
басып алған патша үкіметі олардың «Астрахань қаласына келіп емін-еркін сауда жасауына теңізден
ешқандай кедергісіз балық аулауына»рұқсат берді. Бұл жақсылықтың өгем- қарымтасы үніін түрікмендер
Хиуаға Маңғыстау арқылы етістің керуендер мен теңізде орыс балықтарының кауіпсіздігін қамтамасыз
етуге тиіс болды.
Қазақтар оның Адай руы бұл кезде бір шеті Маңғыстауды қыстап, екі теңіз арасындағы кең далада
көшіп жүретін. Əбілқайыр хан мен Ресей патшасының арасындағы келісім бойынша қағаз жүзінде Ресей
боданы б0лып,өріс,жайы.-!ым үипн Хиуа ханына кіріптар болып аз мөлшерде салық төлегенмен Адайлар
өздерін тəуелсізбіз деп есептеді. Қоңсы отырған түрікмендердің орыс бодандығына өтуі оларға ұнамады.
Түрікмендер мүддесін қорғаған Пірəлі хан саясаты да қазақтарға түрпідей тиді. Əбілқайырдың Адай қызы
Бопай ханымнан туған ұлы Нұралының баласы бұл слге жнсн болып саналады. Қазақ ұғымында
нағашыларына қарсы келу астамшылықтың басы. Содан келіп қазақ пен Пірəлі хан арасында араздық туды.
Қазақ тарапынан бірінші жасалған қадам түрікмендерді Пірəлі билігіне зорлықпен қарсы шығару болды.
Оуе.іі ол жоғарыға арыз-шағым түсіру түрінде болды. 1802 жылы керуен басылар Құдайға шүкір, Баба,
Қүдагіиазар, Бекназар қазы, Мүхамед қазылар Сыртқы Іскер Министріне Пірэліге бағынбайтындықтарын
білдіріп хат жазды. Пəленің кайдан,қалай шығып отырғанын білген 1 Александр патша 1803 жылы 6
сəуірде Орынбор əскері губернаторына Маңғыстау түрікмендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы
бұйрық берді. Сонымен қатар губернатор арқылы Пірəлі ханга қатаң ескерту жасағанын хатпен жолдады.
Сағынысып,қауіптеніп қалғап Пірəлі хан патша қаһарын жеңілдетпек болып, Петербургке
Маңғыстаудың алтын, күміс. мыс, күкірт кеніштері туралы хабарлайтын арпаулы елшілік жасақтады.
Мұнысы сəтті шықты. Ішкі Істер Министрі арқылы Асграхань губернаторына Маңғыстау түрікмендеріне
астық сатуға тапсырма берілді. Мемлекеттік канцерлер Маңғыстаудан барған деп сақтарға арада сауда
байланысын күшейтетіні туралы хат жазды. Түрікмендер оған жауап ретінде Маңғыстаудан орыс əскери
қамалын салуды сұрады. Артынша Ресей жағында Иранға қарсы соғысуға əзір екенін білдірді.
Бұдан кейін қазақтар түрікмендерге тісін одан сайын баса түсті. Малдарын барымталау
жиіледі.Оңтүстік Маңғыстауды, Үстіртті мекендейтін көп түрікмен ауылдары Хиуа хандығына карай
ошарыла көшті. Солтүстік батыс жағалауды мекендейтін түрікмендердің олай көшуге мүмкіндігі болмады.
Себебі; жолды қазақтар басып қалған. Амалсыздың күнінен орыстардан пана сұрауға мəжбүр болды. Патша
оларды Астрахань губерниясына қоныстандыруға нұсқау берді. Осы мəселе бойынша Астрахань азаматтық
істер губернаторы Степан Андрейвскийдің Кавказдағы патша өкілін жазған мəлімдемесінде бұл көшіқонның себебі» бұларға мұнда көрші отырған халық топтан-топқа бөлініп тонаумен айналысатын қазақтар»
деп анық көрсетілген. [4, 95 бет].
Сөйтіп,түрікмендердің алғашқы көші су жолымен Каспийдің келесі бетіне қарай бсгіеді.
Маңғыстауда олардың малын сатып алудың мүмкіндігі жоқтығы себепті, орыс. үкіметі арнайы кемелер
бөліп,малдарында тасып берді. Барған түрікмендер Ставрополь өлкесіне қоныстандырылды.Осылайша,
Кавказда түрікмен диаспорасы пайда болды. Кейін олардың қатары Маңғыстаудан тағы да барғандармен,
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Нартннаи ығысқан қалмақтармен бірге Еділ асқан түрікмендермен толықты. Бұл түрікмен бұлақтары
Ставропольда əлі тұрып жатыр.
Патшалы Ресейдің Маңғыстауда дербес түрікмен хандығын құрған мақсаты - оларды
қазақтарға қарсы қойып, бауырлас екі халықты атыстырып-табыстырып ұстау болғандығында соз жоқ.
