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З.Ө. Маханова 

Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжінің Əлеуметтік-
гуманитарлық кафедрасының оқытушысы 

МЕНШІКТІ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ЖƏНЕ ОНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ 
(1991-1999 ЖЖ.)

УДК 33.025.88(574)

Өткен ғасырдың басындағы 
ұлттық интеллигенция өкілдері 
шаруашылық мəселелері, соның 
ішінде жеке меншікке қатысты 
да өз ойларын айтып кеткен. 
Мысалы, Əлихан Бөкейхан 
кезінде: «...Біздің қазақ жерді 
меншікті қылып алса, башқұртша 
көрші мұжыққа сатып, бір аз 
жылда сыпырылып, жалаңаш 
шыға келеді» деп қауіптенген [1, 
268 Б.] жəне онысы бекер емес. 
Себебі, оған қоғам дайын болуы 
керек. 

Тəуелсіздікке қол жетісімен 

экономикалық реформалар іске 
асырыла бастады. Соның бір 
бағыты жекешелендіру процесі 
де бұралаң жолдардан өтті. 
Əлемдік тəжірибе көрсеткендей, 
меншікті жекешелендірудің де өз 
мəдениеті бар. 

1990-жылдардың басы еліміз 
үшін сынақ жылдары болды. Осы 
кезде кеңестік басшылықтың 
уəдешіл əлеуметтік саясаты 
елдің экономикасын тұралатып 
тастаған еді. 1989-1990 жылдары 
өндірістік инвестиция тоқтап 
қалды. Сөйтіп посткеңестік 

Аннотация
Мақалада еліміздегі экономикалық реформалар, əсіресе меншікті 

мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіруге қатысты мəселелер 
қарастырылады. Экономикалық саладағы мемлекеттік саясаттың бір 
бағыты  жекешелендіру арқылы меншік иелерінің осы бір бөлігінен 
орта тапты қалыптастыру обьективті тұрғыдан негізделеді.

Түйін сөздер: тарих, экономика, əлеуметтік саясат, меншік, 
реформа, жекешелендіру, купон, аукцион, тендер, инвестор, 
кəсіпкерлік, нысан.
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жүйеде экономикалық дағдарыс 
басталды. Осы кезде əлеуметтік 
инфантилизм құбылысы көрініс 
берді, ал оның негізі алғашқы 
өтпелі кезеңдегі 1990 жылдардағы 
«жабайы капитализм», яғни 
игілікке жетудің дұрыс емес 
формулаларымен - «аз жұмыс 
істеп-көп алу», «ауадан ақша 
жасау» т.б. жүрді [2, 12 Б.]. Бұл 
жағдай келеңсіз құбылыстардың 
өршуіне алып келді.

Ұлт Көшбасшысы Н.Ə. На-
зарбаевтың «Қазақстан жолы» 
деп аталатын еңбегінің тұтас 
бір тарауы жекешелендіруге 
арналған жəне тарих таразысына 
салынған. «Сарапшылардың 
пайымдауынша, экономикалық 
реформалардағы Қазақстанның 
көшбасшылығы ТМД елдері 
арасында өтпелі кезеңнің саяси-
экономикалық үлгісін айрықша 
сəтті таңдап алуында деп санай-
ды, олар – күшті президенттік 
билік жəне оған қосымша 
шапшаң да жігерлі реформалар. 
Бірден айту керек, реформаларды 
жоғарыдан жүргізуге тура келді. 
Бұл тік сатылы күшті биліксіз 
табысқа жете алмайтын уақыт еді 
[3, 209 Б.].

Қазақстан экономикасының 
нарықтық моделін құру кезінде 
көптеген қиыншылықтар кез-
десті. Тек қана экономикалық 
жүйені ғана емес, мемлекеттік 
құрылымды да заман ағымына 
сай бейімдеу қажет болды. Ескі 
көзқарас жетегіндегі бұрынғы 
кадрлардың басым көпшілігі сол 

кезде қолға алынған өзгерістер 
легін мойындаудан бас тартты. 
Қазақстан өзге де посткеңестік 
республикалар сияқты барлық 
қалған əлемді «қуып жетушінің» 
жағдайында болды. Ашық 
əлемде өмір сүру тəжірибесінің 
болмауы, əлемдік нарықтың 
заңдылықтарын түсінбеу, адам 
потенциалын соған бейімдеу 
оңай болған жоқ [4, 67-68 Бб.]. 

1990 жылдың 21 маусымында 
12 шақырылымдағы Қазақ 
КСР Жоғарғы кеңесінің ІV 
сессиясының пленарлық 
мəжілісіне қатысты, онда 
«Қазақ КСР-дағы мемлекеттік 
меншіктің өзгерістері туралы» 
(мемлекет  иелігінен алу 
жəне жекешелендіру) Заң 
жобасы қаралды, 22 маусымда 
«Мемлекет  иелігінен алу жəне 
жекешелендіру» туралы Заң 
қабылданды [5,149 Б.]. 

1992 жылдың жазында 
Қазақстандағы жағдайға баға 
беруге арналған республикалық 
өнеркəсіпшілер мен кəсіпкер-
лердің бас қосуы өтті. Онда 
«еліміздің одан əрі дамуы тек 
екі бағытта жүруі мүмкін: алға 
қарай – реформаны тез жылжыту 
мен мемлекет меншігін 30-40 
%-ға  жекешелендіру; немесе кері 
қарай – əкімшіл-əміршіл жүйеге 
қайта оралу» деп атап көрсетілді 
[6,100 Б.].

Нарыққа көшудің алғашқы 
қадамдарының бірі меншікті 
жекешелендіру болды. Елба-
сының жоғарыда аталған 
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еңбегінде Қазақстандағы же-
кешелендіру төрт кезеңге 
бөлініп қарастырылады: бірінші 
кезең: ынталы жекешелендіру 
(1991-1992 жж.); екінші кезең: 
инвестициялық купондармен 
жекешелендіру (1993-1995 
жж.); үшінші кезең: ақшалай 
жекешелендіру (1996-1998 жж.); 
төртінші кезең: мемлекеттік 
меншікті басқару (1999 жылдан 
бүгінге дейін).

Жекешелендірудің бірінші 
кезеңінде «Мемлекет иелігінен 
алу жəне жекешелендіру 
туралы» Заңға (1991 ж.) сəйкес 
мемлекеттік органдар кəсіпорын 
ұжымынан тек тиісті өтінім келіп 
түскеннен кейін ғана шешім 
қабылдайтын болғандықтан, 
мұндай жекешелендіру ынталы 
деп аталатын сипат алды. 
Осы кезде жекешелендірудің 
1991-1992 жылдарға арналған 
Бағдарламасы жасалды. Бұл 
бағдарламада ымыраға келуші-
лік көп болды. 

Ақшаның құнсыздануының 
ерекше қарқын алуы жəне 
тұрғындарда қаржының болмауы 
ескеріле келіп, Қазақстанда бүкіл 
тұрғындардың бірі қалмастан 
тұрғын үйлерді жекешелендіруге 
қатысу үшін төлем құралы 
ретінде оларға тұрғын үйді 
жекешелендіру купондары тегін 
ұсынылды.

Бір купонның құны сол 
кездегі рубльге пара-пар болды. 
Берілген купондардың саны 
еңбек стажымен айқындалды. 

Купондарға пəтер сатып 
алудың қарапайым тетігі қысқа 
мерзімде тұрғын үй нарығын 
қалыптастырып, халықтың 
белсенділігін жəне нарықтық 
қатынастарды дамытудың басқа 
да шарттарын қамтамасыз етті. 

Республикада біртіндеп 
қызмет көрсету нарығы қалып-
тасты. Жекешелендірудің бі-
рінші кезеңінің нəтижелері 
меншік иеленуші топтарды қа-
лыптастыратын кəсіпкерліктің 
дамуына түрткі болды. Қазақ-
стандағы кəсіпкерліктің пайда 
болуының жəне қалыптасуының 
негізгі бөлігі халыққа қызмет 
көрсету мен сауда жасаудан 
басталды. Жекешелендірудің 
бірінші кезеңінде мемлекеттік 
мүліктің 4771 нысаны 
жеке меншікке өтті. Бұл 
кезеңдегі жекешелендірілген 
кəсіпорындардың жалпы саны-
ның 60 пайызын бөлшек сауда 
(29,6 %), қоғамдық тамақтандыру, 
тұрмыстық қызмет көрсету, 
коммуналдық шаруашылық жəне 
тұрмыстық қызмет көрсету (25,8 
%) нысандарының үлесіне тиді. 

Алайда Қазақстандағы же-
кешелендірудің бірінші ке-
зеңінің тəжірибесі ұжымдық 
ынта білдіруге бағытталып, 
жасалған меншікті қайта құру 
құралдарының мүмкіндігі шек-
теулі екенін көрсетті [3, 188-189 
Бб.].

Жекешелендірудің екін-
ші кезеңінде 1993 жылғы 
«Қазақстан Республикасында 
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мемлекет иелігінен алу мен 
жекешелендірудің Ұлттық бағ-
дарламасына» сəйкес мем-
лекеттік меншікті басқару 
мен жекешелендіру қатаң 
орталықтандырылды, жергілікті 
əкімшілік органдарының осыған 
ұқсас қызметтері қысқартылды. 
Нысандарды жекешелендіруді 
дайындау мен жүргізудің бір-
ыңғай тəртібі енгізілді. 

Реформа жекешелендірудің 
төрт түрін: шағын, жаппай, 
жекелеген жобалар жəне агро-
өнеркəсіп кешені бойынша же-
кешелендіруді қарастырды. Біз 
шағын жекешелендіруді қысқа 
мерзімде жүргізіп, алты мыңнан 
астам нысандарды өткіздік. Осы 
кезде республикада шағын жəне 
орта бизнеске тиесілі мыңдаған 
жеке меншік кəсіпорындар пайда 
болып, жемісті жұмыс істей 
бастады. 

Екінші кезеңнің ерекшелігі 
– сондай-ақ жекешелендіруге 
қатысушылар үшін бірқатар 
жеңілдіктер мен ымыраға 
келушіліктерді сақтап қал-
ғандығы болды. Мысалы, 
жекешелендірілген нысандар 
қызметкерлері шаруашылық се-
ріктестіктеріне жалпы жұмыс 
істеушілер санының кемінде 50 
%-ын біріктіріп, сауда бəсекесіне 
қатысуға мүмкіндік алды, сату 
бағасының 10 % -ына дейін же-
ңілдік жасалды. 

Бұл кезеңде Қазақстанның 
барлық азаматтарына халық 
жинақ банкінде жекешелендіру-

инвестициялық купондардың 
дербес есеп шоттары тегін 
ашылды. Қазақстанның əрбір 
азаматы өз купондарын тек 
инвестициялық-жекешелендіру 
қорларының акцияларына салып, 
содан соң арнайы аукциондарда 
мемлекеттік кəсіпорындардың 
акциялары купондарын сатып 
ала алатын болды. 

Купондық жекешелендіру – 
бұл қазақстандық экономиканы 
мемлекет иелігінен алу кезеңінде 
адамдардың саны жағынан 
халық ең көп қатынасқан шара 
болды. Осы үрдістің барысында 
орташа кəсіпорындардың негізгі 
бөлігін жекешелендіру жəне 
еліміздің барлық азаматтарын 
жеке меншікке тарту (купондар 
негізінде) көзделді. Ақырында 
меншік иелерінің дəл осы бөлігі 
қазақстандық орта таптың 
дүниеге келуі үшін негіз болатын 
еді [3, 191 Б.].

Жеке меншікке көшу үрдісін 
кері қайтпайтын ету керек 
болды. Сол кезеңдегі істің 
қисыны осыны талап етті. Тек 
осындай жекешелендіру ғана 
халықаралық ұйымдар мен 
шетелдік инвесторлар үшін біздің 
нарықтық бағытымызға кепіл 
болатын еді. 

Бастапқыда шетел инвес-
торларына тек жекелеген ірі 
кəсіпорындарды ғана сату 
жоспарланған. 1993 жылы тізімге 
38 обьекті тіркелді [3, 193-194 
Бб.].

Алайда жекешелендіру 
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ба-рысында əуел бастан-ақ 
сенімді инвесторларды тартуға 
əрдайым қол жете берген 
жоқ.     Мысалы, 1995 жылы 
«Балхашмыс» акционерлік 
қоғамы «КАМ Финанс СА» 
компаниясына сатылды: бірақ 
кейінде кəсіпорынға қатысты ин-
вестициялық міндеттемелердің 
орындалмауынан келісім шартты 
бұзуға тура келді. Тек 1997 
жылы «Самсунг» компаниясы 
«Балхашмыс» акционерлік қо-
ғамы кəсіпорындарының мү-
ліктік кешенін сатып алғаннан 
кейін барып, бұл жағдай түзелді. 
Қазіргі уақытта түсті металлургия 
кəсіпорындары блогын біріктір-
ген «Казахмыс» корпорациясы 
республикамыздағы ең пайдалы 
ірі өндіріс орындарының бірі 
болып саналады [3, 198 Б.].

Мемлекеттік кəсіпорын-
дарды шетел капиталына сату 
жиі-жиі – «мемлекетті, ұлттық 
байлықты, отанды сату» 
деген жалған ұғымдармен 
байланыстырылып отырды. 
Əділдік үшін айтуымыз 
керек, көптеген шетелдік 
инвесторлар мемлекеттік кəсіп-
орындарды сатып алу жəне 
олардың əрі қарайғы тиімді 
жұмысын қамтамасыз ету 
мүмкіндіктерін жақсы меңгерді. 
Атап көрсеткендей, отандық 
бизнесмендердің көпшілігінде 
мұндай мүмкіншіліктер болмады. 
Олар өнім өткеру нарығын, 
нарықтық экономикадағы басқа 
да көптеген жайларды білмеді  

[3,199-200 Бб].
1996-1998 жылдары жүр-

гізілген жекешелендірудің 
үшінші кезеңі экономиканың 
стратегиялық салаларындағы 
электр энергетикасы мен мұнай-
газ салаларын, сондай-ақ əлеу-
меттік саланы – денсаулық сақтау, 
білім беру, ғылым мен мəдениет 
салаларын – қоса алғандағы 
секторлық бағдарламаларға 
көшудің кезеңі болды. Дəл осы 
кезеңде ірі өнер-кісіп орындарын 
сатып алуға қабілетті отандық 
толыққанды инвесторлар 
қалыптаса бастады. 

Бұрынғылар секілді, бұл 
кезең де өзінің жүзеге асырылу 
жылдамдығымен ерекшеленді. 
Əрине, жеделдете жекешелендіру 
ірі шығындарға да ұшыратты. 
Мысалы, кəсіпорын əрдайым 
өзіне лайықты меншік иесінің 
қолына тие бермеді. Тіпті өз 
иелігіндегі кəсіпорынды тақыр 
таза тонап, белгісіз бір жаққа 
тайып тұрғандар да болды. 
Алайда сол бір өтпелі кезеңнің 
барлық жағдайын ескере келіп, 
жекешелендірудің айтарлықтай 
тиімді болғанын жоққа шығару-
ға болмас еді [3, 202 Б.].

Жекешелендірудің үшінші 
кезеңінде мүлікті өткізудің негізгі 
екі түрі – шығарып сату (аукцион, 
тендер) мен тікелей жөнелтіп сату 
болды. Екіншісі тек бұрындары 
жалға немесе сенімді басқаруға 
берілген нысандарға арналды.

Екінші жəне үшінші ке-
зеңдерде барлығы 94 ірі кə-
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сіпорын жекешелендірілді, 
соның ішінде 57-сі шетелдік 
инвесторлардың иелігіне бе-
рілді. Қысқасы, Қазақстан-
дық кəсіпорындарды шетелдік 
фирмалардың басқаруына бе-
ру ірі кəсіпорындардың көп-
шілігін қаржы жəне өндіріс 
дағдарысынан шығарып, олар-
дың нарықтық экономиканың 
қатал жағдайына ойдағыдай 
бейімделуіне мүмкіндік ту-
ғызды. Кəсіпорындардың қар-
жы-экономикалық жағдайын сау-
ықтыру дəл осы кезеңнен бас-
талды [3, 204 Б.].

Төртінші кезең 1999 жылдан 
басталды жəне ол мемлекеттік 
меншікке билік ету мен реттеу 
мəселелеріндегі мемлекеттік 
басқару деңгейі арасындағы 
өкілеттіліктерді бөлісуде пайда 
болған жаңа қатынастармен 
сипатталады [3, 204 Б.].

Жекешелендіру кəсіпорын 
ұжымы тиісті өтініш жасағаннан 
кейін мемлекеттік органның 
шешімімен аукцион, конкурстар 

өткізу, еңбек ұжымдарына 
өндірістік жəне əлеуметтік ин-
фрақұрылымдарды тегін беру 
арқылы жүзеге асты. Бірінші 
кезеңде шағын жекешелендіру 
басталып, 5000-ға жуық нысан-
дар жекешелендірілді. Олардың 
қатарында 470-тен астам кеңшар 
ұжымдық меншікке берілді. 
Ауыл шаруашылығы нысандарын 
жекешелендіру əрбір еңбеккер-
дің мүліктік жəне жер үлесін 
анықтап, меншігін дербестендіру 
арқылы жүзеге асты. 

Қорыта келгенде, Қазақ-
стандағы жекешелендіру ел 
тарихындағы күрделі процесс 
болды. Бүгінге дейін жеке-
шелендіруге қатысты сыни 
пікірлер көп айтылды. Соған 
қарамастан, бұл процесс өзін-өзі 
ақтады деуге болады. Нарыққа 
негізделген ұлттық экономика-
ның тарихында жекеменшік 
секторы пайда болды. Ал 
мемлекет оның тиімді жақтарын 
халық игілігіне пайдалануға 
барынша қолдау көрсетті.
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В статье рассматриваются вопросы приватизации в Казахстане. 
В истории национальной экономики, благодаря приватизаций 
частной собственности появился частный сектор. Эффективные 
стороны приватизаций дали возможность увеличить благосостояние 
народа. Также показана возможность, что через развития 
частного предпринимательства можно увеличить количество 
самообеспечивающих социальных груп общества. 

SUMMARY
The author of the article: Head of Department of History of the Industrial 

and Innovative developments and Ethnosocial processes of Institute of 
State History of the Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan (SC MES RK)

candidate of historical science, professor Ilyasova Kulpash 
Myrzamuratovna, professor of South-Kazakhstan College named by 
Makhanov Z.O. 

The article examines the questions of privatization in Kazakhstan. In 
the history, the privatization of a private property became a benefi t for 
the development of the national economy. Its effective ways gave the 
opportunity to increase the welfare of the people. It demonstrated us the 
opportunity to develop by an honest labor self-sustaining public and private 
enterprises.
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Аннотация
Существенным фактором, повлиявшим на становление 

государственной статистики Казахской республики, явился комплекс 
весьма неблагоприятных условий – преимущест венно кочевой образ 
жизни местного населения, обширность терри тории республики, 
низкая плотность населения, неразвитость ком муникаций, высокие 
затраты на содержание местных статистических служб. Не менее 
важным обстоятельством явилась и аграрная спе циализация экономики 
республики. На предприятиях, в артелях и в кооперативах отсутствовал 
учет и отчетность. Развитие государственной статистики серьезно 
осложнялось нехваткой статистиков-специалистов. Комплекс этих 
обстоятельств обусловил разнообразие форм организации учреждений 
статистики, преимуще ственное использование экспедиционного 
метода исследования и применение относительно упрощенных форм 
статистических дан ных.

Ключевые слова: Центральное статистическое управление   
(ЦСУ), статистические бюро, губстатбюро, сельскохозяйственная  
перепись, высший ста тистический орган Казахской АССР, про-
мышленная статистика, экономическая статистика, земельная ста-
тистика.