Мұндайдағы зымиян саясатына басып,бір жаққа-түрікмендерге көптеген артықшылықтар беріп бақты.
Бірақ ол саясат жузеге аспады. Қарауындағы халқынан айырылған əрі қазақтардың тегеуріиіне төтеп
бере алмағап Піролі хан Маңғыстаудан өз еркімен кетуге мəжбүр болды. Осылайша, Маңғыстау
түбегіндегі соңғы хандық ғүмыр аяқталды. Түбек біржола қазақ иелігіне өтті.
Бүл өзі-өз болғалы өріс қоныс үшін күрескен деп қорасын кеңейтуге талпынған қазақтың ең ірі
жəне соңғы жеңісі еді.
Ақыры осындай қолайсыз жағдайлар Маңғыстаудағы Пірəлі хандығының өз-өзінен жойылуына
əкеліп соқты. Кавказдан кері оралу орнына бір жағы солай қарай көшіп,енді бір жағы Хиуа
жеріне,Бапқаіідагы қандастарына қарай ауып азайған түрікмендердің енді дербес хандық бола алмасы
белгілі болды. Қазақтар жағы сірə хан билігін мойындағысы жоқ. Солай əрі-сəрі жағдайда қалгған
Пірэліг енді Жайық бойына қарай ығыса көшуден басқа жол қалмап еді. Ондағы ықпалға ие Бөкей
сұлтанға бұл ұнамады. Еділ мен Жайық аралығындағы бос жерді иеленіп сонда хан болудан үміткер
Бөкей əрине жаңа бақталасты қаламады.
1803 жылдың 15 желтоксанында Бөкей Астрахань гарнизондық полкінің басшысы əрі кордон
нұсқаушысы генерал-майор Завалишинге түрікмен ханы Пірəлі ауылына шабуыл жасағалы жатыр
деп,байбалам салып мəлімдеме түсірді.Оқиға былай болған: Піролінің 25 адамы 100 жылқысымен
Бөкей иелігіндегі жерге өтеді. Бөкей жеріндегі əдетте қазақта 500 жылқыға 5-тен артық жылқы
болмайды. Демек,бұл шабуылшы қол алды.Əрі бөрі қарулы колбасыларын бірге көшіріп емес,салт жүр
деп дəлелдейді. Алдынан шығып əрі қайт деушілерге қару жұмсаған. Байтұрақ Тəңірбергенов деген
сұлтанның сенімді адамының басын Пірəлінің туысы
табылды шауып алған. Бөкей хатымның аяғында қазақ халқы өзге сұлтандардан гөрі маған пейіл
беріңкірейді.Бақталастарым соны көре алмайды» дегенді айтады [5, с. 43]. Генерал-майор И. И.
Завалишин Бөкейдің осы мəлімдемесі негізінде. Ресей Ішкі Істер министрі граф В. П. Кочубейге
Жанық сыры қазақтарын,Ішкі Ордаға өткізуді шектеуді өтініп хат жазады. Онда Пірəлінің адамдары
Солянск тұрағынын татары Мұстафа Бекбаев дегеннің 16 жылқысын айдап кеткенін сөйтіп бұл
жақтағы Кундров татарлары арасьнда үлкен дүрлігіс туғызғанын хабарлайды, Пірəлі өзіне қарасты
қазақтарымен бұл жаққа қыстауға өтсе,мұндағы Бөксейге қараған 7 мың үй қоныстан
тарығып,Жайықтан əрі өтіп кетіп,бері қайтпайды-ау деген аяаңдаушылығын білдіреді. Соңында
Пірəліге қараған қазақтардың тынышсыз, басбұзар, барымтасы. Жем бойындагы орыс кəсіпкерлеріне
шабуыл жасап тыным бермейтінін, ол кəсіптерін бергі бетке де жадғастыру қауіптері барлығын
қаперге бере кетеді.
Бұл хаттан белгілі болған тағы бір жайт, Пірəлі хан Жайық бойын күзететін қазақ əскерінің
рұқсатымен ол жаққа өтіпті. Яғни,бəрі завды. Бұл жерде орысша сауатты Піəлінің шекара бойындағы
қазақ əскери басшыларымен тіл тапқаны аңғарылады.Қазақтардың есебі түгел бұларға қазақтардың
өзара қырқысқандары керек. Пірəлі іздегендеріне сұраған.Бексйдің дербес хандық құрып алудап
дəмелі екендігінен бұларда хабардар. Ал бүгін бір аймақтың иесі жаңа хандықтың пайда болуы
қазақтар үшін тиімсіз. Керісінше оны болдырмау шарасын іздеу керек. Ал ол шара қазақтардың өзара
араздығын күшейту Исатай - Махамбет көтерілісі кезінде Орал қазақ əскери басшыларының білдірмей
көтерілісшілер жағына дем беруін,Қайып-капи сұлтанның тұтқынға алынған жерінен қашып кетіп
хандыққа қарсы күресіп Жайық сыртында жалгастыруын, қазақтар тарапынан болған осындай
екіжүзді,құйтырқы саясаттан іздеген дүрыс.