В соответствии с декретом 
СНК РСФСР от 26 августа 1920 
года на территории, находившей-
ся в ведении Военно-рево люци-
он ного комитета по управлению 
Киргизским (Казахским) краем 
была учреждена Киргизская 
(Ка захская) Автономная Социа-
листическая Республика в 
составе РСФСР – КССР. 8 
ноября 1920 года Прави тельство 
(СНК) Казахской АССР издало 

постановление «Положе ние о 
государствен ной статистике 
в Казахской АССР», основой 
которого явилось «Положение 
о государственной статистике 
РСФСР». В соот ветствии с этим 
Положением статистический от-
дел Кирревкома был преобразо-
ван в Центральное статистичес-
кое управление Казахской АССР. 

Данное Положение опре-
деляло статус Центрального 
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статисти ческого управления 
как высшего ста тистического 
органа Казахской АССР. Его 
административное назначение 
– объединение, координа ция и 
руководство деятельностью всех 
статистических органов на терри-
тории Рес публики. Центрально-
му статистическому управлению 
Каз.АССР вменялась организация 
на территории Казахской авто-
ном ной республики общегосу-
дарственных статистичес ких ра-
бот по за даниям ЦСУ РСФСР, 
осуществление общего руко-
водства уче том и статистикой, 
утверждение планов и про-
грамм статистических обсле-
дований, ве дение статистики 
промышленности и сельского хо-
зяй ства, статистики труда, распре-
деления и потребления, демогра-
фической и моральной статис-
тики, статистики здравоох ране-
ния и санитарии. На Централь-
ное статистическое управление 
также возла гался выпуск 
статистических ежегодников и 
иных периодических изданий, 
сборников и обзоров по различ-
ным социально-экономическим 
вопросам развития республики. 

Таким образом, статис-
тическая организация республи-
ки должна была стать органом 
социалистического  учета, кон-
троля и строительства.

При Центральном статис-
тическом управлении Казахской 
АССР были созданы Коллегия 
и Совет по делам статистики. 

Их персональ ный состав 
утверждался СНК республики. 
Совет по делам стати стики 
состоял из представителей 
КирЦИК, КирСНК, ВСНХ, 
управ ляющего ЦСУ республики, 
его заместителя, заведующими 
отделами ЦСУ, заведующего 
Оренбургско-Тургайским губ-
статбюро, предста вителей 
наркоматов, центральных 
научно-общественных учреж-
дений и вузов. Основными 
задачами данного совета 
являлись: разработка планов 
и практических мероприятий 
развития, консолидации и коор-
динации деятельности рес-
публиканских статистичес-ких 
организа ций; рациональная пос-
тановка статистических работ, 
разработка ор ганизационно-
программных вопросов по 
планируемым общегосудар-
ственным переписям и иным 
исследованиям, выполнение 
по ним своего заключения, 
разработка организационных 
вопросов и методов обработки 
статистических данных, их 
распространение.

Центральное статистическое 
управление Казахской АССР 
воз главило сеть губернских 
(областных) и уездных (районных 
и город ских) статистические 
бюро.  При губернских статбюро 
также были созданы советы по 
делам статистики, губернские 
статбюро учрежда лись в качестве 
самостоятельных отделов 
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губисполков, в уездах – на правах 
отделов уездных исполкомов. 
Особенностью организации 
статистической службы яви-
лось то, что Центральное 
статистическое управление одно-
временно выполняло функции и 
губернского (Тур гайского) бюро.

Функцией губернских и 
уездных статистических бюро 
являлся сбор соответствующего 
материала по заданиям ста-
тистического управления. Так, 
например, основными задачами 
Актюбинского гу бернского ста-
тистического бюро явились 
«сбор статистических дан ных о 
народном хозяйстве, культуре, 
наличии материальных и люд-
ских ресурсов, их экономический 
анализ, издание статистических 
сборников и бюллетеней» [1, С. 
52]. 

В осуществлении этой 
функции статистическим бю-
ро сущест венную помощь 
оказывали, без получения 
вознаграждения за работу, 
добровольные корреспонденты 
по статистике на местах (общее 
число последних к концу 1925 
года составляло 2920 человек). 
Не достаток специалистов-ста-
тистиков, а тем более опытных 
работни ков, и сложность 
подбора соответствующих 
кадров, обусловленная усло-
виями денежного и натурального 
обеспечения, неизменно ска зыва-
лись на работе статистических 
бюро, вынужденных функциони-

ро вать при очень ограниченном 
числе сотрудников. Основную 
ра боту по сбору статистической 
информации осуществляли до-
бро вольные кор респонденты. В 
каждом уездном статистическом 
бюро один из ра ботников 
осуществлял руководство дея-
тельностью воло стной аген-
туры (в начале 1920 г. в КССР 
было 1050 волостей). Хотя, 
строго говоря, нередко штат 
уездного статистического бюро 
состоял из одного статистика-
организатора. В дополнение к 
волостной аген туре в 1922 года 
на территории земледельческих 
и полу земледельческих районов 
КССР была организована сеть 
районной агентуры в составе 151 
сотрудника, вошедших в штат 
органов стати стики.

Важным фактором разви-
тия статистической организации 
КССР стало включение в 
1920 г. в Казахскую республи-
ку Оренбургской губернии. 
(Оренбургу был придан 
статус столицы Казахстана.) 
В со став Центрального 
статистического управления 
КССР была вклю чена мощная 
статистическая организация 
– Оренбургскоестатбюро. В 
последующем оно было пере-
именовано в Оренбургско-
Тургайское бюро. В связи с этим 
объединением ЦСУ республики 
вступило в но вую стадию 
развития: функции, которые 
оно выполняло в качестве 
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Тургайского бюро, были переданы 
Оренбургско-Тургайскому бюро, 
а за республиканским ЦСУ оста-
лись обязанности учреждения, 
управляющего статистическими 
исследованиями в краевом мас-
штабе.

В июне 1921 года в 
административном делении 
КССР про изошло очередное 
важное изменение. От вновь 
образовавшейся Оренбургско-
Тургайской губернии были 
отделены Кустанайский, Актю-
бинский, Тургайский, Иргизский, 
Темирский, Уилский уезды, из 
которых были образованы две 
новые губернии – Кустанайская 
и Актюбинская. Соответственно 
были учреждены Кустанайское и 
Ак тюбинское губстатбюро.

Следует подчеркнуть, 
что существенное влияние 
на развитие организации ста-
тистической службы оказывал 
недостаток квалифи цированных 
специалистов-статистиков преж-
де всего в губернских и уездных 
статистических бюро. Данная 
задача решалась путем при-
глашения квалифицированных 
работников из других регионов 
РСФСР. Однако, частично, из-за 
недостатка квалифицированных 
ра ботников на местах 
Центральное статистическое 
управление, по мимо своих 
непосредственных обязанностей 
руководства в обще краевом 
масштабе, было вынуждено 
осуществлять разработку «сы-

рых» материалов по некоторым 
наиболее слабым губстатбюро 
(Кус танайская, Актюбинская и 
Букеевская губернии, Тургайский 
и Ада евский районы) [2, С. 
125]. Эта дополнительная 
работа, создавая зна чительные 
трудности, отражалась как 
на общей деятельности Цен-
трального управления, так и на 
структуре его аппарата. Рабочий 
аппарат ЦСУ вплоть до 1923 года  
неизменно  – по мере освобожде-
ния тех или иных отделов от 
исполнения «губернских» функ-
ций – претерпе вал структурные 
изменения. 

Так, например, если в 1921 
г. Центральное статистическое 
управление состояло из 
общего (канцелярия, бухгал-
терия и хозяйст венная часть) 
отдела; инструкторско-инфор-
мационного отдела, от-
дела демографической ста-
тистики, отдела статистики 
народного об разования; отдела 
основной сельскохозяйственной 
статистики, от дела про-
мышленной статистики, отдела 
текущей сельскохозяйствен-
ной статистики, отдела эко-
номической статистики, отдела 
земельной статистики (с 
чертежно-картографическим 
подотделом), отдела рай-
онирования и редакционно-
издательского отдела, то к 
1923 г. отдел районирования и 
инструкторско-информационный 
отдел были ис ключены из состава 
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Управления. Первый из них 
переведен в респуб ликанский 
Госплан, а второй – в январе 1922 
года упразднен комис сией по 
пересмотру учреждений КССР 
[2, С. 126]. 

Следует подчеркнуть, что 
фактором, определяющим спе-
цифику организации госу-
дарственной статистики Казах-
стана явилась следую-щая 
комбинация обстоятельств: 
преимущественной кочевой 
образ жизни местного населе-
ния, обширность территории 
Республики (1941109 квадратных 
верст), низкая плотность населе-
ния (в среднем 2–3 человека на 
квадратную версту), неразвитость 
коммуникаций (транспортных 
средств и средств связи), высокие 
из держки содержания местных 
статистических служб. 

Совокупность этих обсто-
ятельств обусловила невоз-
можность и неактуальность 
организационных форм ста-
тистической практики, типич-
ных для центральных губер-
ний Российской Федерации. 
Спе цифика статистических 
исследований в КССР выразилась 
в (1) от сутствии единообразия 
форм организации учреждений 
статистики, (2) в относительной 
самостоятельности респуб-
ликанской статисти ческой орга-
низации и (3) в применении 
относительно упрощенных форм 
статистических данных [3].

Рассмотрим данные аспекты.

Так, в 1922 году в КССР 
функционировали три типа 
губерн ских статистических 
учреждений [3]. Четыре 
губстатбюро – Оренбург ское, 
Семипалатинское, Акмолинское 
и Уральское бюро, – были ор-
ганизованы в соответствии с 
требованиями «Положения 
об органи зации местных 
статистических учреждений». 
Ко второму типу отно сились 
Актюбинское, Кустанайское, 
Букеевское бюро. Эти гу берн-
ские бюро функционировали в 
объеме заданий уездных стати-
стических учреждений несколь-
ко повышенного типа. Они 
выполняли преимущественно 
обязанности по постановке 
текущих работ и инст-
руктированию подведомствен-
ных им статистических учрежде-
ний. Материалы сплошных 
переписей и прочие массовые 
статистические работы по этим 
губерниям разрабатывались в 
ЦСУ КССР. Наконец, следует 
отметить еще более упрощен-
ные статистические организа-
ции Тургайского и Адаеевско-
го районов, существовавших 
на правах  губернских адми-
нистративных единиц. 

Неоднородными в КССР 
были и уездные статистические 
учре ждения. Лишь в двух 
губерниях – Акмолинской и 
Семипалатинской – уездные 
статистические бюро работали 
в составе 2–3 сотрудников. 
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В остальных губерниях 
уездные статистические бюро 
состояли из одного сотрудника, 
руководившего деятельностью 
местной волост ной и добро-
вольной агентуры.    

Существенной характе-
ристикой работы Киргизского 
(Казах ского) Центрального 
статистического управления, 
обусловленной автономным 
статусом республики, а также 
такими ранее указанны-
ми обстоятельствами, как 
преимущественной кочевой 
образ жизни ме стного населе-
ния, обширность территории, 
низкая плотность насе ления и 
неразвитость коммуникаций, 
явилась его относительная функ-
циональная автономия. Как 
краевой статистический орган 
(на ходясь в непосредственном 
подчинении ЦСУ РСФСР, 
имеющий об щие с дру гими 
статистическими организациями 
задачи, республи канское ЦСУ 
(1) вело работы по заданиям 
российского ЦСУ, (2) вы полняло 
зада ния местных центральных 
органов (КирЦика, Совнар кома, 
Госплана КССР, Экосо и др.) и, 
наконец, (3) осуществляло ис-
следования по собственной ини-
циативе.

Соответственно статис-
тика КССР отличалась 
неоднородностью задач и 
приемов по сравнению со 
статистикой центральных 
губерний России. Основными 

задачами республиканского 
ЦСУ в рассматри ваемый период 
явились три следующие задачи, 
первые две из кото рых имели 
общегосударственный характер:

земельное исследова-1) 
ние республики в целях 
осуществление коли чественного 
и качественного учета земель;

изучение эволюции сель-2) 
ского хозяйства и важнейших 
условий его  ведения;

исследование кочевни-3) 
ков. 

Первоочередная практи-
ческая и познавательная ак-
туальность этих исследований 
была обусловлена тем, что  
скотоводство и земледелие 
служили основным источником 
экономического благосостояния 
населения КССР. На основе 
данных исследований пред-
ставилась возможность пла-
номерного решения вопросов 
о переводе кочевников на 
оседлость. Те данные, которые 
имелись к моменту про-
ведения исследований, были 
фрагментарными и существен-
ной ценности не имели. Кроме 
того, кочевое население с его 
п а т р и а р х а л ь н о - р о д о в ы м и 
формами быта представляло 
конкретный материал для 
изучения одной из ступеней 
развития культуры человека. 
Изучение кочевой культуры – 
самобытной бытовой особеннос-
ти Казахстана – давало ценней-
ший материал для исследования 
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истории человеческой культуры 
и культуры степного края в 
частности.

Однако проведением этих ис-
следований функции Централь-
ного статистического управления 
не ограничивались. Другими 
важными задачами в этот период 
явились проведение и разработ-
ка материалов Всероссийской 
профессионально-демографи-
ческой, сельскохозяйст венной и 
промышленной переписи 1920 
г.; экспедиционное обследо вание 
1921 г. состояния народного 
образования и школьного дела 
и изучение его данных; текущее 
обследование (дошкольных, 
школь ных и внешкольных) 
учреждений народного обра-
зования 1922 г. Ве дутся учет 
записей актов гражданского 
состояния, обработка данных по 
естественному и механическому 
движению населения. В 
1921–1922 гг. проводится 
систематический учет всех 
краевых съездов и кон ференций. 
Осуществляется систематизация 
данных о количестве го-
лодающих, обеспеченности на-
селения хлебом. Проводится 
исследо вание питания городского 
и сельского населения. 

В 1922 году в рамках гнездо-
вой 10%-й сельскохозяйственной 
переписи был проведен учет ряда 
основных элементов – населения,  
посевных площадей, скота и пр. 
– крестьянских хозяйств. Он 
произ водился путем выборочных 

осенних и весенних опросов в 
населен ных пунктах и гнездовых 
переписей – исследований с 
описанием от дельных волостей 
– гнезд, отличающимся 100%-м 
охватом входив ших в них 
крестьянских хозяйств. Была 
проведена и соответствую щая 
разработка материалов. Однако 
материалы этой переписи не 
могли быть использованы 
собственно для изучения 
хозяйства. Они дали только 
основу, базируясь на которой, 
посредством   применения раз-
личных коэффициентов, были 
определены количественные 
выра же ния важнейших элемен-
тов хозяйства 1922 года [2, С. 
130].

Сотрудники статистических 
органов обследуют состояние 
скота, ведут работу по 
определению урожайности 
зерновых и кормо вых культур, 
проводят динамическое иссле-
дование по трем губер ниям 
(Актюбинской, Кустанайской 
и Оренбургской) и бюджетное 
иссле дование крестьянских 
хозяйств, статистический учет 
ремесел и сель скохозяйственно-
го производства – смолокурения, 
пимокатства, вы делки кож, 
урожа я конопли, подсолнечника, 
льна и др. Исследу ется состояние 
и динамика безработицы: опре-
деляется количество безра ботных 
по губерниям, распределение 
безработицы по месяцам, по 
группам профессий в процентном 
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отношении к общему числу. 
Осу ществляется организация 
сети наблюдения и проведение 
учета труда и заработной платы 
на предприятиях цензовой 
промышленно сти. Также соби-
раются сведения о рыночных 
ценах на продовольст вие и 
предметы первой необходимости 
и на их основе исчисляется 
прожи точный минимум.

Существенно важными в 
текущий период были работы 
по под готовке к сплошному 
земельному обследованию, сос-
тавлению карт республики, 
диаграмм и картограмм по 
отдельным экономиче ским по-
казателям, статистико-экономи-
ческого атласа республики, 
учету личного состава нар-
коматов и учреждений респуб-
лики, а также по подготовке к 
изданию статистических трудов 
республикан ского ЦСУ.

Методология и методика 
статистических исследований 
харак теризуются разнообразием, 
используются анкетный, блан-
ковый, оп росный способы 
сбора статистического материа-
ла. Земельное иссле дование 
диктовало необходимость сплош-
ной и масштабной инстру-
ментальной съемки земель. 
Оно, как и изучение эволюции 
и анализ основных условий 
местного сельского хозяйства 
осуществлялось по типу старых 
земских исследований. При 
этом решение второй задачи 

предполагало необходимость 
регулярного обследования по 
единой для КССР программе, 
охватывавшей такие явления, 
как земле поль зование, системы 
хозяйства, системы полеводства 
и севообо рота, техника 
полеводства, урожайность, 
условия содержания скота и 
продукция скотоводства.  

Однако в силу вышеуказанных 
обстоятельств, а также низкого 
культурного уровня населения 
анкетный и иные спосо-
бы исследова ния в сельской 
местности оказались практически 
невозможными. Поэтому из 
всех способов исследования, 
применяемых статистиками при 
проведении соответствующих 
работ, в условиях КССР наи-
более рациональным оказал-
ся экспедиционный способ. 
Впрочем, он отли чался таким 
существенным недостатком 
как дороговизна исследова ний. 
Поэтому перед статистическим 
управлением возникла зада-
ча создания организационно-
методологических условий, 
обеспечиваю щих снижение 
экспедиционных расходов 
до посильного для бюджета 
статистического управления 
минимума. Кроме того, он не 
позволял в кратчайшие сроки 
осуществить инструментальную 
съемку земель в объеме, 
удовлетворяющем потребности 
федеративных     и местных ор-
ганов в вопросах определения 
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земельных фондов и уре-
гулирования земель ных отно-
шений в Республике. 

Осуществление статис-
тического учета проходило 
в весьма сложных условиях. 
Этот процесс серьезно 
осложнялся последст виями 
гражданской войны (эпидемии, 
голод), отсутствием учета и 
отчетности на предприятиях, 
в артелях и в кооперативах, 
экономико-географическими 
особенностями республики, не-
достатком квалифи цированных 
статистиков и т.д. Необходимость 
проведения общего сударствен-
ных профессионально-демо-
графической, сельскохозяйст-
венной и промышленной 
переписей, обширность и 
сложность их программ, 
негативно сказывались (вплоть 
до приостановления) на организа-
ции текущих статистических 
работ. Деятельность ЦСУ КССР 
осложнялась его удаленностью 
от ЦСУ РСФСР, приводившей к 
несвоевременному получению 
от него распоряжений, ука-
заний и инструкций. Однако 
проявленная в этот период 
способность статистических 
органов республики выполнять 
возложенные на них функции 
свидетельствует о том, что 
процесс становления нацио-
нально-государственной статис-
тики КССР состоялся. 

Вместе с тем следует отме-
тить, что относительная само-

стоя тельность ЦСУ КССР, 
как и прочих статистических 
управлений страны, вошла 
в противоречие с курсом на 
строительство централи зован-
ного хозяйства в ноябре 1922 г. 
был издан декрет ВЦИК и СНК 
«Об объединении деятельности 
статистических учреждений 
РСФСР со ста-тистическими 
учрежде ниями ав-тономных 
республик». 

С целью информирования 
населения республики о 
происходя щих социально-эко-
номических и политических 
процессах до октября 1923 
г. были изданы следующие 
работы: «Статистико-экономиче-
ский Обзор КССР», «Список 
населенных пунктов», «Цены 
губерн ских рынков», 7 номеров 
«Бюллетеня цен» [2, С. 137]. 
Наи более важное значение 
имело издание «Статистико-
экономический Обзор КССР», 
материал которого, давал, хотя 
и неполное, но первое отно-
сительно систематизированное 
представление об автономной 
рес публике. 

В 1923 году начинается 
издание республиканского жур-
нала «Статистический вестник».  
Так, например, в первом номе-
ре рассматриваются вопросы 
экономического районирования, 
безработицы, земельного иссле-
дования КССР, публикуются 
данные горпереписи КССР 
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1923 года, хлебных ресурсов в 
1922-1923 годах, дается обзор 
деятельности статистических 
организаций Кирреспублики с 
момента их организации до 1 
октября 1922 года [4]. Во втором 
но мере приводятся данные 
урожая 1923 года, бюджетного 
обследова ния КССР этого же 
года, полугодового обзора 
вольных рыночных цен по 
КССР, численности рабочих и 

служащих в фабрично-заво д-
ских предприятиях КССР на 1-е 
июля 1923г.; освещается дея тель-
ность отдела демографической 
статистики, основной сельско-
хо зяй ственной статистики, те-
кущей сельскохозяйственной 
статистики, промышленной ста-
тистики, экономической ста-
тистики, земельной статистики, 
редакционно-издательского от-
дела республиканского ЦСУ [5].
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        Мақалада кеңестік кезеңдегі республиканың мемлекеттік 
статистикасының қалыптасуы  мен даму мəселелері қарастырылады. 
1920 - 1936 жылдардағы статистикасының қалыптасуы табиғи жолмен 
болған жоқ, яғни белгіленген шаруашылық тəртіптің жоспарына 
сəйкес жүргізілді, атап айтқанда бірорталықтанған шаруашылық 
басқару жүйесіне көшті.
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The problems of maturation and development of the State statistics of 
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republic in Soviet period are considered in the article. In 1920 – 1936 years 
the maturation of the state statistics of Kazakhstan took place by unnatural 
way, but in accordance with plan of creation of defi nite economic  order, 
namely of  centralization-administered  economy.
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СУВЕРЕНИТЕТ КАЗАХСТАНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация
Статья посвящена важнейшему достижению нашего государства – 

провозглашению суверенитета. Важной составляющей суверенитета 
является территориальная целостность, так как территория 
характеризует пространственные пределы суверенитета государства. 
С обретением суверенитета Казахстан определил руководствовался 
основными принципами внешней политики – это многовекторность, 
международная безопасность, доверие и сотрудничество. Это 
позволило Казахстану сформировать по периметру своих границ 
«пояса мира и добрососедства» с Китаем, Россией, Кыргызстаном, 
Узбекистаном и Туркменистаном. Территориальная целостность 
и безопасность страны обеспечивается специальными органами – 
Комитетом национальной безопасности РК, Министерством обороны 
РК, Министерством внутренних дел РК, Пограничной службой КНБ 
РК.

Ключевые слова: суверенитет, государственная граница, внешняя 
политика, пограничная служба.

В советский период 
Казахстан как республика не 
обладал суверенитетом, не 
имел возможности реализовать 
себя в международных отноше-
ниях. Не случайно первым 
государственным правовым 
актом, заложившим основы 
для современного развития 
Казахстана, стала Декларация о 
государственном суверенитете 

Казахской ССР, провозглашенная 
25 октября 1990 года. С принятием 
Конституционного закона «О 
государственной независимости» 
16 декабря 1991 года суверенитет 
Республики Казахстан стал 
политико-правовой реалией. 

Государственный сувере-
нитет – это неотчуждаемое 
юридическое качество не-
зависимого государства, си-

УДК 94(574)(091) «1991/ 20..»
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мволизирующее его политико-
правовую самостоятельность, 
высшую ответственность 
и ценность как первичного 
субъекта международного 
права; необходимое для ис-
ключительного верховенства 
государственной власти и 
предполагающее неподчинение 
власти другого государства; 
возникающее или исчезающее в 
силу добровольного изменения 
статуса независимого государ-
ства как цельного социально-
го организма; обусловлен-
ное правовым равенством 
независимых государств и 
лежащее в основе современного 
международного права.

Уважение суверенитета - 
основной принцип современно-
го международного права и 
международных отношений, 
закрепленный в Уставе ООН и 
других международных актах.

Не менее важной является 
территориальная составляющая 
суверенитета, так как территория 
характеризует пространствен-
ные пределы суверенитета 
государства. Два важнейших 
политико-географических явле-
ния — территория и граница 
— не могут существовать 
самостоятельно и независимо 
друг от друга. Территория всегда 
предполагает наличие границ. 
Больше всего это относится к 
государственной территории. В 
пункте 2 статьи 2 Конституции 
установлено, что «суверенитет 

Республики распространяется на 
всю ее территорию». 

Республика Казахстан, став 
в результате распада СССР 
самостоятельным субъектом 
международных отношений, ока-
залась перед необходимостью в 
кратчайшие сроки определить 
место в системе геополитических 
координат. Казахстан оказался 
в эпицентре мировой политики, 
привлекая не только огромными 
природными богатствами, но 
и тем обстоятельством, что 
именно в Казахстане оказалась 
значительная часть ядерного 
потенциала бывшего Советского 
Союза.

Основополагающие прин-
ципы внешнеполитического 
курса независимого Казахстана 
были сформулированы в 
«Стратегии становления 
и развития Казахстана как 
суверенного государства» 
(1992 г.), в которой была 
провозглашена миролюбивая 
направленность внешней 
политики на международ-
ной арене. Главной целью 
внешней политики Казахстана 
определялось «укрепление 
государственности, курс на 
модернизацию, обеспечение 
общественно-политической 
стабильности, гражданского 
мира и межнационального 
согласия, а также наращивание 
интеграционных усилий, как 
в рамках СНГ и мирового 
сообщества» [1, С. 14]. В качестве 
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условия проведения внутренних 
реформ была поставлена 
задача вхождения Казахстана, в 
мировое сообщество, развивая 
сотрудничество со всеми 
странами и международными 
организациями [2, С. 20].

Центральным, системо-
образующим элементом 
внешнеполитического курса 
Нурсултана Назарбаева стал 
принцип многовекторной поли-
тики. Означающий развитие 
дружественных и предсказуе-
мых взаимоотношений со все-
ми государствами, играющими 
существенную роль в мировых 
делах и представляющими для 
страны практический интерес. 
Казахстан, в силу своего 
геополитического положения 
и экономического потенциа-
ла, будущее дипломатических 
отношений Казахстана опре-
делялись и в Азии, и в Европе, и 
на Востоке, и на Западе. [3, С. 8]. 
Принцип многовекторности 
оправдывается в современных 
условиях, позволяя Казахстану 
не только эффективно отстаивать 
свои национальные интересы, 
но и стать самостоятельным 
и влиятельным игроком на 
международной арене.

Принцип многовекторной 
политики позволил Казахстану 
в исторически короткий период 
сформировать по периметру 
своих границ «пояса мира и 
добрососедства» с ближайшими 
соседями (Китай, Россия, 

Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан). Юридически 
обозначенная территория и 
государственная граница, 
выступающая как политико-
правовая категория была 
направлена на укрепление 
национальной безопасности 
Казахстана.

Этот процесс свое нача-
ло взял в первые годы 
независимости, когда новые 
независимые государства – 
страны СНГ – признали про-
хождение собственных границ по 
прежним административным и 
пограничным линиям. 

Острота ситуации за-
ключалась в том, что пока 
граница не была в международ-
но-правовом смысле установле-
на, сохранялась возможность 
предъявления территориальных 
претензий. Например, такие 
требования прозвучали в 
конце 1990 года от Правления 
сибирских казаков, казачества 
Уральска, которые требовали 
признать незаконными декреты 
Совнаркома РСФСР 1919-1920, 
1936 годов об образовании 
Казахской АССР, Казахской ССР. 
Кроме того, «при подписании 
Союзного Договора бывшие 
земли Уральского казачества 
безоговорочно возвратить в 
состав России» [4, С. 21-24].

Эти настроения подогре-
вались заявлениями Влади-
мира Жириновского, идеями 
Александра Солженицына, 
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мнениями некоторых «ана-
литиков» и отдельных об-
щественных организаций. При 
этом со стороны руководства 
Российской Федерации, ее 
Президента и Правительства 
территориальных претензий 
к суверенному Казахстану не 
выдвигалось. 

С обретением суверенитета 
юридическое оформление госу-
дарственных границ стало 
приоритетным направлением 
во внешнеполитической дея-
тельности Казахстана. Про-
тяженность государственной 
границы Казахстана по суше 
составляет 13 400 километров. 

Процесс установления 
межгосударственной границы 
проходил в трех направле-
ниях: с Китаем, с Центрально-
Азиатскими государствами, с 
Россией и уместился в довольно 
короткий период - с 1992 по 2005 
год.

В 1992 году казахстанская 
сторона приступила к 
переговорам с КНР. При 
заключении Соглашения 1994 
года остались несогласованными 
спорные участки в районе 
перевала Чоган-Обо (Восточно-
Казахстанская область) и в районе 
реки Сарычильды (Алматинская 
область). 

После изучения всех 
возможных вариантов решения 
данного вопроса спорная 
территория была разделена в 
пропорции 53:47, где Казахстан 

получил большую часть - 537 
км2. Обмен территориями был 
равноценный и соответство-
вал интересам Республики 
Казахстан. 

Общественность обвинила 
власть в том, что были ущемлены 
национальные интересы, дескать 
«китайцам подарили землю», 
за взятки передали территорию 
Китаю. Это  проблема надумана 
и безосновательна. Достигну-
тые договоренности полностью 
соответствовали национальным 
интересам Казахстана. Китай 
вполне законно претендовал 
на все 900 кв. км, а получил 
только 43% оспариваемых 
земель. Показательно, что после 
подписания договора пред-
седатель КНР ЦзяньЦземинь, 
сыгравший ключевую роль 
в решении этой проблемы, 
подвергся резкой критике 
(правда, непубличной) со сторо-
ны китайских военных, которые 
были убеждены в том, что более 
слабый Казахстан уступил бы весь 
участок, окажи на него должный 
нажим и давление. Историческое 
значение договора с Китаем 
состоит в том, что теперь было 
исключено вольное толкование 
казахстанско-китайской грани-
цы. Не секрет, что в некоторых 
школьных учебниках и на картах, 
издававшихся в Китае, даже озеро 
Балхаш было включено в состав 
Китая.

В сентябре 1999 года была 
образована правительственная 
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Комиссия Республики Казахстан 
по делимитации государственной 
границы Республики Казахстан 
с Кыргызской Республикой, 
Российской Федерацией, Турк-
менистаном и Республикой 
Узбекистан. 

Сложность границы между 
Казахстаном и Узбекистаном 
состояла в том, что из 2440 
километров которые соединяют 
Казахстан и Узбекистан 200 
километров границы проходили 
по густонаселенной местности, 
как со стороны Казахстана, так 
и со стороны Узбекистана. Это 
Сарыагашский и Махтааральский 
районы в Южно-Казахстанской 
области и Ташкентская и 
Джизакская области Узбекиста-
на. Ряд населенных пунктов 
срослись, так, что линия границы 
проходила по дворам, рассекала 
села. 

Переговоры с узбекской 
стороной оказались не просты-
ми. На казахстанско-узбекской 
границе имелись участки 
различной степени сложности. 
Правительственной делегации 
пришлось работать в непростой 
обстановке, однако спорные 
вопросы были разрешены ме-
тодом компромисса. 9 сентября 
2002 года Нурсултан Назарбаев 
и Ислам Каримов подписа-
ли декларацию, завершившую 
процесс делимитации границ 
между двумя странами. По-
селок Багыс и Арнасайская 
плотина с пятью населенны-

ми пунктами, которые ранее 
принадлежали Узбекистану, по 
заключенному договору были 
переданы Казахстану. Поселок 
Туркестанец, принадлежавший 
ранее Казахстану, согласно 
договоренности перешел в 
ведение Узбекистана. При этом, 
жители поселка Туркестанец, 
пожелавшие переехать в 
Казахстан, могли получить ста-
тус оралманов. Главы братских 
республик подтвердили, что 
казахстанско-узбекская граница 
является «границей дружбы и 
добрососедства».

«Проволочных заграждений 
не будет между границей 
Казахстана и Узбекистана, и 
это в первую очередь должны 
услышать казахи и узбеки, 
которые живут в пограничных 
районах. Мы создали условия 
для наших детей, для будущих 
поколений «мин замедленного 
действия» больше не будет», - 
заявил Ислам Каримов, Президент 
Республики Узбекистан.

«Не осталось нерешенных 
вопросов. Они решены во благо 
людей с учетом их интересов. Я 
обязан высказать от себя лично и 
от народа Казахстана огромную 
благодарность Президенту 
Узбекистана за проявленную 
волю в решении этих вопросов, 
чтобы граница стала границей 
дружбы и сотрудничества, 
чтобы не осталось будущим 
поколениям никаких нерешенных 
проблем», - подчеркнул Нурсултан 
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Назарбаев. [5]
Подписанный Договор 

продемонстрировал при-
мер истинной дружбы и 
взаимопонимания, открыл новые 
перспективы для сотрудничества 
двух государств.

Проще всего прошла 
делимитация с Туркменией, 
поскольку граница проходила 
по южной оконечности плата 
Устюрт, по пустыне - всего 426 
км. В ходе переговоров главами 
обоих государств 5 июля 2001 года 
в Астане был подписан Договор 
о делимитации и процессе 
демаркации казахстанско-
туркменской государственной 
границы. 

Примерно такая же 
ситуация сложилась на границе 
с Кыргызстаном. Переговоры 
по делимитации казахстанско-
кыргызской государственной 
границы проводились с ноября 
1999 года по декабрь 2001 
года. На встречах рабочих 
групп были выявлены ряд 
территориальных участков, где 
имелись расхождения между 
географическими рубежами и 
описанием границы. С августа 
по ноябрь 2001 года делегации 
провели несколько рабочих 
встреч с полевыми выездами 
на местность, в результате 
которых линия казахстанско-
кыргызской государственной 
границы была согласована на 
всем ее протяжении. Договор 
между Республикой Казахстан 

и Кыргызской Республикой о 
казахстанско-кыргызской го-
сударственной границе был 
подписан в Астане 15 декабря 
2001 года и затем ратифициро-
ван Парламентом Республики 
Казахстан в июле 2003 года. 
Делимитация границы между 
Казахстаном и Кыргызста-
ном, протяженность которой 
составляет 1241 километр, была 
завершена в 2009 году. Обе 
стороны официально признали 
эти границы. Однако в июле 
2013 года разгорелся спор 
вокруг пастбищных земель 
и трансграничных водных 
ресурсов. 7 июля 2013 года 
жители села Кок-СайТаласской 
области Кыргызстана перекры-
ли трансграничный канал 
«Быстроток», который подавал 
воду на территорию Казахстана. 
Они выразили несогласие с 
официальной делимитацией 
границы и потребовали 
вернуть Кыргызстану участок 
пастбищной земли. В результате 
перекрытия канала без воды 
остался ряд аулов Жамбылской 
области Казахстана. Эта 
проблема была решена на уровне 
глав правительств двух стран и 
только после этого возобнови-
лась подача воды, а власти 
Жамбылской области разрешили 
кыргызским гражданам пасти 
скот на территории Казахстана. 
Наличие подобных инцидентов 
свидетельствуют о том, 
что вопросы делимитации 
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государственных границ требуют 
более тщательной проработки 
с учетом мнения местного 
населения. 

Самой протяженной не-
прерывной сухопутной границей 
в мире является казахстанско-
российская граница. Ее длина 
составляет около 7591 км. 
Кроме того, делимитация гра-
ницы между Казахстаном и 
Россией уникальна в мировой 
международно-правовой прак-
тике тем, что за сравнительно 
короткий промежуток времени 
удалось согласовать все точки 
прохождения ее линии.

На первом этапе был 
согласован и подготовлен 
проект описания прохождения 
линии границы в 7440 км. На 
оставшихся 150 км совмест-
ная комиссия определила 
16 участков, на которых 
были выявлены некоторые 
расхождения. Наибольшие споры 
вызвало определение границы, 
проходящей через Имашевское 
газоконденсатное месторожде-
ние (Западный Казахстан). 
Переговоры по поводу этого 
участка были сложными. После 
напряженных дискуссий было 
решено применить метод, успешно 
использовавшийся при решении 
споров на других участках, - 
компромисс и равноценный 
обмен. Эта территория была по-
делена поровну. Было принято 
решение о совместном освоении 
месторождения казахстанскими 

и российскими компаниями на 
паритетных условиях.

18 января 2005 года 
Президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев и Президент 
Российской Федерации В. 
Путин подписали Договор 
о казахстанско-российской 
государственной границе. 
Этот договор явился ключевой 
юридической точкой в про-
цессе международно-правово-
го оформления казахстанско-
российской государственной 
границы. Как отметил после 
церемонии подписания доку-
ментов Нурсултан Назарбаев, 
«историческим Договор о границе 
можно назвать потому, что он 
открывает новую веху в развитии 
равноправного сотрудничества 
между крупнейшими на 
постсоветском пространстве 
государствами, и потому, что 
он определил линию прохожде-
ния самого протяженного в 
мире сухопутного рубежа, 
составляющего 7 591 километр. 
В Казахстане, мы расцениваем 
договор как знак доверия 
между нашими государствами 
и нерушимой дружбы между 
нашими народами», - подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев[6].

По мнению российского 
Президента, подписанный До-
говор о границе очень важен для 
двух стран, так как знаменует 
собой начало нового этапа 
стратегического партнерства – 
партнерства равноправного и 
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взаимовыгодного, работающего 
на благо  и  во имя процвета-
ния двух братских народов. 
Действительно, документ от-
крыл огромные возможности 
для укрепления деловых и 
гуманитарных связей и, конечно, 
для расширения прямых 
человеческих контактов.

«Как всегда бывает между 
друзьями, мы смогли найти 
компромиссное решение, которое 
устраивает и Казахстан, и 
Россию», - сказал Путин. При 
этом он особо отметил, что 
«договоренность о границе не 
означает создания каких-то 
сложностей при ее пересече-
нии. Наоборот, урегулирование 
пограничной проблемы будет 
означать решение всех во-
просов, чтобы люди, которые 
проживают по обе ее стороны, 
чувствовали себя комфортно», - 
заявил президент РФ В.В. Путин 
[7].

Министерство иностранных 
дел Республики Казахстан 
координировало ход перегово-
ров со всеми приграничными 
государствами в соответствии 
с поставленной задачей по 
обеспечению дипломатическими 
средствами и методами защи-
ты суверенитета, безопасности, 
территориальной целостности и 
нерушимости границ Республики 
Казахстан [8, С. 168-186].

Территориальная целост-
ность и безопасность страны 
обеспечивается специальными 

органами – Комитетом нацио-
нальной безопасности РК, 
Министерством обороны РК, 
Министерством внутренних 
дел РК. Среди них особое 
место занимает Пограничная 
служба. 18 августа 1992 года 
Указом Президента Республики 
Казахстан были созданы 
Пограничные войска Комитета 
национальной безопасности. 
Первоначально Пограничные 
войска развивались в виде 
структурной части Комитета 
национальной безопасности 
Республики Казахстан. В 
1995 году, в соответствии с 
Указом Президента Республики 
Казахстан, Пограничные войска 
получили статус отдельного 
государственного комитета, 
целью которого являлась ох-
рана государственных границ 
Республики Казахстан. В 1999 
году Пограничные войска были 
преобразованы в Пограничную 
службу Комитета националь-
ной безопасности Республики 
Казахстан.

Ситуация на южной границе 
Казахстана и в Центральной 
Азии остается противоречивой, 
поэтому пограничные пробле-
мы требует особого внимания. 
Несмотря на постоянный 
контроль, соответствующие 
службы пресекают факты кон-
трабанды природных богатств, 
наркоторговли, нелегальной ми-
грации. Так, например в 2006 
году сотрудники КНБ заявили 
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о разоблачении организован-
ной преступной группировки 
и задержании начальника 
приграничного с Китаем 
таможенного поста «Хоргос». 
Преступное сообщество было 
создано для экономической 
контрабанды из Китая через 
посты «Хоргос» и «Калжат». 