Пірəлінің Жайық бойындағы жаңа қонысы қайырлы болған жоқ. 1805 жылы ол қайтыс болды.
Бөкей ішкі орданың ханы болды. Жайық сыртында екінші бір хан түқымы Қаратай сұлтан атқа мінді.
Үкімет Маңғыстау мен Үстірттегі адайлардың билігіп енді соған міндеттеді. Бірақ бас еркіндігінен
айырғысы келмеген адайлар оған да мойын ұсынган жоқ.
Пірэлінің Маңғыстаудағы аз жыл хандығының жемісі - мұндағы түрікмен рулары мен қазақтар
акыры ортақ келісімге келді. Олар қалған уақытта орыс.Хиуа отаршылдық саясатына бірігіп қарсы
шықты.
Ерофеева И. В. Казахские ханы и ханские династии в /Л’ -сере.діте 19 с.
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АВПР.ф.Гл.архив 1-8,д2 л.105
АВПР. ф.Гл.архив І-З.л.115-119
Турікмен-Орыс ,арьім-,атынастары.АМН ТССР
История Букеиского ханства. 1801-18520гг, - Алматы, 2002. - С.43.
Резюме
В данной статье говорится о хане Пирали, который был назначен ханом Царской империи в конце н
начале 19 века на полуострове Мангистау. Он был ханом туркменских племен, а адайские племена емy не
подчинились.

Summaгу
ТҺе агtісlе is аbоut tһе Кіng Рігаlі wһо wаs fіхеd аз tһе Кіng оf tһе tsаг's Еmріге аt tһе еnd оf 18th аnd аt
tһе Ьеgіnnіg оf 19tһ сепШгу аі һаІГ-Іигп репіпзиіа іп Мап§І5Іаи. Не \\'аз Гһе Кіп§ оГ ІгіЬез Ггот
Гигктепізіап апсі Іһе Асіаі ІгіЬез
ЛХМҒТ ЖАНТЛЛИН ҚЛЗАҚСТАНДЛІ Ы ЖЕР МƏСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ
А.Ашербекова Абай атындағы Қа і ҮПУ-дың Магистратура жəне РҺО доктарантура институты 6М 011400-тарих
мамандығыныц магистраты
Еліміздің саяси, рухани өмірі бостандық алған туыста ұлттық тарихымыздың көптеген
мəселелері қайта қарастырылып, жаңа концетуалдық тұрғыдан қорытылуда. Осы тұрғыдан келсек
тəуелсіздік жолында күрескен ұлт зиялыларының өмірі мен қызметін зерттеу қазіргі таңда өзекті
болып отырған мəселелердің бірі. Тəуелсіз еліміздің ертеңіне кызмет көрсететін бүгінгі таңдағы
өскелең ұрпақта ұлттық сана қалыптастырып, патриоттық рухта тəрбиелеу туралы сөз етіскенде осы
шселеніц арқауы болатын, ұлтымыздың басына түскен сын сағаттарда ұлт мүддесін қорғап ұлылық
танытқан, сол үшін Кеңестік тоталитарльқ жүйенің саяси қуғын-сүргінші ұшыраған тұлғалар
жеткілікті.
Сондай тұлғалардың бірі ағартушы, қазақ даласындағы жер қатыныстарының білгірі ұлт
жанашыры - Ахмет Жанталин. Оның өз заманының өткір проблемасы - жер мəселесі, Ресей
империясының қоныс аудару саясаты, күшейтіп отырықшы тандыру сияқты т.б. мəселелер бойынша
білдірген озық ойлары осы күнге дейін өзектілігін жоймай келеді.
Оның саяси-коғамдық көзқарасының қалыптасуына алдымен туған отбасы, өскен ортасы, кейін
сауатын ашқан ауыл молдасы, одан кейін Чслябі облысына қарасты Троиціс қаласындағы татарлардың
жэдидтік ұстанымдағы «Расуля» медресесінде білім алуы, осы қаладагы оқыған, көзі ашық татар
зиялыларының Батыс жəне ІІІығыстың үлы ойшылдарыныц еңбектерімен танысуы əсер еткені
байқалады.