Среди актуальных вопросов, 
стоявших перед казахстанским 
обществом и требовавших ско-
рейшего решения, проблема рос-
та наркомании и наркобизнеса. 
Анализ развития наркоситуации 
в Казахстане свидетельствовал 
о существенном обострении, 
имеющем устойчивую не-
гативную динамику. КНБ РК 
провели совместно с коллегами 
из России, Кыргызстана и 
Узбекистана ряд успешных 
операций. За первое полугодие 
2010 года органами КНБ были 
ликвидированы 36 наркогрупп, 
62 канала международного и 
регионального наркотрафика, 
изъято 2,5 тонны, из них 
только героина и опия 
более 300 килограммов. За 
наркопреступления были осуж-
дены 57 человек.

События последних  лет 
показали, что обороноспо-
собность казахстанской армии 
нуждается в серьезном «лечении». 
В 2012 году казахстанская 
общественность была потрясе-
на расправой на погранзаставе 
«Арканкерген», в которой погиб-
ло 14 пограничников и егерь. 

Проблемы существуют в системе 
подготовки кадров пограничной 
службы. В январе в своем рабочем 
кабинете застрелился началь-
ник погранакадемии Казахстана 
Талгат Есетов. К проблемам 
с гибелью пограничников, 
подготовкой кадров добави-
лись коррупционные сканда-
лы. Следователями Комитета 
национальной безопасности 
были задержаны начальник 
Главного управления вооруже-
ний Алмаз Асенов и представи-
тели украинского предприятия 
«Укрспецэкспорт». Иностранцев 
обвинили в передаче А.Асенову 
взятки в размере 200 тысяч 
долларов. Речь идет о контрактах 
на ремонт самолетов Ан-72, 
которые казахстанские военные 
и пограничники заключали с 
украинскими партнерами. В 
апреле задержали заместителя 
Главнокомандующего Силами 
Воздушной обороны Казахста-
на, генерал-майора Аскара 
Бульдешева в подозрении в 
причастности к махинациям с 
ремонтом военной техники (А. 
Бульдешев отвечал за закупку 
и модернизацию различных 
видов вооружений). Коррупция, 
падающие самолеты, генералы-
самоубийцы и расстрел по-
граничной заставы говорят о 
реальном состоянии дел. 

Государственная граница 
не должна снижать уровень 
защиты боевой готовности, сис-
тема управления и подготовки 
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пограничников нуждается в со-
вершенствовании. В настоящее 
время в республике полным хо-
дом идет модернизация погра-
ничной службы. Она заключает-
ся не только в организации 
управленческой и служебно-бое-
вой деятельности, ведется мас-
штабное строительство новых 
комплексов типовых погранич-
ных застав на рубежах государ-
ства. Директором Пограничной 
службы генерал-лейтенан-
том Нурланом Джуламановым 
были проинспектированы 
строительные площадки ка-
расайского, кордайского, са-

рыагашского и жетысайского 
пограничных отрядов регио-
нальных управлений «Шығыс» и 
«Онтүстік». По итогам проверки 
глава пограничного ведомства 
дал конкретные поручения 
разобраться по каждому объекту, 
где были выявлены недоработки.

Пограничная служба, с 
одной стороны, защищает 
государственные интересы 
Казахстана, с другой стороны, 
она являются регулируемыми 
«воротами» между Казахстаном 
и соседними странами, 
способствует позитивному 
взаимодействию со всем внешним 
миром.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ
1. Выступление Президента Н.А. Назарбаева на Совещании по 

вопросам внешней политики. Алматы, 15 февраля 1995 г. // Внешняя 
политика Казахстана. Сборник статей. – Алматы: «Москва», 1995. - 
С. 384.

2. Хан Г.Б., Суворов Л.С., Рахманова Г.Б. Внешняя политика 
Республики Казахстан: Монография. - Алматы: «КазГЮА», 2001. - 
С.511.

3. Из выступления Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева на расширенном заседании коллегии МИД РК // 
Приоритеты казахстанской дипломатии на рубеже веков. - М.: 
«Русский Раритет», 2000. - С. 294.

4. АПРК. - Ф.708, - оп. 139, - д.2915
5. Граница Казахстана с Узбекистаном определена. Хабар. - 9 

сентября 2002 г. Посольство Республики Казахстан в  Российской 
Федерации http://kazembassy.ru/press_service/news/?newsid=158

6. ГРАНИЦА «БЕЗ ЛИМИТА», ГАЗ – ПОПОЛАМ. // Наша газета. 
Костанайский еженедельник. http://www.ng.kz/gazeta/147/world/?002 

7. Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история 
Казахстана: кризис и распад советской системы. 1 том: - Алматы: 
ТОО «Литера-М», 2011. - С. 240.



33

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 1, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

ТҮЙІН
Мақаланың авторы: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты-

ның бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Ауанасова Əлима Мүсірқызы, аға ғылыми қызметкер 
Сүлейменов Арман Мұратұлы.

Мақалада Қазақстанның тəуелсіздігі жəне оны құрайтын 
территориялық тұтастық, мемлекеттік шекараны анықтау, көпвектор-
лы сыртқы саясат, ұлттық қауіпсіздікті қорғайтын органдар жайлы 
қарастырылған.    

SUMMARY
The author of the article: Doctor of Historical Sciences, Professor, 

The Institute of State History SC MES RK Auanasova Alima Musirovna, 
senior research associate of the Institute of State History Suleimenov 
Arman Muratovich.

In the article are considered the concept of sovereignty and his 
constituents is territorial integrity, determination of state boundary, 
multivectorial foreign policy, organs protecting national safety of 
Kazakhstan.
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ТАРИХ ЖƏНЕ ТҰЛҒА 
ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Ғ.М. Қарасаев 
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының бөлім бастығы,

тарих ғылымдарының докторы, профессор  

АБЫЛАЙДЫҢ ХАН БОЛЫП САЙЛАНУЫ жəне  
ҚАЗАҚТАРДЫҢ ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНА ДЕЙІНГІ ЖЕКЕ-

ЛЕГЕН ТАРИХЫ, «СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК» ЖУРНАЛЫ
МƏЛІМЕТТЕРІНДЕ

(қоғамдық, əлеуметтік, мəдени, шаруашылық даму тарихынан)

Аннотация
«Абылайдың хан болып сайлануы жəне  қазақтардың  ХІХ 

ғасырдың басына дейінгі  жекелеген тарихы  «Сибирский вестник» 
журналы деректерінде» атты мақалада  Ресейдегі ХІХ ғасырдың 
басынан шығарылып келген  «Сибирский вестник» журналындағы 
жарияланған   қазақ халқының қалыптасу, өркендеу тарихына арнал-
ған  жазба деректерге талдау жасалған. Осы жазбалардағы қазақтар-
дың мəдениетіне, салт-дəстүрлеріне, т.б. берілген сипаттамалардың 
тарихи маңызы сараланған.   

Жоғарыдағы журналдың арнайы санында жарияланған  
Абылайдың хан болып сайлануының  барысынан келтірілген 
деректердің құндылығы мен келелігі айқындалған.

Түйін сөздер: Г. Спаский; Сибирский вестник журналы;  
Абылайдың хан болып сайлануы;   қазақ-жоңғар қатынасы; 
қазақтардың шаруашылығы;  əлеуметтік тарихы;  мəдениеті; 
қазақтардың территориясының қалыптасуы; қазақ жүздері, рулары.

Қазақ халқының қалып-
тасуы, қоғамдық құрылымы, 
шаруашылықтық, əлеу мет тік 
да муының тарихына арналған 
зерттеулер ХІХ ғасырдың 
басында жү йе  лі түрде жариялана 
бастады. Атап айтқанда осы 
мерзімдегі Ресей империясының 
барша қазақ жерін, соның ішінде 
оның шығысы, Алтай аймағын 
жаулауының тарихын жазып, бұл 
істің отарлаушылар үшін маңы-

зын насихаттап келген «Си-
бирский Вестник» журна лында 
көрсетілген  тақырыпқа арналған 
бірнеше зерттеу лер шықты. 
Мысалы, осы  басылымның 1820 
жылғы санының тоғызыншы 
бөлігінде жарияланған [1] 
Г. Спасскийдің «Киргиз-кайсаки 
Большой, Средней и Малой 
Орды» атты шығармасында автор 
ХVІІІ ғасыр көлеміндегі қазақ 
қоғамындағы  аса белгілі тұлға,  

УДК 94(574)(092) «18»
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халқының бостандығы,  жерінің 
тұтастығы жолында саясаткерлік,  
қолбасшылық,  дипломатиялық 
қызметін барынша көрсеткен,  
осы арқылы жұртынан қолдау 
тауып, ұрпағының мақтанышына 
айналған  Абылайдың қазақ елінің 
ханы болып сайлануынан нақты 
да құнды деректер жариялаған.  
Онда жазылғанындай: «Абылай 
сұлтан 1779 жылы Ресей жағынан 
Орта Орданың нағыз ханы 
ретінде танылды. Сондықтан 
оған арналған құрмет белгілерін 
тапсыруға Əулие Петр қамалына 
шақыру үшін аудармашы, 40 
əскери командасы бар шенеунік 
жіберілді. Алайда Абылай бұ-
ған дейін қырғыз дардан өзіне 
қолдау алып, хан болып сайлан-
ғандықтан жəне де хан ретінде 
Қытай сарайы өкілі арқылы 
бекітіл гендіктен Əулие Петр 
қамалына барудан бас тартты. 

Қырғыздардың Абылайды 
хандыққа сайлауды өткізу сал ты 
ерекше қызығушылық тудырады. 
Аталған іс əр болыс тық тардан 
шақырылған сұлтандар мен 
старшындардың, сонымен қа-
тар аса мол жиналған қарапайым 
халықтың қатысуымен өт кізілді. 
Кілемдер мен киіздер жайылып, 
оларға қатысушылар дə режесі 
жəне беделдеріне қарай үш, төрт 
қатардан отырды жəне де осы 
жиналғандардың ортасындағы 
жұқа ақ кигізге Абылай дың 
өзі жайғасқанда барлығы оны 
ержүректігі жəне білгірлігі 
үшін жаппай мақтап, 1755 жыл-

ғы  қытайлардың қалмақтарды 
Жоңғариядан ығыстыруына ық-
пал етуін, сонымен одан кейін   
1771 жылғы Ресейден қашу кезін-
де оларды талқандағандығын 
жəне көпшілігін тұтқынға алған-
дығын баяндады. 

Абылайды хан етіп сайлау 
туралы шешім жариялағаннан 
кейін əйгілі старшындардың 
төртеуі орындарынан тұрып, 
оны бастарынан жоғары көтеріп, 
бұрынғы орнына қайтадан отыр-
ғыз ды. Одан кейін жиынға қаты-
сушылардың барлығы осыны 
қайталады; оның (Абылайдың, - 
Ғ.Қ.) үстіндегі бағалы киімдерін 
шешіп, оны ұсақ етіп жыртып, 
өзара бөліп алды. Барлығының 
соңында үлкен қалайы табақтарға 
ұсақ бөлшектенген ет беріліп, 
Абылай кейбіреулерінің аузына 
алақанымен етті асатты, одан 
кейін барлығына қымыз берілді. 
Осындай салт қырғыздар ара-
сын да тағы да басқа хандар мен 
сұлтандарды сайлағанда да бай-
қалады.

Абылай хан болып сай-
ланғаннан кейін Үлкен Орданың 
бұ  рынғы ханы Барақ ханның 
баласы Дайыр сұлтан 1781 жыл-
дың 21 маусымында Орынбор 
губернаторына Абылайдың 
хан дық дəрежеге адал жолмен 
келмегендігі, бұл лауазымның 
өзіне лайық екендігі туралы хат 
жазып, əкесінің əйгілі тектен, 
атап айт қанда, Тұрсынханнан, 
ол барлық қырғыздарды жəне 
Таш кент ті билеген Шығайдан, 
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ол əрқашан Ресейге адал болып 
келген Барақтан тарайтындығын 
көрсеткен. Алайда оның бұл 
өтініші Абылайдың бүкіл Орта 
Орда тарапынан хан болып 
сайланғандығынан орындал-
майтындығы мəлімденді» [1, 116-
119 Бб.].

Г. Спаскийдың осы жаз-
басында нақты анықтамалар 
негізінде Тəуке ханның қызметі 
сарала нып, «Жеті Жарғы» заңдар 
жинағына талдау беріл ген, ХVІІІ 
ғасыр соңындағы бұл ереженің 
қазақ қоғамындағы алған орны на 
тоқтаған, жекелеген баптарынан 
мысалдар кел тірілген. Халық 
пен билеушілер арасындағы 
қатынастың орны айқын далған. 
Яғни, оның баяндауынша: 
«...Қырғыз халқы өздерінің 
жалпы келісулері арқылы Тəу-
ке сұлтанды хандары ретінде 
мойындап, қырғыздардың Үлкен 
Орда, Орта Орда, Кіші Ордалары 
өздерінің бас билерін: Үлкен 
Ордада Төле биді, Орта Ордада 
Қазбек биді жəне Кіші Ордада 
Айтеке биді сайлады. (Тəуке, 
- Ғ.Қ.) осы аталған билермен 
қырғыздар арасындағы  үнемі 
орын алып келе жатқан дауларды 
болдырмау мақсатында (бұрын 
да қырғыздарда болған) төмен-
дегі ережелерді бекітті. (Онда 
көрсетілгеніндей, - Ғ.Қ.):

«Егер де кімде-кім адамды 
өлтіретін болса, қанға қанмен 
өш алынады, немесе өлтірушінің 
барлық туыстары 200 жылқы дан 
құн төлейді.

Ер адамның денесіне 
қамшымен, таяқпен т.б. нұқсан 
кел тірсе немесе жара түсірсе 
өзара келісім бойынша малмен 
айып төлейді, немесе қамшымен 
сабауға, жара салу арқылы 
осындай жазамен жауап беріледі, 
ал егер малмен құн төлейтін 
болса, кісі өлтірушінің барлық 
туыстары осы төлемге қатысатын 
болады.

Егер де əйел жынысты 
адамды қорласа немесе күшпен 
онымен қатынас жасайтын болса 
(блудодеяние) ол адам өлтірі-
леді немесе қорлық жасағандығы 
үшін 200 бас жылқы құн төлейтін 
болды. 

Кімде-кім түйе ұрлап, 
ұрлығы ашылатын болса, 
ұрланған түйе үштен, үш рет 
есептегенде тоғыз түйе жəне бір 
қызмет ші сімен қайтарылатын 
болды. Егерде одан көп ұрлана-
тын болса да  осылай есептелді.

Жылқы ұрлағандығы үшін 
де үштен тоғызға дейін  жылқы 
жəне бір түйе төлейтін болды. 
Егерде одан көп ұрланатын болса 
жоғарыдағыдай есеппен төленді. 

Ірі қара мал ұрлағаны үшін 
үштен үш рет тоғыз бас жəне бір 
түйемен қайтарылатын болды. 

Ұсақ малды ұрлағаны үшін 
де осындай талап бойынша  айып 
төленіп, қосымша бір жылқы 
берілетін болды. 

Түйе немесе жылқы ұр-
лағандар өз кінəлəрін мойын да-
ғанда немесе бұл ұрлық төрт куə 
арқылы ашылғанда басқаларға 
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қорқыныш əкелу үшін  өлтіріле-
тін болды. 

Тəуке ханның кезінде 
аталған ереже ешқандай да бұ-
зыл мастан барынша əділдікпен 
орындалды жəне халық арасын-
да тыныштық пен сабырлылық 
орнады. 

Қырғыз-қайсақтар өздері-
нің хандары мен сұлтанда ры на, 
т.б. билеушілеріне ешқандай да 
салық төлемейді. Алайда Абы-
лай хан ғана белгілі болғанындай 
салық немесе алымды Атығай, 
Қарауыл жəне Қанжығалы 
болыстықтарынан, ал кейде тағы 
да басқа алыс орналасқандар-
дан жылқымен, ірі қара ма лымен  
жəне қоймен, алайда аз мөлшерде 
ғана алатын болған» [1, 129-131, 
132, 140 Бб.].
       Г. Спасский алғаш қы орыс 
зерттеу шілерінің қатарында қа-
зақ халқының шығу та рихына, 
территориясының қалыптасуы-
на, шаруашылықтарына, салт-
дəстүр леріне, тұрмыстық ерек-
шеліктеріне, т.б. кеңінен талдау 
жасап, өзіндік тұжырымдама 
жасаған. Атап айтқан да оның: 
«Егер де көптеген өркениетті 
халықтардың шығуы ту ралы 
нақты жауаптар болмаса немесе 
аңыздарға айналып кете тін болса, 
жартылай тағы, ауыздықтаусыз, 
бос жатқан далада кө шіп, жалғыз 
ғана мал шаруашылығымен, 
аң  аулау  жəне то нау мен 
айналысатын қырғыз-қайсақтар 
туралы не айтуға болады? 

Əбілғазы хан оларды 

Христос туғанға дейінгі 300 
жыл бұрын өмір сүрген Оғыз 
ханнан тараған, тұрған жерлері 
Икар немесе Икрам өзендері 
мен Енисейдің жоғары ағысы 
болған монғолдардың ұрпағы деп 
есептейді.  

Басқа татар жазушылары 
бұған керісінше қырғыздардың 
өздерінің өмірге келуін іні-
лері Будуйчар, Қайынчар жəне 
Чалчуттардың өшпенділіктеріне 
орай өзінің үш жерле сімен 
Қара тауға немесе Буруттар деп 
аталған қара не ме се жабайы 
қырғыздарға  кетіп өзінің жаңа 
қонысын  шешесіне ғана айтқан 
Шыңғысханнан тарататындығын 
жазады. ... Осында келуі мен оны 
хан етіп сайлады, шешесі отанына 
қайтуды сұра ған нан кейін ол бұл 
халықты 12 болыстыққа бөліп, 
əрбіреуіне мөр басу жəне қол 
қою үшін тамғадан белгіледі. 
Шыңғысхан бастау бер ген кейбір 
болыстықтар, атап айтқанда: 
қыпшақ, кіргеш, матай жəне  
тамғалары  басқа  чалчуттар 
қазіргі күнге дейін өз есімдерін 
сақтаған. 

Шыңғысхан өз иелігін 
балаларына бөлген кезде Цуци 
не месе Жошы Үлкен жəне Кіші 
Бұхараны, Қадай (Шағатай, - 
Ғ.Қ.) Үндістанды, Керей (Угедей, 
- Ғ.Қ.) Арал өңірін, Теони немесе 
Таян (Төле, - Ғ.Қ.) Түркістан 
қаласын алып, Төленің ізба-
сарлары кезінде Түркістан қала-
сында өзара бақталастық ор на-
ды, нəти жесінде 10000-ға жуық 
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оның тұрғындары өз отандарын 
тастап, дала арқылы сол мерзімде 
ешкім де қоныстанбаған Кубань, 
Доннан ары Түрік деген атаумен 
белгілі Прут жəне Сырет өзенде-
рі маңайларын қоныстанды. Осы 
сапары кезінде Есіл (Ишим) 
деп аталатын өзен жағалауында 
жылқы табыны жоғалып, оны із-
деу ге үш ер жəне екі əйел бөлін-
ді, олар табынды тапқандары мен 
алға кетіп қалған жолдастарын 
қуып жетуді үміт етпей, осы 
өңір де мəңгілікке қалуды шешті. 
Бұл жерде олар «қашқын» не-
месе «адасушылар» мағынасын 
білдіретін «қазақ» атауын 
алды, алайда  маңайындағы   
татарлардың əйелдері мен 
балаларын  ұр лау, сонымен қатар 
əртүрлі қашқын адамдарды 
өздеріне қабыл даулары арқылы 
сандары көбейіп, оның отыз 
үш болыстыққа бөлінуі іске 
асырылды жəне Түркістан ханы 
Жəнібектен тараған бала лары, 
туыстарының бірі кейін өзеннің 
есімі соның атауын алған жəне 
осы күнге дейін аталып келе 
жатқан Есімді билеуші етті. 