Осындай ұлт мүддесіне қызмет еткен Ахмет Жанталин сияқты тұлганы ол ссінеп. ұрпақ
санасынан алшақтату мақсатында тоталитарлық жүйе біраз шаралар аткарған. Оның ел үшін атқарған
қызметін аныктап, атын қаралап, жалган жала жауып түрлі жаза тартқызған тоталитарлық жүйенің
қолшоқпарлары ОГПУ тергеушілеріне жауабында былай дейді: «....Мен Керей руына Балта бүтағынан
боламын. Əкем Жанталы өмірден озғанда мен бес жаста екенмін, оның соңында үш ұл яғни мен
Ахмет, үш жастагы Есет, емшектегі Сейіт қалыппыз. Қариялардың айтуына қарағанда, əкемнің дербес
шаруашылығы болған, бірақ оның аукымын айта алмаймын, дегенмеи маған бс.ігілісі əкем өз
шаруашылығында жалдамалы еңбек күшін пайдаланған емес, сондай - ақ өзі де біреуге жалданбаған.
Маған жеті жас толғанда анам мені ауылдагы молдаға қазақша окуға беріп, бес-алты жыл
сонда оқыдым. Молдадан соң Троицк қаласындағы «Расуля» медресесінде тағы да бес-алты жыл білім
алдым»[1,1б.].
Кенді бір жерде сол ОГПУ тергеушілеріне берген жауабынан «Жанталин Ахмет Жанталыұлы,
63 жаста, руы Керей, оның бір бұтағы Балтадан, қазақ, КСРО азаматы, Рузев (бұрынгы Октябрь)
ауданындағы №11 əкімшілік ауылының «Пышан» шаруашылық бөлімшесінен. Үйленген Əйелі Қаратай, ұлы Айдай 2 жаста, үлы Футбай 1,5 жаста - бүрынғы Кургапск округіндегі Половинск
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ауданындағы Половинск селосында тұрады. Мүлік иесі тұрғысынан революцияға дейін орташа
кеңестік билік тұсында 1929 жылы астық даярлауда салынған көлемін орындамағаны үшін мүлкі
тəркіленген. Білім деңгейі жағынан қазақша жақсы сауатты, орысша шала сауаты бар, партияда жоқ»[1, 6
6.1 - деген мəліметтер алсақ, тергеу хаттамларынан «қазіргі уақытта мен етсінші əйеліммен тұрып
жатырмын. Бұған дейін мен оның əпесі Иурқасиямсн отандасып, соңыра ажырасып кеттім. Бірінші
əйелімнен бес ұл жəне бір қызым бар» деген отбасы туралы ақпарат аламыз [2,188,18966.].
Д. Жанталин алғашқы мақалаларын «Расуля» медресесінде оқып жүрген кезінде, Қазан қаласында
татар тілінде шығып тұратын «Ульфат», «Уақыт» газеттерінде 1907 жылы жариялаған. Сонымен қатар ол
Троицк пен Орынбор қалаларында жарық керген «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінде қазақ ұлтының
мұқажы туралы келелі ойлар айтып, өз ұлтынан мүддесін қорғап, жанашыры бола білген.
Қазақстандағы түпкілікті отарлау жəне оны өзінің провинциясына айналдыру міндетін қойған Ресей
империясы қазақ даласында əкімшілік басқару жуйесіне толықтыру мен өзгерістер енгізу мақсатында 1891
жылы 25 наурызда «Ақмола, Семей, Орал жəне Торғай облыстарын басқару туралы Ереже» қабылдады.
Ереже қазақ жеріне байланысты нег ізгі баптарында былай деп жазылды:
«119 бап Көшпелілер қонысы орналасқан жерлер сол жердің бар байлығын, соның ішінде орман тоғайы да мемлекет меншігі деп саналады.
120 бап. Көшпелілер қонысы орналасқан жерлері, ереже баптары негізінде көшпелілердің қоғамдық
пайдалануында мерзімсіз қалдырылады.
- ҚОСЫМША. Көшпелілер үшін артық болуы мүмкін жерлер мемлекеттік Мүлік министрі ісін басқаруына
өтеді» [3:896.].
Бұл келтірілген баптар сол тарихи кезеңдегі қазақ даласын басқаруда негізгі заң есебінде жүргеп
Ереженің отарлық сипатын анық көрсетеді.
жылғы Ереже өз күшіне енгеннен кейінгі уақытта қазақ жерлерін перментті түрде отарлауға мүдделі
күштердің үлкен хатпен қолға алған ісі қазақ шаруасына қажет жер көлемін анықтап, одан «артылған»
жерден «қоныс аудару қорын» жасау керек болды.