Ұрпақтары арқылы  мұра-
герлік негізінде  мазмұны  осы 
күнге дейін сақталып келе жат-
қан деректер негізіндегі  қырғыз-
қайсақтардың өздерінің айтулары 
бойынша олар Алаты деп ата ла-
тын Сібір татарларынан тараған. 
Ұзақ уа қыт бойы татар лар мен бір 
халық ретінде өмір сүрген, алай-
да кейін өзара келіспеушіліктің 
себебінен бөлініп, сұлтандар би-

лі гіне бағын ған, олардың ішінен 
«Алаш» аталатыны барлығының 
басқару шысына айналды, бірақ та 
өзінің тойымсыздығы жəне атақ-
құмарлық əрекетіне орай билік-
ті сақтай алмады. Оның наза ры 
осы мерзімде тұрғындарының 
байлығы, өндірісінің дамуы мен 
белгілі болған Бұхараға ауды. 
Аталған елге бірден шабуыл 
жасауға əскерлері болмаған 
Алаш өз жоспарын үш жүз ірік-
тел ген жауынгер арқылы іске 
асырып, үйіне мол байлықпен 
қай ту ды жоспарлады, бірақ та 
оның бұл іске асырылуы мүмкін 
емес жоспары орындалмады. 
Бұхаралықтар оны талқандап, 
барлық қалған жауынгерлерімен 
тұтқынға алып, осында ол ал-
дымен өзінің бағыныштыларын 
орналастырды, ал одан кейін 
жауын гер лерін өзі билікке 
келгенге дейінгі мекендеген 
жерлерінде үш үлкен қосынға 
немесе Ордаға немесе оларды 
Үлкен, Орта, Кіші ұлыстарға 
бөлді. 

Алаш қайтыс болғаннан 
кейінгі көптеген жылдардан 
соң бұрынғы тұтқындардың 
саны молайып, Орта Ордадан 
шыққан Дайыр Қо жа өзіне 
қарасты адамдардың үлкен 
бөлігін жат биліктен құты-
луға көндіріп, олармен бірге Ор 
өзенінің жағасына кетті. Атал ған 
қашқындар оны өздерінің ханы 
етіп, оларды шебер лікпен жəне 
ақылмен басқара білді. Дайыр 
Қожа қайтыс болған нан кей ін 
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билікке мұрагерлік арқылы Қара 
Қожа келіп, иелікті бес бала-
лары: Арғын, Найман, Қыпшақ, 
Уақ жəне Керейдің ара сын-
да бө лді, олардың есімдері же-
келеген қырғыз болыстықтары 
атау  ларында ...осы күнге дейін 
сақталған. 

Қырғыз-қайсақ ...олардың 
тілдерінде ешқандай мағына 
бер мейді, оны талдай келе 
төмендегідей тұжырым жасауға 
бола ды: «Қыр»-дала, «гыз»- адам, 
«қай»-кім, «сақ»-сақ (осторожен), 
яғни даланың сақ адамы. 

Рычков татар тарихшы-
ларына орай қырғыздардың 
Орта Жүзі (руларының негізі, 
- Ғ.Қ.) соның ішінде Оғыз хан 
кезінен өмір сүріп отырған жəне 
Шыңғысханды билеуші еткен 
найман дарды көне заманнан келе 
жатқан 4 тарауға бөліп, олардың 
барлығын мықты жəне бай 
деген тұжырым жасайды. Бұл 
тұжырымды «наймандар ерте 
мерзімнен Қарақұмды  мекен етіп, 
Шыңғысхан кезінде оларды Таян 
хан басқарған ең көне жəне бай» 
деп көрсеткен Əбілғазы бекіте 
түседі» [1, 72, 73, 74, 77-78 Бб.], 
- деген деректері қазақ жұрты-
ның халық ретінде қалып тасып, 
дамуы, алғашқы мекендері тура-
лы тұңғыш айтылған жобалар-
дың бірі болып табылады.

Г. Спасский одан ары: 
«Сібірді орыс қаруымен 
бағындыру кезінде қырғыз-
қайсақтар немесе сол кездегі 
атауы Қазақ Орда сы біріншіден 

Ишим (Есіл, - Ғ.Қ.) өзенінен 
жəне де қазір осындай атаумен 
аталатын қаладан Қорған қаласы 
орналасқан Тоболға жəне Тары 
өзеніне дейінгі, екіншіден, 
Енисейдің жоғары ағысы-
нан оның жағалары арқылы 
Абакан, Үйбат жəне Июсамға, 
үшіншіден, Албазин немесе 
Джалин мұнарасынан басталатын 
Ертіс өзенінен Сарысу өзені мен 
Түркістан қаласына жəне Арал 
теңізінен Ембі өзеніне дейінгі 
жерлерді мекен етті. 

Сібір тарихында қырғыз-
дардың, əсіресе Енисейдің жоға-
ры жағында тұратындардың 
тұрақсыздығы, қатігездігі жə не 
жау  гершілігі туралы мысалдар 
мол. Олар қоныстанушылар се ле-
ния ларын, острогтарды тонауға 
ұшыратты. Тұрғындарды өл тірді, 
то на ды, күйзеліске ұшыратты, 
кей кездерде өздерінің шап қын-
шылықтарымен Томск, Кузнецк 
жəне Красноярск қала ла рын 
əбігерге салды, бірде Ресей 
құрамына өтіп, салық төледі, 
ке ле сіде қайтадан шықты, ... 
олардың осындай тарихы 17 жүз 
жылдықтың  жартысына дейін 
созылды.  

Аталған қалалардың мұ-
рағаттарында ешқандай да 
кү діксіз Енисейдің жоғары 
аңғарындағы көшіп жүрген, 
алайда Сі бір тарихына енбеген 
қырғыздар туралы көптеген 
мəліметтер орын алған, атап 
айтқанда Кузнецк қаласының 
мұрағаттарын да ғы 7184 (1676) 
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жылғы бір көне бумада олар 
туралы төмен дегі дей жаңа 
мəліметтер бар: «1. Қырғыздар 
өздерінің княздары Яр пашканың 
бастауымен жаңадан салынған 
Абакан острогына шабуыл 
жасады; 2. Қара қалмақтар-
дың тайшасы Шокур монғол 
лоджанымен бірге қалмақ 
тайшасы Кегенді талқандап, 
ол жерін тастап Туваға қашты, 
сонымен бірге қырғыз княздары 
Ярпашка мен оның əскерлері 
де талқандалды, 3. Кеген тайша 
Шо кур тайшамен Үсір тұқанға 
қарсы соғыс аша отыра өзімен 
бірге қырғыздарды қосшы еткен, 
алайда олар өз жеріне қайтып 
оралған». ...олардың одан арғы 
тағдыры туралы ешқан дай 
мəліметтер алынбады. 

18 жүз жылдықтың басында 
қырғыздар тағы да пайда бол-
ды, алайда олар Енисейді ме-
кендегендер емес, Оңтүстік Ба-
тыс Сібірді, соның ішінде Ертіс, 
Тобол, Есіл жағалауларын қо ныс 
етушілер болды» [1, 79-80, 81, 82 
Бб.], - дей келе Батыс Сібір, со-
ның ішіндегі бүкіл Алтайды ата-
қоныстары еткен өзара тамыр -
лас қазақтар жəне қырғыздардың 
ХVІІ-ХVІІІ ғасырлар көлемін -
дегі тарихынан анықтамалар 
жасайды.  

«Ертіс жүйесі қамалдары, 
соның ішінде Ямышево қама-
лын негіздеу кезінде ...қырғыздар 
ресейліктерге көптеген рет ша -
буылдар жасады; алайда үнемі 
тойтарыс алып отырды. Нəти-

жесінде олар Сібірдегі Ресей 
территориясынан толығымен 
алас татылып, Ертістің арғы жа-
ғына кетуге тиіс болды, аталған 
өңір дегі тұрғындарға көрсеткен 
жəбірлері мен тонаулары үшін 
олар дың 10 шақырымға дейін 
келулеріне тиым салынды. 
Алайда тиым салуға қарамастан 
олар жылқы табындарымен 
шекараға ке ліп, тұрғындардың 
үйлері мен шөптерін өртеді, 
жиналған ас тықты улады. Осыған 
орай Ресей тарапынан жіберілген 
əс ке ри командалар олардың 
шабуылдарын тоқтатып, далаға 
қай та рып отырды, ал ұрлық пен 
тонаулары үшін дене жазаларын 
қолданды.  

Сонымен қатар Сібір ше-
кара жүйесі меңгерушісі гене-
ралмайор Станиславскийдің 
ұсынысы негізіндегі Мемлекет-
тік Сырт  қы істер Коллегиясының 
1771 жылдың 16 маусым күнгі 
жарлығы    бойынша      қырғыз-
дардың Ертіс өзені арқылы егер 
де олар селениялар жəне үлкен 
жолдардан алыс қашықтықта ор-
наласса, сонымен бірге тұрғын-
дарға қысым көрсетпейтін болса 
жылқы табындарымен өтулеріне 
рұқсат берілді.  

1788 жылдың 15 шілдесі, 
1797 жылдың 30 қыркүйе гін дегі 
жəне тағыда басқа бекітілген 
ережелер негізінде қырғыз-
дарға Ресей шекарасының ішіне 
орналасуларына рұқсат етіліп, 
қазіргі күні тоғыз мыңға жуық 
ер кіндікті адамдар əйелдері, 
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қыздары жəне жасы кіші ба-
лаларымен қоныстандырылды.

Князь Галдан Церен 
бастаған қалмақтардың Шаға-
нобадан Ертіс арқылы Нор-
Зайсанға дейін созылған Жоңғар 
территория сынан шығарылуына 
орай қырғыздар өз терри то рия-
сын Ембі өзенінен Ілеге жəне 
Ертістен Сырдарияға жəне одан 
ары қарай таратты» [1, 82-83, 
84-85 Бб.], - деп көрсете келе 
зерт теуші Батыс Сібір, Алтай 
өңірін отарлаудың басындағы 
орыс-қазақ, сонымен қатар сол 
мерзімдегі қазақ-жоңғар қаты-
нас та ры нан  мағлұ маттар береді.

Г. Спасский осы шолуында 
ХІХ ғасыр басына дейінгі Ба тыс 
Сібір, Алтай өңірін толығымен 
мекендеген қазақтардың Ор-
та жүзі руларына сипаттама 
жасап, қоныс еткен жерлерін 
көрсеткен. Оның жазуынша: 
«Найман руы 6 бөлікке бөлінген, 
35000 жанұядан тұрады, Оларды 
Қытай үкіметінен «Вань» ата ғын 
алған сұлтан Қамбаба басқарады. 
Негізгі көшетін жерлері Қытай 
шекарасындағы Құжан қайнақ-
тан Ертіс арқылы Тарбағатай 
таулары. 

Жеті ағайынды Иса-
керейлер 8000 жанұяны 
құрайтын 3 бөлімнен тұрады. 
Басқарушылары Дүсімбек, Өмір 
жəне Баяш баш билер. Жазда Еселі 
өзені мен Жайылма көлі, қыста 
Ертіс маңайын мекендейді. 

Арғындар 11000 жанұяны 
құрайтын екі бөлімнен тұра ды. 

Орта Орданы хан Уəли Аблаев, 
старшындар Құлбек, Бай жі гіт, 
Ақан би жəне  Шауыпкел батыр  
басқарады.

Жаз бен қыста Есіл жəне 
Еселі өзендері аралығын, 
Көкшетау жəне Мұқшатау 
таулары жəне Үшқұндақ, 
Үшбірлік жəне Қылшықты  
өңірлерін мекендейді. 

Құрамында 3000 жанұясы 
бар 4 бөліктен тұратын  қыпшақ 
руы. Басқарушылары старшын-
дар Мəметек пен  Есмұрат. Жазда 
Тобол, Аят өзендері мен олардың 
сағаларында, қыста Степной 
қамалынан Троиск арқылы Усть-
Уй қамалына, Ой өзені арқылы 
Тоболға дейінгі жерлерде жəне 
осы қамалдардан  басталатын 
далада көшіп жүреді.

Керей руы 4000 жанұядан 
тұратын 4 бөлікті қамтиды. 
Басқарушылары старшындар 
Балықбай, Дайын  жəне сұлтан 
Естаяқ Рүстемов.

Жазда Ишим (Есіл, - 
Ғ.Қ.) өзенінің шығыс өңірін, 
қыста Зве  риноголовск жəне 
Преснегорковск қамалдары 
маңайы, соны мен бірге Убаған 
өзені аңғарындағы далада көшіп 
жүреді» [1, 88, 89, 90, 91, 92 Бб.].

 Г. Спасскийдің: «Қырғыз-
қайсақтар ...денелері келбетті, 
мықты жəне үнемі ат үстінде 
болатындықтан да аяқтары қи-
сық. Негізгі бет-бейнесін алғанда 
ерлері мен əйелдері өзара ұқсас, 
... өте əдемілері де кездеседі. Олар 
өркөкірек жəне тез ашуланады. 
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Қырғыздар өздерімен қатар көшіп 
жүрген халықтармен салыс тыр-
ғанда ержүрек жəне қырағы. 
...Басқалардың өздеріне көр сеткен 
қаталдығы мен реніштеріне 
қарамастан қырғыздар ара сын-
дағы қонақжайлылық кеңінен 
орын алған қасиет болып 
табылады. 

Ешбір қырғыз қандай алыс 
сапарға шықпасын өзімен бір-
ге ешқандай да тамақ қорын 
алмайды. Əрбір кездескен жерін-
де барынша мол қонақасыға, 
тіпті бұрын ешқашан таныс 
болмаса да барлық сияпатқа 
кездеседі. Олар əрбір жолаушы-
ны өздерінің туыстарындай қар-
сы алып, қонақты ғана емес, бас-
қа жақын ауылдардан келгендер-
ді де ешқандай ақысыз ең жақсы 
тамақ та рымен күтеді. Ал оның 
(жолаушының, - Ғ.Қ.) міндетіне 
қожай ын ға жəне барша жиналған 
қонақтарға қайда болғанын, не 
көрге нін, не есті ген дігін айту бо-
лып, оның хабарын бірден əркім 
өз ауылына, оша ғына жеткізеді, 
осылай бүкіл халыққа тарайды. 
... Бір-бірі мен кездескенде қонақ-
тар құшақтасып амандасады. 

Қырғыздар көптеген жағ-
дайда мұсылман заңдылығын 
нашар сақтайды.    

Қырғыздардың аспан ас-
тындағы таза ауамен демалуы, 
алаңсыз жəне қарапайым 
тұрмыстары олардың ден-
саулықтары мен ұзақ өмір 
сүрулеріне жағдай жасайды. 
Олардың көпшілігі жүз жəне 

одан да көп жасқа дейін денесінің 
қуаттылығы мен мықты есте 
ұстау, жақсы көру қабілеттерін 
сақтап, осы мерзімге дейін атқа 
мінеді» [2, 141, 142, 144-145, 
157, 160 Бб.], - деген анықтау-
лары халқымызға батыс, орыс 
зерттеушілері  тарапынан бе-
рілген ең алғашқы шындық 
негізіндегі сипаттамалар болып 
табылады.

Ғалым шығармасында ХІХ 
ғасыр басындағы қазақтардың, 
соның ішінде оның Орта жүзі 
руларының дəстүрлеріне, шар-
уашылық түрлеріне талдау 
берген, сыртқы сауда қатынас-
тары н, оның көлемін, барысын 
баяндаған. Оның жазуынша: «Си-
верс қымызды емдік қасиеті бар 
аса қасиетті дəрілік сусын деп 
есептейді. Ол өзі куə болған екі 
мысал келтіреді. Белгісіз ауруға 
шалдығып, сүйегі ғана қалған 
бір мырза ешқандай да белгілі 
дəрілер көмектесе алмай, екі 
ай қымыз ішуден денсаулығын 
түзеп, беттерінде қызыл шырай 
пайда болды.  

Екінші мысал – 2,5 жыл 
бүкіл денесіне қышыма қотыр 
шы ғып ауырған жас жігіттің 
ешқандай да дəрі пайдаланбай, 
қымыз ішкеннен кейін ғана 
жазылғандығын көрген. 

Əр жанұяның əл-ауқаты 
жылқы, түйе жəне ірі қара мал да-
рының санымен анықталады. 20-
дан 50-ге дейінгі жылқы, осы  ның 
жартысындай көлемдегі өгіздері 
мен сиырлары, 100-ден қой жəне 
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ешкілері, сонымен бірге бірнеше 
түйелері барлар ор та ша ауқатты 
деп есептеледі. Кейбір айтулар 
бойынша - ауқат ты, əсі ресе Ор-
та Орданың  саны мол жəне бай 
қырғыздары 5000 жыл қы жəне 
300-ге жуық түйе, 3000-нан  4000-
ға дейінгі ірі қа ра, 20000-ға дей-
інгі  қой жəне 1000 ешкіден тұра-
тын мал та бын дарын ұстайды. 

Сібірдегі көшпенді халық-
тардың ешқайсысы егін шар уа-
шылығымен айналысуда қырғыз-
дармен теңесе алмайды. Олар -
дың еңбекқорлығы құрғақ құмды 
жерді өнімді өңірге ай налдырды. 
Олар негізінен алғанда егістік 
жерлерді өзендер жа ғалауларынан 
таңдап, жаңбыр суының аздығына 
қарамай, ша ғын арықтар қазу 
арқылы суды егіске жеткізеді. 
...Сондық тан да қырғыздардың 
егін шаруашылығы назар аударуға 
тұрарлық. 

Қырғыз-қайсақтар Ресей-
мен, Қытай, Бұхара, Хиуа жəне 
Ташкентпен  сауда жасайды. 
Олардан біз мануфактураға 
қажетті шикі немесе өңделген 
тауарлар аламыз; ал қырғыздар 
өздеріне қолайлы, қарапайым 
тұрмыстарына қажетті кез келген 
жəне қым бат бұйымдар алады. 
Қырғыздар үшін негізгі сауда 
орын дары Орынбор, Троицк, 
Петропавловск, Омбы, Семей 
жəне Өс ке мен қамалдары. Олар 
мұнда жылқы, ірі қара, қой 
малда рын, со нымен қатар түйе 
жүнін, ешкі түбітін, өңделмеген 
тері, елтірі, тұлып, кигіз, 

т.б. əкеліп, оларды матаның 
түрлеріне, əртүрлі жібек жəне 
мата бұйымдарына, темір, шой-
ын қазандар, тағандар, қақпан, 
т.б. ауыстырады. 

Шекарадағы Қытай қала-
лары Шəуешек жəне Құлжаға 
қырғыздар жылқы, өгіз, жəне қой 
əкеліп, күмістен жасалған зат-
тарды, жібек бұйымдарын, ағаш 
ыдыстарын алады. Қытай лар сау-
да жасауға келген қырғыздарға 
аса қатал қарайды, олар ды еш-
қандай жағдайда да қалалардың 
ішіне кіргізбейді, əкел ген малды 
тексеруден өткізіп, бағасын 
анықтағаннан кейін ғана қа-
жетті тауарларын жібереді. Заң 
жолымен белгіленгендіктен 
əр кім өзімен əкелінгендерге 
қанағат етуге тиіс жəне басқа 
тауар немесе оны молынан алуды 
сұрауға құқығы жоқ.  