1896 жылы Ішкі істер министрлігі жанынан Қоныс аудару басқармасы ашылды. 1905 жылғы мамыр
айында ол жаңа құрылган егіншілік жəне мемлекеттік меншік министрлігінің қарамағына өтті. Бұл
мекемеге империя көлеміндегі қоныс аудару істері жуктелді. 1904 -1905 жылдары үкімет орындары
Қазақстан аумағын қоныс аударатын бес ауданға бөлді. Олар Торған. Орал, Ақмола, Семей, Сырдария жəне
Жетісу аудандары еді. 1904 - 1906 жылдары жоғарыда аталған облыстардың бəрінде қоныстандыру
мекемелері ашылды. Қоныстандыру мекемелері əкімшілік құрылымы тұрғысынан ғана емес, жұмыс жасау
əдісі, аткарған міндеті жағынан да таза отаршылдық мазмұндағы мекемелер болды. Қоныстандыру
мекемелері өздері құралған бетте қолға алган негізгі жұмысы қазақ елінің пайдалануындағы «цріык»
жерлерді ізден тауып, қоныстандыру учаскелерін жасау болды.
Бұл реформалардың қазақ халқына қалай əсер еткенін А. Жанталиннің «Қазақ» газетінің 1914 жылы
шыққан 69 - санында жарияланған « Жер мұны» атты мақаласынан көре аламыз, Онда Петрапавл уезінің
Преснегорьковский облысының 9 - ауылына қараған 13 - район 151- бөліміндегі Түлкібай ақсақал Шатақ
баласының 25 - июньнің жерінен Кознецов нормасы бойынша 2188 десятина артылған жерді 1911 жылы
июньде производитель работ алғанып айтып, сол ауылдың бүгінде төрт жағынан орыс қалалары
салынғанын, 25 үйлі ауыл ортада жайылымсыз қыспаққа қалып, ондағы жұрт көшуде екенін жəне көшкен
қазақ ауылының жерін тағыда келімсектер иеленіп жатқанын айтады [4:1166.].
А. Жанталин болған жайды баяндап қана қоймай, туындаған мəселенің шешу жолын да керсете
кетеді. Ол бойынша, қазақ шаруасынан мүлдем бейхабар болған производитель работ (жер торе) бір
ауылдан артық жер алса, біреуінен дұрыс алмай ауылдың кейінгі өмірі қиындай түскендіктен оларды жер
аударуга ерікті мəжбүрлегендей... А. Жанталыұлы «егерде жер тере жері кем ауылдың жеріне іргелес
жатқан жері артылған ауылдың жерін қосып, одан артылған жерді кессе дұрыс болар еді. Өйткені ауыл
қазағы жері қосылған екінші ауылмен бірігіп мал бағып, тіршілік қылса жинала келе қала болмасына кім
кепіл?» деген шешім керсеткен. Оган қоса А. Жанталин тағы бір жолын айтады: « алды артына қарамай
табансыздық керсетіп шошақтаған жер иелерін сонша сөгуіе лайық, осындай артықтықты алганда
производитель работалар жер иесі ақсақалды шақыртып наразылықтарын сұрамай қоймайды. Риза
болмағандарыңыз временная комиссияға арыз беріп сұраныңыздар дейді. Ақсақалдар сұраса, жазған
актісінен кешінмедс беріп кетеді. Оның үстіне жері алынған елден болыс арқылы екі өкіл сайлап жіберуге
ерік деп білдіреді.
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Даулы дəлелді болса, комиссия жерін босатып берді, Егер ол комиссияда қолы теңдікке жетпесе
обласной приеутствиялан сұранып көріп, онан қалса жер министріне һəм думаға дейін толық дəлелдермен
ізденуге жол бар»[4, 116,117,11866.].
Сонымен, XX ғасырдьің алғашқы он жылдығының орта тұсында империя көлемінде қоныстандыру
ісі белгілі бір жүйеге түсті. 1904 жылы Петербургте қоныс аудару жəне жерін орналастыру Бас басқармасы
қүрылды. Мемлекет тарапынан үлкен жəне нақты қолдау алған бұл мекемелердің құқықтық статусы да
жоғары бояды жəне олардың негізгі міндеті «артық» жерлерді анықтап, ол жерлерге ішкі Ресейден орыс
шаруаларының көшіп келіп орналасуына жағдай жасау еді.
Патша өкіметі отарлау саясатын жоспарлы түрде күшейте түсті, өлкенің байьрғы тұрғындары ата
қоныстарынан қуылып, тау - тас, шөлді жерлерге ығыстырылды. Ол іс қалайша жүзеге асырылғанын
төмендегідей мəліметтерден анық байқай аламыз: - «І891жылғы Ережеден кейін жасалған алғашқы
қадамдардың бірі 1895 жылы құрылған Ф.А. Щербинаның экспедициясы еді. 1896 - 1899 жылдары
аралығында Торғай, Ақмола жəне Семей облыстарынын 12 уезін аралап, зерттеу жұмыстарын жүргізген.
Ф.А. Щербинаның пікірі бойынша, аталғап облыстардың 8 уезіндегі қазақтардың иелігіндегі жер көлемі
45.889.000 десятина болган. Щербина есебі бойынша, бұл жердің 23.297.000 десятинасы (51%) қазақтарға
қальш, ал қалған 22.592.000 десятинасы (49%) артық жер есебінде нерсселен мекемесі қарамағына көшуге
тиіс.
Егіншілік министрлігі бұл ұсынысты қарап, 1901 жылғы 5 наурыздағы №11 жарлығы бойынша
қазақтардың жер көлемін 29.121.000 десятинасы (63%) көтереді»[5:33,34бб.], осымен байланысты
қарапайым есеп бойыпша қалған 16.768.000 десятина (37%) жер көлемі мəеселен мекемесінің қарамағына
көшетін болып шеішілді.
Егер 1893 жылдан 1905 жылға дейін. яғни 12 жылдың ішінде қазақ халқының 4 млн.десятинадан
астам жерлері тартылып алынганы аздық еткендей одан кейінгі 7 жылдыц ішінде 1906 жыл млн 1912
жылдардың аралығында 17 млн. десятинадан астам жер тартып алынды.
Патша өкіметі қазақ халқының мүддесімен есептеспестен, ескерместен шұрайлы жерлерді
иемденіп, қазақтарды ығыстыра берді, соңғы жылдарда қазақ иелігіндегі егіндік пен шабындық жерлердің
көлемі күрт төмендеді.
Осындай жағдайда А. Жанталин ары қарай күнелтуінің қалай болмағы жайындағы қазақ халқының
ойлары үшке бөлінгенін айтады. Соның біріншісі(көп бөлігі): «бөлінген нормаға риза болуға ар нешік қазақ
болып бір ыңгайлы жерлерге иелік құрудың шарасын ғана ойлап, түгеліміз бір ауыздан табан тіреп тұрсақ
соңғы норманы ғұмырлық қылмай қайта берер деген үмптегілер»[4:109б.].
Екінші жағының пікірі мынау: «көшпелі қазаққа құмдық, таулықтан басқа ұлтарақтау жер
берілмейді, осыны көріп тұрып жақсы жерлерімізді мужикке беріп өзіміз қақ далага қарай қуылып жүре
бергенімізше азда болса ата қонысымыздан крестьян нормасымен ғұмірлік қылып жер алып қайықта
деседі» [4,1106.].
Үшінші жағының пікірі мынау. «осы түнгі бір басып жүрген «Сары Арқаның» қара топырағы жерін
қазақ баДасына крестьян болмай тіпті де бермейді, ал енді бұл жерде крестьян болып қалай күнелтеміз деп
«Ауған» мен «Бухара» халықтарының шекараларында болған «Жиделі Байсын» дегн жерге көшіп барсақ
байымыз жұрттан асады, жарлымыз байды деп артықша ақиқат қылысып жүрген жайылары бар
көрінеді»[4, 1106.].
Сонымен XX ғасыр басындағы Қазақ елінің қасіреті жер мəселесі жайында пікірі үшке бөлінген
елдің ойына анализ жасап, кімнің бұрыс, ненің тура екенін айтып жол көрсеткен 1913 жылғы «Айгақтың»
- санында «Тағы да күнелтуіміз турасында» деген А. Жанталиннің мақаласынан өз дəуірінің əлеуметтік
процестерінен бай ақпарат алуға болады,
Жер мəселесінің қашан да қазақ ұлтының тағдырындағы орны ерекше екеніп түсінген ұлттың зиялы
қауымымен бірге А. Жанталин де түсініп, осы мəселе бойынша өз ойларын білдіріп, патша өкіметінің жер
мəселесі жөніндегі саясатының мақсатын əшкерелеп отырды.
А. Жанталин қазақ халқының патша билігінің айтуы бойынша тез арада көшпенді тұрмысты тастап,
отырықшы өмір салтына өтуіне қарсы болды. Ғасырлар бойы жердің табиғи ерекшеліктеріне бейімделген
халықтың отырықшы өмір салтына өтуі жайлы «біздің жұрттың өз еркімен крестьян өлшеу нормасына
келуін мен тіпті ұнатпаймын. Оған шыбын жаныммсн шырылдап қарсы тұрғым келеді. Неге десеніз «жер»
бөлудің сиында біз үшін бек коп қорқыныштар сезіледі.
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Ең басы қырғыз - қазақ баласы жерді бөліп алып, қала болса үкімет тарапынан ешқандай көмек жоқ
соры қайнап қу кедей болмай һэм Ресейдегі ашаршылық біздің басымызға айналмай қайтеді деп қорқамын»
деп. Менің ойымша: біздің жұрттың 10 -І5 жылдан соң екі танауына қолын тығып отыруы деген сөз»[4,
896.].