Бұхаралық немесе хиуа-
лықтар, ташкенттіктер қырғыз 
ауылдары арқылы Орынбор жəне 
Ресейдің тағы да басқа қа мал-
дарына өткен кезде қырғыздар  
жүк таситын түйелер жəне сою-
ға арналған ірі қара малдарын 
қаруға, сауытқа, киімге жəне 
мата бұйымдарына ауыстырады. 
Қырғыздардың өздері де жиі 
аталған қала тұрғындарымен, 
əсіресе бұхаралықтармен сауда 
жасау үшін  олардың ең негізгі 
қаласы Бұхараға барады» [2, 175, 
179-180, 182-183, 185,188 Бб.].

«Сибирский Вестник» 
журналының көрсетілген жыл-
ғы санында ғы Г. Шангинның 
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«Извлечение из описания экс-
педиции, бывшей в киргизской 
степи в 1816 году» [3] атты 
шолуда қазақ тардың арасында-
ғы берік орын алған хандарға 
көрсетілген құрмет ту ра лы 
баяндалған. «Осыдан отыз бес 
жыл бұрынғы уақытта, - деп жа-
за ды Г. Шангин аталған тұрғыда, 
- хандар қырғыздарды ата-ба-
баларының ауызша болғанымен 
де əділ заңдары арқылы жеке 
басқарды. Ол мерзімде əркімнің 
ешкімнен де тəуелсіз, өз қажет те-
ріне жеткілікті мүліктері болды, 
болымсыз ұрлық, аздаған теріс 
əрекеттері үшін өлім жазасына 
кесілді» [3, 84-85, 87 Бб.]. 

 Г. Шангиннің жазуынша: 
«...Хандар енді қылмысқа қар-
сы заңдылықты қаталдықпен 
орындата алмады. Олардың 
өздері сияқты қырғыздар үшін де 
заңның орындалмауы белең ал-
ды. Хандар биліктерінен айыры-
ла бастады. 

Қырғыздар осы күнге дейін 
өз естерінде өткен ханда ры-
на деген аса құрметтерін сақтап 
келеді. Олардың хандарының, 
тағыда басқа билеушілерінің 
тарихы ... біздер үшін аса бағалы  
жəне сабақ аларлық»[3, 113 Б.]. 

Г. Шангин алдында көр-
сетілген жазбасында сол мерзім-
дегі жер гілікті қазақтардың 
малдарының молдығына ерекше 
назар аударған. Оның: «5 тамыз 
күні экспедиция Нұраның сол 
жаға лауы арқылы 4000-ға дейінгі 
түтіннен тұратын қырғыздар дың 

əр болыстықтарының ауылдары 
арқылы сапарын жалғас-
тырды. Жолдың екі жағынан 
қырғыздардың екі жынысты 
көп санды адамдары кездесті. 
... Алдындағы  биіктікте есепсіз 
мол жылқы, ірі қара малы мен 
қойлар көрінеді» [4, 91 Б.], - 
деген анықтамасы осыған дəлел 
болады.

«Сибирский Вестник» 
журналының келесі санында [5] 
Ба тыс Сібірдің негізгі тұрғында-
ры – қазақтар мен қырғыздардың 
жер лерін ресейлік отарлауға 
қарсы алғашқы азаттық қозғалы-
сының барысы, көлемі туралы 
құнды деректер келтірілген. Он-
да жазылғанындай: «Сатқын 
қырғыздар – ... бұл жерде сол 
мерзімде (ХVІІІ ғасырдың 
соңында, - Ғ.Қ.) Енисейдің жо-
ғары ағысында көшіп жүрген, 
сонымен бірге Сібір тарихында-
ғы Красноярск, Томск жəне 
Кузнецк уездерінде өздерінің жо-
рық тарымен белгілі. Қазір олар 
аталған жерде жоқ. Олардың бір 
бөлігі қырғынға ұшырап, келесі 
бөлігі Алтай та уының оңтүстік 
өңіріне қоныс аударды. ... 
Қырғыздардың саны көп болған, 
əйтпегенде Ресейді алаңдата 
алмас еді. 1634 жылы құрғақ жол-
мен жəне Енисей арқылы 1000 
адам Красноярск түбіне келді, 
Төрт күн бойы қалаға шабуыл 
жасап, 120 адамнан тұратын 
казактар қиындықпен қорғанып, 
12, одан басқа 4 жер аударылған 
адамдардан айырылды.  
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1704 жылы сол мерзімде 
Иус жəне Құдайкөл  (Божье озе-
ро) маңайында көшіп жүрген 
қырғыздарға қарсы   Томскіде 768 
адамды бастаған казак басшысы 
Цицурин аттандырылып, олар-
дың арасында болған шайқаста 
113 қырғыз бен татар өл тірілді, 
237 ер жəне əйел соның ішінде 
Ресейге қарсы сат қын дық саясаты 
үшін Томскіде өлтірілген қырғыз 
князы Кашка тұт қынға алынды. 
Осыдан кейін Енисейдің жоғары 
ағысындағы қыр ғыздар туралы 
естілмейтін болды.  

Алтырлықтар немесе 
Алтызарлар қырғыз руларын 
құраған, олар да жоғарыда 
аталғандармен Енисей аңғарына 
кетті» [5, 10-11, 12 Бб.].

Яғни, «Сибирский Вестник» 
журналындағы ХІХ ғасыр ба-
сындағы жарияланған жаз-
балардағы кел тірілген осын-
дай жекелеген мағлұматтар 
халқымыздың Ресейлік бо-
дандыққа өту мерзіміндегі нақты 
тарихын жасаудағы қажетті  де-
рек көздері болып табылатын-
дығы белгілі.
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Спб., 1821. - ч.5. - С.1-14
РЕЗЮМЕ

Автор статьи: доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник института истории государства КН МОН РК 
Карасаев Гани Мукашевич.

В статье  «Избрание  ханом Абылая и  история казахов с древнейших 
времен  до начала ХІХ в.в страницах журнала «Сибирский вестник»» 
на основе письменных данных расскрывается история основания  
казахского народа, его культурного и хозяйственного развития на 
современной территории Казахстана.  

Впервые авторами демонстрируется процесс избрания султана 
Абылая –ханом  Среднего жуза в 1771 году.

SUMMARY
The author of the article: Doctor of Historical Sciences, Professor, 

chief research associate of the Institute of State History of the Science of 
Committee of  the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan 
Karasayev Ganii Mukashevich.

The history of foundation of Kazakh people, its cultural and economic 
development on the modern territory of Kazakhstan based on written 
sources is revealed in the article «Election of Abylai as a khan and the 
history of Kazakh people since the earliest times till the beginning of 
nineteenth century in pages of magazine «Sibirskii Vestnik»».

The process of election of Abylai sultan as a khan of Middle zhus in 
1771 is showed by authors for the fi rst time.
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Қ.А. Еңсенов

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының аға ғылыми 
қызметкері, Жас тарихшылардың республикалық 

қауымдастығының төрағасы, тарих ғылымдарының
кандидаты

АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖƏНЕ «ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІ

Аннотация
Бұл мақалада автор қазақ халқының бір туар азаматтары алаш 

арыстарының қоғамдық-саяси қызметі мен ондағы «Қазақ»  газетінің 
тарихтағы орнын, тəуелсіздік жолындағы күрестерін бүгінгі күнмен 
тарихи сабақтастықта қарастырған.

Түйін сөздер: Алаш, қазақ, автономия, петиция, кеңес үкіметі, 
партия, ұлттық-демократия, ұлттық мүдде, азаматтық қарама-
қарсылық , саяси элита.

Қазақ елінің тарихта жүріп 
өткен қилы-қилы тағдыры мен 
тарихы бар. Оған назар аударсақ, 
əр кезеңде елі мен жерін қорғауға 
көпшіліктің ішінен суырылып 
шыққан  батыр да,  батыл 
ұлтжанды азаматтары болған. 
Олар өздерінің қайраткерлігі 
асқан зеректігімен елден 
ерек, жұрттан бөлек болып 
келуімен ерекшеленді. Міне, 
осындай ерекше қабілетке ие, 
ұлт жанашырлары ХХ ғасыр 
басындағы Алаш арыстары 
болатын. «Алаш» деген ұғымды 
елдікті сақтау мақсатында 
бұрынғы түркі жұртының 
жалғасы қазақ халқына 
қолданған. Бұл сөздің астарында 
ерте ортағасырлық түркі 
замандарынан бастау алатын 
тарихы бар еліміздің ұрпақтар 
сабақтастығымен бүгінге жеткен 
атауы ескерілген болатын.

Қазақ зиялылары азаматтық 

қарама-қарсылық жылдарында 
елдікті сақтап қалу үшін аянбай 
күрес жүргізді. Бұл «Алаш 
қозғалысы» деген атауға ие болды. 
Яғни, алаш арыстарының азаттық 
жолындағы талас-тартыстары 
1905-1938 жылдардың аралығын 
қамтыды. Осы жолда олар 
бұқара халықтың көзін ашу жəне 
азаттыққа ұмтылыс-талпыныстар 
барысында майдандасу үшін 
өздерінің «Қазақ» газетін 1913-
1918 жылдар аралығында 
Орынбордан шығарып, таратып 
отырды. Бұл ұлттық мерзімді 
басылымда жарияланған тарих, 
əдебиет, шежіре жəне салт-
дəстүрге қатысты мəліметтер 
жалпы ұлттық сананы оятуға 
бағытталған болатын.

Академик К.Н. Нұр-1. 
пейсовтің көрсетуінше Алаш 
арыстары тəуелсіздік жолында-
ғы күресте мемлекеттіліктің 
негізін анықтау үшін мынадай 

УДК [94:070](574)«19»
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ұғымдарды айқындаған екен: 
«Біріншеден, саяси партия 
ретіндегі Алаш, екіншіден, мем-
лекеттік құрылым түріндегі 
Алаш автономиясы, үшіншіден, 
осы автономияны (Алаш ордасы, 
(Алашорда үкіметі) туралы мə-
селелер. Басқа сөзбен айтқанда, 
осы нақты үш мəселе жиынтығы 
Алаш (Алашорда) қозғалысы 
деген ұғымды білдіреді» [1, 5 Б.] 
- дейді.

Одан кейін осы Алаш 
қозғалысы туралы өз ой 
тұжырымын ғалым былай 
деп келтірген болатын: 
«Шындығында да, Мұхтар 
Əуезов дұрыс көрсеткендей, 
Қарқаралы петициясын дай-
ындауға Ахмет Байтұрсынов, 
Əлихан Бөкейханов, Жақып 
Ақпаев сияқты сол кездегі қазақ 
интеллигенциясының көш бас-
таушылары ат салысқаны даусыз. 
Зиялылардың осы тобының жəне 
оған өте жақын болған пікірлес 
азаматтардың осыдан кейін араға 
10-12 жыл салып Алаш партиясын 
құруға мұрындық болғандығы 
да шындық» [1,40 Б]. Демек, 
қазақ зиялылары ұлттық мүддені 
қорғау жолында астыртын жұмыс 
жасағандары байқалады.

 Алаш қозғалысына қатысты 
Хасен Оралтай өзінің  түрік 
тілінде жарық көрген «Алаш-
Түркістан түркілерінің ұлт-
азаттық ұраны» деген кітабында 
былай дейді: «1905 жылы 
ұйымдастырылған жасырын 
«Алаш» партиясы өз қызметін 

1917 жылдың көктеміне дейін 
жасырын түрде жалғастырып 
келді. Партия қызметі жасы-
рын жүргізілгендіктен, Алаш 
партиясының тұңғыш Құрылтай 
съезі 1905 жылы маусым 
айында 14.500 қазақ түркісі-
нің қатысуымен Қарқаралыда 
өткізілді. Бірақ ол ресми түрде 
«Алаш» партиясының съезі 
болып есептелінбейді. Солай 
болғанымен де, 1905 жылғы 
съезд Алаш партиясының съезі 
екендігіне күмəн жоқ» [2]. Демек, 
қазақ зиялылары күресті ерте 
бастағандығы байқалып тұр.

Алаш арыстары «Қазақ» 
газетін жарыққа шығарардың 
алдында Міржақып Дулатов 
абақтыда қамалып, кейін 
Орынборға жеткендігі туралы 
қызы Гүлнəр Міржақыпқызы: 
«Əкем Семей түрмесінде бір 
жарым жыл отырып, енді 
құтылғандығы туралы бізге хат 
жазыпты. Онда Семеймен қош 
айтысып, ізімді білдірмеуге 
тырысып Түркістан қаласына 
жеттім, жасырын күн көрісте 
болғандықтан сіздерге хабар 
жеткізе алмадым. Түркістан 
жəне оған таяу жердегі Қарнақ 
қыстағындағы қазақ, өзбек, 
қырғыз ағайындардың арасында 
паналап, 1913 жылдың басына 
дейін сонда болдым. Түркістанда 
Садық Өтегенұлының үйінде 
тұрдым. Садықпен сіздерді 
сыртынан таныстырайын: бұл 
кісі Ташкентте оқытушылар 
семинариясын бітірген мұғалім 
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нағыз молда, өте мəдениетті 
қазақ зиялысы, қаламы 
төселген, газеттерге басылып 
жүретін шығармалары бар  
белсенділерден.

Мен 1913 жылдың бас кезінде 
Орынборға келдім, сондағы 
ғалым-жазушы, өзімнің ұстазым 
əрі ағам Ахмет Байтұрсыновқа 
барып сəлем бердім. Ұзақ 
кеңесіп қазақ халқына арнап 
газет шығармақ болдық. Бұл 
пікірімізді Əлихан Бөкейханов 
ағамыз толық қолдады. «Іске 
сəт» деп жұмысқа кірістік. 
Өкімет органдарының есігін 
тоздырып жүріп, əзер дегенде 
рұқсат алынды. Түркістанда 
жиналған мол қаржыны, 
Уфадағы «Ғалия» медресесі 
шəкірттерінің қосқандарын осы 
игі іске бағыштадық. Редакцияға 
қолайлы үй қарастырып, оны 
да таптық. Баспахана ашып, 
жұмыс істейтін кісілердің басын 
қостық. Редакция құрамын, 
оның мүшелерін белгіледік. 
Шығарушы бас редакторы Ахмет 
Байтұрсынов, екінші редакторы 
мен болып, газетімізді «Қазақ» 
деп атап шығара бастадық», - деп 
хабарлапты хатында [3, 19-20 Б.] 
- деген əңгімесін естелік ретінде 
баяндаған. 

Ұлттық баспасөз органдары 
қатарында «Қазақ» газетінің 
алатын орны ерекше. Өйткені 
ол басқа басылыммен са-
лыстырғанда ұзақ мерзім 1913-
1918 жылдар шығып, 265 саны 
жарық көрді. «Қазақты» дүниеге 

келтірген жəне оның тұрақ-
ты авторларының қатарында 
Алаш қозғалысының бүкіл 
халық таныған жетекшілері 
Əлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов 
сияқты қайраткерлер болды. 
Осы азаматтар мен олардың 
сенімді серіктері «Қазақ» 
газетін жалпыұлттық басылым 
дəрежесіне көтерді [1, 26 Б.].

Осы аталған ұлттық 
мерзімді басылымның бірінші 
санында Ахмет Байтұрсынов 
газетті халықтың көзі құлағы 
жəне үні деп анықтап, өз ойын 
былайша тұжырымдаған: 
«Аталы жұртымыздың, адуынды 
ұлтымыздың əруақты аты деп 
газетіміздің есімін «Қазақ»  деп 
қойдық ұлт үшін деген күштің 
ұлғаюына күшін қосып, көмек-
тесе қызмет ету қазақ баласына 
міндет. Қызмететемін десеңдер, 
азаматтықтың зор жолының бірі 
осы» [4].

Қазақ ұлтының ХХ ғасыр 
басындағы зиялылары «Қазақ» 
газетінің алғашқы санында 
ұлттық тарихқа қатысты ойлары 
мен тұжырымдарын мынадай 
мазмұнда жариялаған болатын: 
«Тарих дейтін бұрынғы өткен 
заманның жайынан сөйлеп 
тұратұғын; бұрынғы өткен 
кісілердің ісінен хабар беретұ-
ғын бір ғылым. Қазақтың көбі 
оны «Шежіре» деп атайды. Бұ 
заманның ғалымдары тарихты 
ең оңды мағлұм деп түсінеді. 
Тарих түзу жөнді үйретуші деп 
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айтады. Тарих халықты түзу 
жөнге сілтеуші болса, оған 
дүниеде түзушіліктің кітабы, 
тіршіліктің жобалаушысы деуге 
де болады. Келешек күннің 
қандай болашағын білуге тарих 
анық құрал болады.

Өзінің тарихын жоғалтқан 
жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел 
қайда жүріп, қайда тұрғандығын, 
не істеп, не қойғандығын 
білмейді, келешекте басына 
қандай күн туатынына көзі 
жетпейді. Бір халық өзінің 
тарихын білмесе, бір ел өзінің 
тарихын жоғалтса, оның артынша 
өзі де жоғалуға ыңғайлы болып 
тұрады. Дүниеде өңге жұрттар 
қатарында кем, қор болмайтын, 
тұқым құрып қалмасын деген 
халық өзінің шежіресін иманы 
дəрежесінде ұғып білуге тиіс 
болды. Қазақ ішінде əр үйдің 
отағасы, əр ауылдың ақсақалы 
тұрған бір шежіре. Бұрынғы 
өткен-кеткеннен естіген-білгені 
болса кейінгі жастарға соның 
бəрін айтып отырады...» [4,15-16 
Б.].

Алаш арыстары елінің 
тағдырына алаңдап «Қазақ» 
газетінің 1913 жылдың 10 
ақпанындағы санында былай 
деп жазыпты: «...Қалыпты 
шаруамыз өзгеріліп, қалпымызда 
өзгерілейін деп тұр. Қалпымыз 
өзгеленсе, қалай болатынымыз 
белгісіз, іргеміз тұтас, ыдырамай 
жатқан халық едік. Енді арамызға 
бөтендір келіп кірісейін деп тұр. 
Бөтендер кіріскенде халіміз 

қандай болар? Тарих жолына 
қарағанда келімсек жұрт күшті 
болса, тұрғын жұрт аяқ асты 
болып азып-тозып жоғалмақшы. 
Тұрғын жұрт күшті болса, 
келімсек жұрт сіңіп, тұрғын 
жұрттың түріне түсіп, бөтендігі 
жоғалмақшы. Екеуі де тең болса, 
бір-бірімен кем болмай, біріне-
бірі жем болмай, қатар тұрып 
күнелтіп, əр қайсысы өз алдына 
ұлт болып тұрмақ.

Қазақ енді бірыңғай, іргесі 
тұтас қалпында тұра алмайды. 
Егін шығатын жерлерге егінші-
лер келіп орнап жатыр, мал 
бағатын жерге мал өсірушілерді 
алып келіп орнатпақшы, 
балығы бар жерге балықшылар 
қондырмақшы. Қысқасы о 
жолмен, бұ жолмен болсын 
қазақ арасына бөтен жұрттар 
кірейін деп тұр...» [4, 14 Б.], - деп 
алаңдаушылық білдіріпті.

Қазақ даласына тарап тұрған 
«Қазақ» газетіне Патшалы 
Ресей империясының əкімшілігі 
тарапынан қадағалау, бақылау да 
күшті болған. Оған дəлел, газет 
редакторы Ахмет Байтұрсынов 
1915 жылы Орынбор генерал-гу-
бернаторына мынадай мазмұнда 
хат жолдаған: «Жоғары мəртебелі 
Орынбор генарал-губернаторына 
«Қазақ» газеті редакторы                                         
А. Байтұрсыновтан Өтініш... 
Газетке байланысты 1915 жылы 
13 наурызда берілген рұқсат 
қағазының (№ 1481) көшірмесін 
беруді сұраймын. Мерзімді 
басылымға қатысты барлық 
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төлемдер өтелген» [5] - деп 
төменде өз қолтаңбасын қойған. 