А. Жанталин осыған орай өзіндік ыңғайлы жоба ұсынады. Ол бойынша: «Қоныстас (райондас)
ауылдардың əрбірінде жерлес (группалас) ауылдардың бірнешесінде нормадан артылған жерлері болса,
артық жерді əр группадан шығарып ауыл басына бір қаладан қылмайынша, бəлки бір райондагы ақсақал
біткен жиналып шығарып беріп өздері қазақ болып бірыңгай қалмақ керек»[4:92б.]. Яғни, А. Жанталиннің
көздеген мақсаты қазақ халқының орыс мұжықтарымен араласып ассимилиацияга түсіп кетуінен
сақтанадыру еді. Оған қоса осылай бірнеше ауыл осы план бойынша бір жағын мужикке беріп, екінші
жағына бір жерге өздері жиналып қыстаса, қала болмасаңдар олай жиналмаңдар деген бұйрық жоқ екенін
айтып. ал егерде крестьян қылмай қазаққа шыққан норманы бсрмейміз десе. осы отырған қалпымызбен қала
бола салармыз. Оған кейін əртүрлі тіршілікке үйренерміз, көнігіп жер алатындар да көбейер»[4, 92,9366.]
дейді.
А. Жанталин қазақ елінің отырықшы тұрмысқа көнуін халқымыздың ерекшеліктеріп ескере отырьп,
көпсатылы əрі ұзақ мерзімде өту керектігін ұсынады:
өз жерлерін қолына алып, қазақтардын мұралық жерлерді иелену құқығын мəңгілікке заңдастыру;
жерді сатуды тоқтату;
жергілікті тұрғындарды ата - бабалары бұрыннан тұрып келе жатқан жерлерден күштеп қууды тоқтату [4,
126.].
Қоныс аударушыларга көптеген көмектер берілді:
30 десятина көлемінде ең құнарлы жерлер;
15 жыл салықтан, түлі міпдегкерліктерден босатылу;
мұқтаж отбасыларына 100 сомга дейін қарыз берілу;
4-5 жылдан кейін тағы да бір қосымша жер кестіріп алу мүмкіндігі.
Ал қазақтарга мұндай көмектер болган жоқ. Норма бойынша əр адам басына 15 десятина жер алуға
ғана мүмкіндігі болды, мұның өзі тау - тас құнарсыз жерлерден.
Қоныс аударушыларға көптеген көмектер бола тұрса да біз олардың еліне қарай қайтқанын
байқаймыз, Ол туралы А. Жанталин «1908-ші жылда жүзден 1, 1909-шы жылда 12, 1910-шы жылда жүзден
36, өткен 1911- ші жылда тап жарты (50 пайызы) пайызының қайтуы қазақ жерінің жалғыз егінмен ғана
күнелтуге жарамды емес екендігін ашық көрсете алмаса екен»[4, 896.].
Осыған орай А. Жанталин қазақ жұртының отырықшы өмір садтына өту туралы ой - пікірін 1912
жылғы «Айқантың» 10 - саиындағы «Қазақ халқының түпкілікті орналасуының жол - жобасы» атты
мақалада ұсынады. Ол жоба бойынша: «- Мужиктердің бір қатары күнелте алмай елдеріне қайтып жатыр
деді - бұл сөз тек бір көңіл жұбату. бұлардың кері көшумен қазаққа тиіндей пайда жоқ. Олар кетті десекте
мужикке кесілген жер иесіз қалып қазақ өз жеріне өзі ие болып, еш уақытта мужикті келтрмеу жолын ойлау
керек; ол жол баяғы қазақтардың жер алып отырықшылыққа айналуы деген сөз болады,
Олардікі егін, біздікі мал өсіру ата кəсібіміз. Қала бол деген сөз мал өсірме деген шықпайды. Қызылжар
маңында қала болуға жазылған қазақ ауылдарының тұс - тұсынан мал бағуға жерлер қалдырылып жатыр;
сол жерге оброк төлеп қазақтар мал бағып пайдаланады екен. Жəне де мал бағып, күні келсе егінмен де
саудамен де қазақ тіршілік ете алады.
9 - шы ноябрь законынан қорқады: қазақтар аз уақытта бар жерін сатып өздері жерсіз қалар еді. Бұл сөзі бір
сыпыра дұрыс, бірақ кіндік кескен жерден көз көре қол көтеріп шығуға тек бұл ғана толық себеп болып
жетпейді.
Көз алдымызда тұрған башқұрт халқынан өнер алуға болады ғой. Өнер білімнен қала болғанда ұзақтайды
деген сөз түбірімен қатар, қай халық болса да өнер білімді көшіп жүріп таппаған; бəлке отырақ болып
медресе, мектептер салып тəртіп, тағылым көру арқасында тапқан, бұған тарих төреші»[4:97,99бб.].