Осы аталған құжаттармен 
бірге патша əкімшілігі тарапынан 
бақылау жасаған əскери генерал-
лейтинанттардың да мəлім-
демелері сақталған. Оған назар 
аударсақ, əскери шенді өзінің 
баянхатында 1917 жылы «Қазақ» 
газетінің № 213 санындағы 
«Саяси ахуал» деген мақалаға 
саяси сараптама жасап, ондағы 
айтылған мəселелерді Орынбор 
губернаторына талдаулар ретінде 
жолдаған [6]. Міне, осындай ел 
тарихына қатысты аса маңызды  
мұрағат құжаттарын Орынбор 
мемлекеттік мұрағатынан кө-
шірме жасап əкелген Астана 
қалалық мұрағатының қыз-
меткерлерінің де еңбегі зор.

Қазақ зиялыларының 
облыстық қазақ съездерінде 
көтерген мəселелері «Қазақ» 
газетінің 1917 жылы қарашаның 
21-індегі санында жарияланған 
программасының жобасы жан-
жақты талқыланып, ол негізінен 
қолдау тапты.

1917 жылы күзде Алаш 
партиясы басшылығының ше-
шіміне сəйкес жалпықазақтық 
екінші съезд шақыру жөнінде 
ұйымдастыру комитеті құрылды. 
Оның құрамына Əлихан Бөкей-
ханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Сағындық 
Досжанов жəне Елдес Омаров 
енді. Алда болар съезде қарала-
тын басты мəселелердің бірі 
жəне бірегейі қазақ автономиясы 

туралы мəселе болды. 
Съезд шақыру қарсаңында 

жоғарыда айтылған Əлихан 
Бөкейханов басқарған бес 
адамнан тұратын ұйымдастыру 
комитеті «Қазақ» газеті арқылы 
қарашаның 14-і, 26-сында аса 
маңызды екі үндеу жариялады. 
1917 жылы қарашаның 14-інде 
жарық көрген үндеуде елде кең 
жайылған анархиядан құтылу 
үшін «айрықша милиция» 
ұйымдастыру қажеттігі айтылса, 
қарашаның 26-сындағы  екінші 
үндеуі Қазақ автономиясын жəне 
оның үкіметі болып табылатын 
«Ұлт кеңесін» сайлау мəселелері 
ашық көрсетілді [1, 146 Б.].

Алаш арыстары туған 
халқының көзін ашып, көмескі 
тартқан рухын оятып, білім-
мен қаруландырып, бірте-бірте 
тəуелсіз ел болуға жеткізудің 
қиында болса, ең сенімді жолын 
саналылықпен таңдап алды. Ал 
халық рухын оятудың басты 
құралы – ел арасында ресми 
түрде кең тарай алатын, бірақ 
ұлттық идеяны насихаттау басты 
мұраты болып табылатын газет 
ұйымдастыру еді. Міне, «Қазақ» 
газеті осы мақсатты шебер 
орындап шықты.

Əлихан Бөкейхан бастаған 
сол кездегі қазақ зиялыларының 
бəрін  бір мақсатқа жұмылды-
рып, солардың үнін қалың 
жұртшылыққа жеткізіп тұрған 
«Қазақ» газетінің бес жыл бойы 
265 нөмірі жарық көріпті. Қазіргі 
өлшеммен қарасақ, тым аз. Бірақ, 
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сол замандағы қалыптасқан ахуал 
тұрғысынан бағаласақ, отарлық 
езгідегі елде, отаршылдың көз 
алдында, жария түрде тəуелсіздік 
идеясын насихаттайтын газетті 
бес жыл бойы шығарып тұру 
үлкен ерлік болатын.

«Қазақ» газеті осынау аз 
ғұмырының ішінде барша 
қазақ зиялыларын ортақ мақсат 
жолында топтастыра алды, 
тынымсыз соғылған қоңырау 
сынды халықтың қалғи бастаған 
рухын оятып, мыңдаған зерделі 
жасты тəуелсіздік туының астына 
жинай білді. Қазақ тарихындағы 
ең алғашқы ірі қоғамдық ұйым: 
Ұлттық-демократиялық «Алаш» 
партиясының ұйымдастыруына 
ұйытқы болған да осы газет. 
Заман аударылып-төңкеріле 
бастаған тұста Қазақ елін 
аласапыраннан аман-есен алып 
шығып, автономиялық мемлекет 

мəртебесіне жеткізуді мұрат 
тұтқан Алашорда үкіметінің үні 
болған да осы газет. Амал не, сөз 
жүзінде езілген ұлттар құқығын 
мойындауды жария еткенімен, іс 
жүзінде мүлде басқа принципті 
басшылыққа алған Кеңес 
өкіметінің қаһарына қарсы тұру 
мүмкін болмай қалды [7, 7 Б.].

Қорытындылай айтқанда, 
ХХ ғасыр басындағы қазақ 
зиялыларының азаттық жо-
лындағы күресі, қайраткерлік-
тері, халқына деген сүйіс-
пеншіліктерінің бүгінгі күнмен 
астасып жатқан тəуелсіздік 
идеясымен сабақтастығы бар 
екендігі жəне олардың көрсеткен 
жолы, ұстанымдарының барлығы 
ұлтының ұлттық санасында 
жаңғыра түсуде. Яғни, қазақ 
халқының: «Жақсының аты, 
ғалымның хаты өлмейді» деген 
данылық сөзінің растығын 
дəлелдеп тұрғандай көрінеді.
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Канат Алеексевич.
В научно-исследовательской статье автор повествует о событиях 

связанных с историей движения Алаш. Помимо этого, в статье 
дается оценка общественно-политической деятельности казахской 
интелегенции и роли газеты «Казах» в пробуждении национального 
сознание.

RESUME
 The author of the article: Kandidat of Historical Sciences, senior 
research  associate of the Institute  of  State  History  o f  Committee  of  the  Ministry 
of Education of the Republic of Kazakhstan  Ensenov Kanat Aleeksevish.

Author of the article examines events related to the history of Alash 
movements. Social and political activities of the Kazakh intelligence and 
role of “Kazakh” newspaper in awakening national consciousness  were 
evaluated.
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ТЕОРИЯЛЫҚ-ƏДІСТЕМЕЛІК МƏСЕЛЕЛЕРІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарих институтының кіші ғылыми 
қызметкері, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

ҰЛТТЫҚ ТАРИХИ САНА – РУХАНИ ДАМУДЫҢ НЕГІЗІ

УДК 930.1(574)

Аннотация
Мақалада автор посткеңестік кезеңдегі Қазақстан қоғамындағы 

тарихи сананы қалыптастыру маңыздылығы мен оның 
ерекшеліктерін сараптаған. 

Түйін сөздер: рухани, моральдік ұстанымдар, жүйелі, бəсекеге 
қабілеттілік, «Мəдени мұра», «Ғылыми қазына».

Халықтың ұлылығы ғұмыр 
ұзақтығымен емес, рухани даму 
деңгейі мен адамзат өркениетіне 
қосқан нақты үлесімен 
өлшенеді.

Руханилық ұғымының ма-
ғынасы кең. Кейде қоғамның 
күллі рухани құндылықтары 
қайта қаралып, сыналып жататын 
кезеңдер туады. Нəтижесінде 
қоғамдық сана сүзгісінен қайта 
өткізілген рухани мұралардан 
ең қажетті һəм уақыттың қатал 
сынын өткере білген мəңгілік 
құндылықтар ғана қалады. 

Рухани азғындыққа душар 
болған қоғам деградацияға 
тап болатыны аксиома. Ал қай 
қоғамның рухани құндылықтар 
жүйесінде гуманизм, ізгілік, 

бірлік пен ынтымақ сынды асыл 
ұстанымдар салтанат құратын 
болса, сол қоғамның болашағы 
жарқын болмақ. Сондықтан, 
елдің моральдік ұстанымдарын 
үнемі жетілдіріп отыру 
бəрінен маңызды. Ол – рухани 
салауаттылықтың кепілі.

 Қазақта «Ел болам десең 
бесігіңді түзе» деген ғибратты 
сөз бар. Егер ізгі құндылықтарға 
негізделген қоғамдық сананы 
қалыптастырамыз десек өскелең 
ұрпақтың тəрбиесін тезге 
салу аса маңызды. Жастардың 
бойындағы отансүйгіштік, 
адамгершілік, руханилық қа-
сиеттерін тəрбиелеуде та-
рих, мəдениеттану, фило-
софия, əлеуметтану сынды 
гуманитарлық бағыттағы пəн-
дерінің орны ерекше. Елу жылда 
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ел жаңа демекші,  тұтас бір ұлттың 
санасын өзгерту оңай шаруа емес. 
Оған уақыт керек. Қажырлы еңбек 
керек. Тарихымызға қатысты 
бірен-саран кино түсірумен, 
газет-журналдарға анда-санда 
мақала жариялаумен ұлттың 
тарихи санасын қалыптастыра 
алмаймыз. Ол жүйелі һəм 
кешенді мемлекеттік саясатты 
қажетсінетін дүние. Оны қозғасаң 
ар жағынан ұрпақ тəрбиесі сияқты 
үлкен мəселенің төбесі көрінеді. 
Ол отбасындағы, балабақшадағы, 
орта мектептегі, жоғарғы оқу 
орнындағы тəрбие мəселелері. 
Ұлт санасын қалыптастыруда 
білім беру саласының маңызын 
Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев та 
үнемі айтып келеді. Мəселен, 
Елбасының Қазақстан жастары 
мен болашақ көшбасшыларына 
арналған үндеуі түрінде 
ойластырылған «Қазақстан 
жолы» деген еңбегінде былай 
дейді: «Бəсекеге қабілетті ұлт ту-
ралы айтқанда бір ұмытылмауға 
тиіс нəрсе - бəсекеге қабілеттілік. 
Бұл - ең алдымен өзіңнің барлық 
артықшылықтарыңды пайдала-
на білу деген сөз, бірақ олар-
ды өзіміздің кім екендігімізді 
ұғынғаннан кейін барып қана 
анықтауға болады.

 Біз - ғасырлар бойы 1. 
əлемдік өркениеттердің тоғысқан 
жерінде өмір сүрген əулеттердің 
ұрпақтарымыз. Ұлы Дала қашан 
да əр түрлі мəдениеттер, тілдер, 
əскерлер, діндер, тауарлар жəне 
идеялар тоғысқан қиылыста 

тұрды. Мыңдаған жылдар бойы 
Дала халықтарының генераторы 
болды. Ал XXI ғасырда ол 
ерекше сападағы адамның 
генераторына, жаңа идеялардың 
генераторына айналуы тиіс. 
Біздің табиғатымызға біткен 
далалық ойлау машықтары, 
ғаламдық трендттер-икемділік 
пен жүйелілікті барынша толық 
бейнелеп көрсетеді. Көшпелілер 
қашанда икемделгіш болған 
жəне, бір қарағанда, ешбір ақылға 
сыймайтын бір қасиеттері, 
олардың барлық іс-əрекеттері 
қашанда табиғаттың белгілі бір 
қайталанбалы кезеңіне жəне 
қоғамдық өзара қатынастардың 
принциптеріне сəйкес келетін...
Сонымен бірге, «ұлттық багаж» 
жас қазақстандықтардың 
дүниежүзілік жалпы білім беру 
кеңістігіне қосылуына кедергі 
болмауы жəне олардың бəсекеге 
қабілеттіліктерін төмендетпеуге 
тиіс. Бұл қасиеттер əрбір 
адамның бойына жанұя, мектеп, 
университет сияқты əлеуметтік 
институттарда сіңірілуі тиіс» [1, 
275-276 Б.]. Президенттің бұл 
ойынан ұғатынымыз ұлт санасын 
қалыптастыруда мемлекет 
негізгі күш болуы керек жəне 
Қазақстандық идеологиялық 
саясат ең заманауи үлгіде болуы 
тиіс. Күні кешегі Мемлекеттік 
хатшы Марат Тəжиннің Қазақс-
тан Республикасының ұлттық 
тарихын зерделеу жөніндегі ве-
домствоаралық жұмыс тобының 
кеңейтілген отырысында: «Нағыз 
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ұлттық қадір-қасиет нағыз 
ұлттық тарихтан   басталады» 
- деген сөзі де тарих  сүйер 
қауымның құлағында [2]. Демек, 
жастардың «тарихи санасы» 
қалыптаспайынша Қазақстанның 
жаңаша ойлайтын буыны 
қалыптасуы мүмкін емес. 

Аталған бағытта мемлекет 
тарапынан идеология жүргізіліп 
те жатыр. «Мəдени мұра», 
«Ғылыми қазына», «Халық тарих 
толқынында» тарихи зерттеулер 
бағдарламаларының қабылдануы 
соның бірден бір айғағы.    Мемле-
кет тарапынан қаржыландырыла-
тын осы бағдарламалардың түпкі 
мақсаты да сол. Ұлттың тари-
хи санасын қалыптастыру [3]. 
Сол бағдарламалардың аясында 
қыруар жұмыстар атқарылды. 
Отандық жəне шетелдік 
тарихшы ғалымдардың тəжірибе 
алмасуына септігін тигізген 
талай басқосулар өткізілді. Сол 
жиындардың бірінде Амангелді 
Айталы ағамыздың айтқан ойы 
ерекше есте қалды. «Ұлттық 
тарихты зерделеудегі жаңа 
əдістемелік қолданыс жəне 
ғылыми көзқарас» тақырыбында 
өткізілген семинарда сөз алған 
ғалым: «Мəңгілік ел идеясы 
айтылды. Жақсы идея – қазақты 
сақтап қалу болашақта. Бірақ біз 
капитализмге оралдық. Қандай 
капитализмге оралдық? Өздеріңіз 
білесіздер батыстағы капитализм 
ол бұрынғы капитализм емес, ол 
посткапитализм. Ол ақпараттық 
қоғам, индустриалды қоғам. Ол 

баяғы маркстің заманындағы 
капитализмнен кетті. Біз қандай 
капитализмге оралып жатырмыз. 
Осы интеллигенция, қазақ 
интеллигенциясы халықта осы 
қоғамды талдап мəңгілік ел 
жолындағы өзіміздің қандай қо-
ғамда өмір сүріп жатқанымызды 
айтты ма? Айтса қай жерде айтты, 
тындады ма? Бұл үлкен бір мəсе-
ле. Сонымен бірге əлеуметтану-
шы, қоғамтанушы ғалымдар, 
яғ-ни біздер халық алдындағы 
парызын қалай өтеп жүрміз? 
Əлеуметтануда қоғамтануды, 
тарихтытануды бірнеше деңгейге 
бөледі. Субкультура деп. 
Субкультураның тарихқа деген 
өз пікірі бар олар біздің жазып 
жатқан еңбектерімізді оқымайды, 
көбі. Олардың бұрынғы тарихы 
туралы өзінің пікірі бар. 
«Народная история». Оны ешкім 
зерттемейді, оқымайды, шын 
айтқанда біз оны білмейміз. Екін-
ші субкультура ол мемлекет-
тік саяси сана. Мемлекеттің 
тапсырысы. Тарихшыларға, қо-
ғамтанушыларға. Үшінші суб-
культура: ол академиялық орта, 
яғни сіздер...» - деп еді. Əрине 
адам болған соң, пікір алуандығы 
болады. Ғалымдар арасында 
жүрсең оны əсіресе қатты 
сезінесің. Ол заңды да. Бұл сөзді 
келтірген себебім Амангелді 
Айталы ағамыз осы екі ауыз 
сөзімен бүгінгі мемлекетіміздің 
қоғамдық санасына қатысты 
негізгі дерттің түсін түстеп 
берген сияқты. Ол субкультура 
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мəселесі. 
 Мəселен, елімізде мем-

лекет қалыптастырушы ұлт қазақ 
екенін жəне оның діні Ислам 
(Имам Ағзам Абу Ханифа (р.а.) 
мазһабы) екенін ешкім жоққа 
шығара алмайды. Бұл жердің 
иесі де, киесі де қазақ. Əйтсе 
де, бүгінгі күні қоғамымызда 
мемлекеттік тілге қатысты, дінге 
қатысты, салт-дəстүрге қатысты 
түрлі ұстанымдардағы топтардың 
да бар екені ешкімге жасырын 
емес. Оның үстіне мемлекетіміз 
түрлі ұлт пен дін өкілдерінен 
құралған.  Аталған дін мəсе-
лесін алып қарасақ, қазір елімізде 
түрлі ағымдар мен түрлі сенімдер 
ашық насихатталуда. Ислам 
дінінің асыл атын жамылып ра-
дикалдық бағыттағы топтардың 
экстремисттік мазмұндағы идея-
ларды насихаттап жүргенін 
де естіп жатамыз. Одан басқа 
тарихымызда болмаған, ұлты-
мыздың болмысына «алты аласы 
бес бересі» жоқ жат діндердің де 
насихатталып жатқаны өздеріңізге 
мəлім. Олардың пиғылы да, 
ниеті де белгілі. Солардың арам 
əрекеттерінің құрбанына айналып 

жатқан тағы сол қазақтың қара 
көз жастары. Оларға қазақтың 
тарихы мүлде басқа «əдістеме» 
тұрғысынан баяндалып жатқаны 
айтпаса да түсінікті. Міне, осы 
сияқты басқа да идеялардың 
Қазақстан территориясына 
дендеп еніп жатқан жағдайында 
өзіміздің ұлттық имунитетімізді 
күшейту өте маңызды. Ұлттық 
имунитеттің тамыры да тарихи 
сана дегенге тіреледі.  

 Қазіргі кезде ғалым-
дарымыз Қазақстан тарихының 
негізгі кезеңдері мен оқиғаларын 
жазып болды. Ұзақ жылдар 
бойы айтылмай, зерттелмей 
келген тарихымыздың ақтаңдақ 
беттері қайта жазылды. Кешегі 
Бөкейханов, Тынышбаев, Бек-
маханов сынды арыстарымыз 
жазған тарих жеңді. Ақиқаттың 
тарихы жеңді. Ата бабаларымыз 
аңсаған асыл арман бүгінгі 
күннің ақиқатына айналды. 
Егемендігіміздің арқасында өл-
геніміз тіріліп, өшкеніміз қайта 
жанды. Осы тарихты ұлттың 
тарихи санасын қалыптастыру 
мақсатында жаппай насихаттау 
бүгінгі буынның асыл парызы. 
Себебі ортақ тарихи сана ел 
бірлігінің кепілі.
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consciousness in Kazakhstani society during the post-Soviet period.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ТАРИХ БЕТТЕРІНЕН

Е.Т. Ахметова

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының кіші ғылыми 
қызметкері, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

ҰЖЫМДАСТЫРУ НАУҚАНЫНЫҢ 
СЕМЕЙ ГУБЕРНИЯСЫНДАҒЫ КӨРІНІСІ 

Аннотация
Мақалада Семей өңіріндегі ұжымдастыру науқанының барысы, 

ұжымдастыру қарсаңындағы өлкенің мемлекетке ет өткізу шаралары, 
халықтың күштеп отырықшылыққа көшірілуі, қазақтың дəстүрлі 
мал шаруашылығын күйретілуі жайы баяндалады.

Ет өнімдерін мемлекетке өткізу шаралары жəне қазақ халқының 
дəстүрлі мал шаруашылығы құрылымының бұзылуына байланысты 
өлкеде мал санының күрт азаюы, отырықшыландыру процесінің 
халыққа  кері əсері көрсетіледі.

Түйін сөздер: Ұжымдастыру, аграрлық саясат,  отырықшыландыру, 
«асыра сілтеу», колхоз, коммуна, артель.