Қазақ халқының жері мен табиғи байлығын отарлау формасындағы тонаушылыққа жол ашқан
заңдар бірінен соң бірі қабылданып жатқаны мен қатар соның негізінде жүйелі түрде осы мақсатта қызмет
атқаратын мекемелер құрылып байлығымызды тонаушылық ісі аздық еткендей оған қоса Торғай, Орал,
Ақмола, Семей, Сырдария жэне Жетісу облыстарын басқару жайындагы положсниепің V- бөлімінде (о
нравах киргизов) 243 бабында - «қырғыздар (қазақтар) Ресей империясының əрбір село тұрғындарының
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құқықтарымен теңестіріледі делінсе, келесі 247, 248 баптарында шоқынған қырғыздар қалауы
бойынша өз орнында қала алады немесе қалаған қала не селога (орыс, қазак демей) барып тұрып, олардьң
жергілікті қауымынан немесе басқару органдарынан рұқсат алмай сонда тіркеле алады»[6:339] - делінгені
тағы бар. Бұл дегеніміз отарлаудың тек жерге, байлыққа немесе географиялық орналасуының тиімділігіне
ғана бағытталуы емес, ұлт ретінде тіршілікті жоюга бағытталуы болып табылады емес пе?! Жерді заңды
түрде Ресейге тиесілі деп жариялады, жүйелі отарлауға кірісті, қазақтан жер алып орысты қоныстандырды
оны өзінің «Даладағы» тірегі етті, оған қоса жұрттың жерін, малын алып қайыстыра алмаған елдің тірегі жергілікті ұлттық рухы мен діни санасына шабуыл жасап қазақтан өзіне тірек іздеді. Болып жатқан
құбылыстарды нақты түсініп отырған ұлттың зиялылары барынша жағдайды өзгертіп бағуға тырысуы ұлт
тарихының мақтан тұтарлық беті.
Оның үстіне А, Жанталин ашаршылыққа ұшыраған оңтүстіктегі Жетісу, Сырдария облыстарыньщ
қазақтарын Арқаға көшіру жайлы ойын 1917 жылғы Жас Азаматтың 50-нөмірінде жариялаған. Ондағы
оның ойы солтүстік өңірлерді келімсектердеп сақтауда бар. Ағайымдарға көмек пен Арұаның жерін қазақ
алса, келушілерге жер азаяр еді, ол аркылы жерді де елді де сақтаудың мүмкіндігі ұлғаяр еді деген ой
болатын.
Ресей империясы қазақтың кең - байтақ жерін тек экономикалық жағынан ғана емес, идеологиялық
жағынан да орыстандыру, шоқындыру саясаты арқылы толық билеп, бағындырып алуды алдына мақсат етіп
қойды. Қиын да күрделі оқиғаларга толы XX ғасырдың басында тарих сахнасына шығып өздері ұсынған
бағыттары мен көкейкесті ойларын ортаға сатып, сол арқылы ел тəуелсіздігі үшін күресуді өздерінің аза
маттық борышы ретінде санаған ұлттың зиялылар қауымы - бұл қозғалыстың негізгі үйытқысы бола білді.
Ұлт зиялыларының белсенді тобының бел орғасынан табылган тұлғаның бірі - Ахмет Жанталин болды.
Ағартушының, ел қайраткерінің қаламынан шыққан мақалаларды зер салып қарап отырсаңыз, ол
тиек етпеген мəселе жоқ екен. Жер мəселесі, қазақ мектебін ашу, қазақ тілінде газет шығару, жер - су, дін
мəселесі жəне тағы басқалары сол кездегі өзге қазақ зиялыларының да секілді А. Жанталиннің де жанын
ауыртып, оған үкімет назарын аударуға тырысқан.
Жер мəселесінің қашанда қазақ ұлтының тағдырындағы орны ерекше екенін түсінген ұлт
зиялыларымен бірге А. Жанталинде түсініп, осы мəселе бойынша өз ойларын ашып айтып, отаршыл
жүйенің озбыр саясатының мəнін əшкерелеп, елге түсіндіріп отырды.
А. Жанталиннің мақалаларын оқи отырып, отарлық езгіде болған қазақ халқының жағдайын,
отаршыл империялардың қазақ халкына көрсеткен зорлық-зомбылығын, отарлық езгіге түсіп жаншылған
ұлтымыздың жан айқайын ести аламыз. Сондықтан қазақ үшін орны ерекше жер мəселесінде шыбын жаны
шырылдаған зиялыларының бірі - Ахмет Жанталиннің ұлт мүддесіне сіңірген еңбегін келер ұрпақ əр қашан
жадында сақтағаны дұрыс.
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Резюме
В данной статье рассматриваются взгляды казахского интеллигента Ахмета Жанталина по
земельному вопросу в Казахстане в конце ХІХ –начале ХХвека.
Summary
This article discusses the views of the Kazakh intelligentsia Ahmet ZHantlina on the land issue in Kazakhstan in the
late XIX early XX-ies
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