1920 жылдардың соңынан 
етек алған ұжымдастыру үрдісі 
мемлекетке жоспарлы түрде ет 
дайындау науқандарымен тікелей 
байланыста болды.  Бүкілодақтық 
коммунистік большевиктер пар-
тиясының Орталық комитеті 
қабылдаған «Ет проблемасын 
шешуге байланысты шаралар» 
қаулысы Шығыс Қазақстан 
аймағының  қазақ шаруаларының 
əлеуметтік жағдайына өз əсерін 
тигізбей қоймады. 

Семей округі бұл кезеңде 
орталыққа ет өнімдері мен 
мал шикізаттарын өткізетін 
ірі база болып есептелінген. 

Шаруашылық түрі мен тауар 
өнімдері бойынша  округтің 
барлық аудандарын 4 топқа 
бөлуге болады. Соның ішінде 
ауылшаруашылығының негізгі 
саласы болатын аудандарға: 
Зайсан, Шұбартау, Қызылтас, 
Аякөз, Қызылтаң, Күршім, 
Мақаншы, Марқакөл, Тарбағатай, 
Ұлан жатады. Бұл аудандар бой-
ынша  мал өнімдерін дайындау, 
шамамен  85-95 пайызды құраған 
[1, 76 Б.].

Жоғарыда аталған қаулыда   
«Ет проблемасын  шешпейінше 
партия мен кеңес өкіметінің 
маңызды экономикалық мін-

УДК 957.41(1920-1931жж)
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деті  болып табылатын жұ-
мысшы табын азық-түлікпен 
қамтамасыз ету ісіндегі 
қиыншылықтар жойылмайды» 
деп көрсетілген болатын. Ет дай-
ындау науқандарында Мəскеу, 
Ленинград, Иваново-Вознесенск, 
Нижний Новгород қалаларына 
ет өнімдері жоспарлы түрде 
жөнелтіліп отырылды. Осы 
науқанда Семей ет комбинатынан 
132253,3 тонна, Аякөзден 3254,1 
тонна, Павлодардан  2733,1 тонна 
ет жөнелтілген [2, 56 Б.]. Əр 
комбинатқа белгіленген жоспар 
78,2 пайызға орындалған. Нақты 
осы жылы жоспарды орындау  
шынында да таң қаларлық 
жағдай.Себебі, осы уақытта 
ашаршылық белең алып, ауылдың 
əлеуметтік жағдайы нашарлап 
отырған кезең еді.Осыған 
қарамастан,    жоспарды орын-
дауға өкіметтің қысымы мен 
талабы əсер етті. Қысым  көрсе-
ту шараларын жүзеге асыруды 
жоғарғы басшылар жергілікті 
шолақ белсенділерден талап етіп, 
бұл науқандардың «саяси» мəнін 
айқындап отырды. 

Халықтың жағдайын  көз-
бен көріп отырған, сондықтан 
күштеуге дəті бармаған басшылар 
жоспарды орындамағаны үшін  
қызметінен алынып отырғаны 
бізге белгілі.

Ет дайындау саласында 
тиімді жолдарды саралауды 
негізге ала отырып, өкімет енді 
етті жедел дайындау мен шарт 
жасасу арқылы бұл мəселені 

шешуге тырысты. Шарт 
жасасудың заңдық негізі КСРО 
ХКК 1929 жылғы 7 қазанындағы  
«Ауыл шаруашылығы өнімде-
рін контрактациялау» туралы 
қаулысында қаланды.  Шарттасу 
ет өнімін өткізуде колхоз, 
бірлестік немесе шаруаны 
мемлекет алдында тəуелді жəне 
толық  түрде міндетті етті.
Себебі, шарт бойынша олар 
мерзімі келгенде малды өткізуі 
тиіс, ал егер ол жоғалып, өліп 
немесе айырбасталып кетсе, онда 
шарттасушы қылмыскер ретінде 
жауапқа тартылды. Сондықтан, 
шартқа түскен мал мемлекет 
меншігі ретінде уақытында 
өткізілуі тиіс.

Ет өнімдерін мемлекетке 
өткізу шаралары жəне қазақ 
халқының дəстүрлі мал 
шаруашылығы құрылымының 
бұзылуына байланысты 1929-
1931 жылдары аралығында 
Шығыс Қазақстан өлкесінде мал 
саны азайып кетті. Деректерді 
саралай отырып, мал санының  
кемуі  Семей округінің барлық 
аудандарында болғандығын 
байқаймыз. Соның ішінде ерекше 
азаю Зайсан, Ұлан, Ұржар, 
Абыралы, Қарқаралы, Аякөз, 
Тарбағатай, Бесқарағай, Көкпекті 
сияқты қазақ ауылдарында 
болды.

1929 жылы Шығыс Қазақстан 
өлкесінде 1062895 ірі  қара болса, 
1931 жылы 598783 ірі қара қалған. 
Жылқы малы бойынша 1929 
жылы - 694333 болса, 1931 жылы 
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- 50791 бас қалған. Ұсақ  малдың 
азаю мөлшері тым ерекше болды. 
Өлкеде 1929 жылы - 3384013 ұсақ 
мал болса, 1931 жылы - 804158 

мал басы қалған. Мал басының 
кему көрсеткіштерін төмендегі 
кестелерден айқын аңғаруға 
болады.

Кесте 5 - 1929-1931 жылдар аралығындағы мал басының кемуі 
(1929 жылмен салыстырғанда) [3,14 Б.].

1929 жыл 1931 жыл
Кему пайызыБарлық мал саны Барлық мал саны

5 288 614 1 961 783 63

Кесте 6 - 1929 жылдың маусымынан 1930 жылдың наурызындағы 
Өскемен ауданындағы мал басының төмендеуінің апаттық жағдайы 
[3,14 Б.].

Мал 
түрлері

Уақыты Саны Уақыты Саны
%

көрсет-
кіші

Жылқы
Ірі қара

Қой-ешкі
Шошқа

Барлығы

1.06.1929 ж
1.06.1929 ж
1.06.1929 ж
1.06.1929 ж

19397
22924
33280
3584
79185

4.03.1930ж
4.03.1930ж
4.03.1930ж
4.03.1930ж

15327
15449
156870

615
47261

24,7
32,1
52,3
85,8

Бұл мəліметтерден  өкіметке 
ет даярлау науқанының өлкенің  
экономикалық жағдайына кері 
əсер еткенін байқаймыз.

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін жинау шаруаларға 
төнген қатер болып көрінді. 
Бұл науқанның кезінде қысым 
көрсетудің алғашқы нышандары  
қылаң берді. Оның ауқымын 
мына фактіден аңғаруға болады. 
Астық жинау науқанының екі 

жыл ішінде (1928-29 жəне 1929-
30 жж.) тек үш ауданда ғана 
(Ақмола, Петропавл, Семей) 
РСФСР Қылмыстық Кодексінің 
62-ші жəне 107-інші баптары 
бойынша 34120 адам айыпқа 
кесіліп, 22307 шаруашылық 
əкімшілік жазаға ұшырады. 
Сонымен қатар 23 миллион 
сом мөлшерінде айып кесіліп, 
дүние-мүліктер, 53,4 мың бас 
мал, 631 мың пұт астық, 258 
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алуан түрлі ғимараттар мен үй 
құрылыстары тартып алынды 
немесе кəмпескеленді. Тіпті, 
ресми деректердің өзінде сотқа 
тартылғандардың арасында на-
ғыз бай-кулактардың шаруа-
шылықтары 50 пайыздан сəл 
ғана асады.

Қазақ АКСР-інің үлес 
салмағы Одақ бойынша етке 
даярланатын бар малдың 
7-16 пайызын құрайтын. Ал 
1 республика ішінде бұл 
жоспардың негізгі салмағы 
өздері ашаршылыққа ұшырап 
жатқан көшпелі жəне жартылай 
көшпелі аудандарға түсті. Шет 
ауданында үй басы 150-250-
ге дейін мал беретіндей салық 
салынды. Шұбартау ауданы 
1931-1932 жылдары етке бар 
малының 80 пайызын берді. 

Осымен қатар егін екпейтін 
қазақ шаруаларына астық 
салығы тағы салынды. «Қайдан 
тапсаң одан тап, қаптың түбін 
қақ!» – деген айғайшыл ұран сол 
күндерден қалған белгінің бірі. 
Қолда бар малын астық айыр-
басына салған кедей жəне орта 
шаруалар малсыз қалды. Тапа-
тал түсте малы таланған кедей, 
орта шаруа бай мен кулактардың 
жəне солардың итаршылары 
мен жандайшаптарының сөзіне 
алданып, қолда бар малды 
қырып, талан-таражға салды. 
Алайда, Ф. Голощекиннің өзі-
нің мойындауынша қырыл-
ған малдың 10-15 пайызы 
ғана бай мен кулактардың 

жасаған зиянкестігінен 
болды. 1926 жылғы санақ 
бойынша 1950 ауқатты қазақ 
шаруалары қожалығы бар 
қазақ шаруаларының 2,6 
пайызын, 12100 ауқатты орыс 
шаруаларының шаруашылығы 
(крестьяндардың 7,1 пайызы) 
кісі еңбегін қанайтын. Орта 
есеппен бұлар республикадағы 
1, 150 мың шаруа қожалығының 
3,8 пайызы болатын. Ал 
Қазақ өлкелік партия комитеті 
коллективтендіру кезінде бай 
мен жартылай феодалдар 5-7 
пайыз деген бақылау цифрді 
басшылыққа алды. Басқаша 
айтқанда, бұл қосымша тағы 
да 10 мыңнан астам орта 
шаруа шаруашылығы бай мен 
жартылай феодалдың қатарына 
қосылды деген сөз еді.

Орташа шаруаларға 
əкімшілер тарапынан зəбір 
көрсетілді. Тек 1929 жылы 
коллективтендірудің алғашқы 
сəтінде ғана 56498 шаруа 
жауапқа тартылып, оның 34 
мыңнан астамы сотталды. 
Сотталғандардың 58 пайызы 
ғана кулактар еді.

Кеңес мемлекетінің аграр-
лық саясатында көшпелі 
жəне жартылай көшпелі 
шаруашылықтарды жалпы ауыл 
шаруашылығын ұжымдастыру 
негізінде отырықшыландыру 
көзделген еді. Жалпы оты-
рықшыландыру науқанын іс-
ке асыруда арнайы басқару 
жəне үйлестіру құрылымдары 
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болғанын айту қажет. Олар 
алдын ала əр аймақтағы 
шаруашылық сипатын анықта-
ды. Мысалы 1928 ж. Мемлекет-
тік жоспарлау комиссиясының 
Қазақстанды аудандастыру 
материалдары бойынша көшпе-
лі шаруашылықты аймаққа 
мына жерлер жатқызылды: 
Орал губерниясының оң-
түстік шығысындағы Бөкей 
губерниясының шығыс жағымен 
теңіз жағалауы, Гурьев уезінің 
орталық жəне солтүстік бөліктері, 
Темір ауданы,  Адай округі, Торғай 
жəне Ырғыз аудандары, Қарақұм,  
Қазалы жəне Қызылорда уездері, 
Бетпақдала, Балқаш ауданы, 
Ақмола  жəне  Атбасар уездерінің 
орталық жəне оңтүстік бөліктері, 
Қарқаралы уезі, Павлодар уезінің 
шығыс бөлігі.

Қазақстан өлкелік партия 
комитетінің бюросы 1929 ж. 
6 қарашада қазақ шаруаларын 
отырықшылыққа көшіру туралы 
арнайы қаулы қабылдады. «Қазақ 
шаруашылығының артта қалған 
жартылай көшпелі, ішінара 
тұтас көшпелі шаруашылық 
түрлері ауыл шаруашылығын 
өркендетуге үлкен бөгет болуда» 
деп көрсетілді қаулыда. Ал мұның 
өзі шындыққа сай келмейтін 
еді. Себебі экономикалық негізі 
жоқ күштеп ұжымдастыру қар-
саңында қазақ шаруаларын бір 
мезгілде отырықшыландыруды 
қоса жүргізудің сылтауы 
болатын. Отырықшыландыру 
жоспары бойынша (мұны 

ұжымдастыру жоспары деп 
қарау керек) 1933 ж. дейін 
Қазақстандағы барлық шаруа 
қожалықтарының 81,3 пайызын 
ұжымға біріктіру белгіленді. 
Шаруалар қоныстанатын 
жерлерді суландыру мен 
мелиорациялық жұмыстар негі-
зінде 380 мың шаруашылықты 
отырықшыландыру көзделді [4, 
17 Б.]. Ауыл шаруашылығына 
бөлінетін қаржы көлемі 2 
миллиард сом болып белгіленді. 
Кеңес өкіметі отырықшыланатын 
ұжымдарға несие берді.

Ұжымдастыру аудандарында 
машина-трактор станцияларын 
(МТС), машина-шөп шабу 
станцияларын (МСС) 
құру көзделді. Бұлар шын 
мəнінде отырықшыландыру 
аймақтарындағы техникалық кө-
мек көрсету мекемелері болды. 
Əрине, олардың материалдық-
техникалық базасы əлсіз болатын. 
Оларға үкімет ерекше үміт артты. 
Мысалы, 1930 ж. 36 ауданда 
отырықшыландыру шаралары 
жүргізіліп, оның 5-де машина-
шөп шабатын станциялар 
ұйымдастырлды, ал 1931 ж. 30 
ауданда осындай 20 машина-шөп 
шабу станциялары  жұмыс  істеді 
[5, 12 Б.].

1930 ж. 2 қаңтарда Қазақстан 
Орталық Атқару Комитетінің 
екінші сессиясы «Қазақ елін 
отырықшылыққа айналдыру 
жолдары туралы» қаулы алды. 
Қаулыда былай делінген: «Қазақ 
шаруашылығын социалдық 



64

№ 1, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

негізге қайта құру дəуірі 
Қазақстан шаруасының қарқын-
ды түрде ілгері басуы, қазақ елі-
нің ауыл шаруашылығы коллек-
тив жолымен қоныстандырылып 
жəне отырықшылыққа айналды-
рылып, оның өсуі екпінді түрде 
жүргізілуді керек етіп отыр». Осы 
міндеттерге сəйкес сессия «Бес 
жылдың ішінде Қазақстанның 
солтүстік жəне оңтүстік ау-
дандары қоныстандырылып бо-
луы керек. Бес жылдың аяғында 
808 мың үй қоныстандырылып 
567 мың үй агрономдық 
жолдармен отырықшылыққа 
айналдырылсын», - деп көрсетті. 
Осы сессияның қаулысы 
жоспарлы түрде жаппай 
отырықшылыққа айналдырудың 
басы болды. Қазақ АКСР 
Халық Комиссарлар Кеңесінің 
жанындағы отырықшылық 
комитетіне көшпелі, жартылай 
көшпелі қазақ халқын 
қоныстандыру ісіне жалпы 
басшылық ету тапсырылды.

Отырықшылық комитетіне 
үкімет аясында құрылғандықтан 
заң бойынша өкілеттік құ-
қық берілді. Осы Комитет-
тің қабылдаған шешімдері 
мен ұсыныстарын орындау 
республиканың барлық ме-
кемелеріне тікелей міндетті 
болды. Барлық өлкелік 
ұйымдармен округтік кеңес 
комитеттері отырықшылық ісін 
басқаратын республикалық 
комитетке отырықшылық 
жөніндегі жұмыстарынан он 

күнде бір мəлімет тапсырып 
отыруды Қазақстан Комиссарлар 
Кеңесі өзінің 1930 ж. 30 наурызда 
қабылдаған қаулысында 
міндеттеді [6,100 Б.].

Алайда отырықшыланды-
ру комитетінің жұмысы көп 
жағдайда ұжымдастыру 
шараларының көлеңкесінде 
қалып, қосалқы құрылым дə-
режесінен шыға алған жоқ. 
Себебі ұжымдарды құру, оларға 
жер бөліп, орталық елді мекенін 
айқындау жəне басқа да шаралар 
жергілікті органдар тарапынан 
жоғарыдан берілетін нұсқауларды 
орындау аясында іске асырылды. 
Басқару мекемелері үшін ең 
алдымен саяси шаруашылық 
науқандарды – жедел жаппай 
ұжымдастыруды, өкіметке мал 
жəне басқа да ауылшаруашылық 
өнімдерін тапсыру жоспарын 
іске асыру маңызды болды. 
Ал отырықшыланған халықты 
орналастыру, олардың əлеуметтік 
құрылымдарын жасау екінші 
кезектегі мəселе болатын. 
Сондықтан Өлкелік партия 
комитетінің жəне Қазақ АКСР 
Жұмысшы-шаруа инспекциясы 
Халық Комиссариатының 1930 
ж. 5 тамыздағы жəне Қазақ АКСР 
Халық Комиссарлары Кеңесінің 
1930 ж. 6 жəне 15 тамыздағы 
қаулыларына сəйкес Қазақ АКСР 
Халық Комиссарлар Кеңесі 
жанындағы отырықшыландыру 
комитеті өзгертіліп қайта 
құрылды. Халық Комиссарлары 
Кеңесінің 1930 жылғы 15 
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тамыздағы мəжіліс хаттамасы 
бойынша жəне қосымша бірнеше 
инспекторы тағайындалатын 
болды. Осы қаулыға сəйкес 
отырықшыландыру шараларын 
іске асыратын мекемелерге негіз-
гі басшылық нұсқаулардың бə-
рін Халық Комиссарлары Кеңе-
сі жанындағы республикалық 
Отырықшыландыру комитеті 
беретін болды. Сонымен 
қатар өндіріске қатысты 
келелі жоспарларды белгілеу, 
отырықшыландыру барысы ту-
ралы есеп беріп отыру жұмы-
сы Жер- Су Комиссариатына 
жүктелді. Осыған байланыс-
ты Жер-Су Комиссариатының 
аппаратында отырықшыландыру 
жұмысын басқаратын арнайы 
сектор құрылды. Ол өз кезегінде 
аудандық (округтік) басқару 
органдары арқылы науқан 
барысын  үйлестіріп  отырды.

Отырықшылыққа көшіру 
науқаны ұжымдастыру аясында 
өткендігі айтылды. Жаппай 
ұжымдастыру, байлар мен ку-
лактарды тəркілеу, тап ретінде 
жою, орта шаруаларды қуғындау 
барысындағы зорлық-зомбылық 
отырықшылану ісіне шаруаларды 
өз еркі бойынша тартуға мүмкіндік 
бермеді. Тез арада жаппай 
ұжымдастыру қарқынын іске 
асырған белсенділер бір ұжымға 
500 шаруа қожалықтарына дейін 
жинап топтастырған фактілер 
болды [5, 8 Б.].  

Отырықшыландыру ша-
раларының нəтижесінде 

Қазақстанда шаруар қожа-
лықтарының 97,5 % ұжым-
дық өндіріске тартылды. Осы 
жылдардың ішінде негізінен 
ТОЗ-дардың, мал серіктіктерінің 
ауылшаруашылық артелінің 
уставына өтуі де аяқталды. 
Республикада ұжымшарлардың 
саны 7 653-ке жетті. Оларда 18 
529 трактор, 6 443 комбайн, 3 
293 жүк таситын автомашина, 
287 МТС жұмыс істеді. Ауыл 
шаруашылығы кадрларының 
қатарында индустриалдық 
еңбекке бейімделген ма-
мандар қалыптасты. Мы-
салы, республикада 46 
мың трактористер мен ком-
байнерлардың 30 проценттен 
астамы қазақтар еді [5, 10 Б.].

Қазақ  қоғамын  күштеп 
ұжымдастыру науқаны  кезінде 
отырықшылыққа көшіру науқаны 
өлкеде қалай жүзеге асты? 1929 
жылы Бүкілодақтық комунистік 
партия комитетінің бюросында 
көшпелі жəне жартылай көш-
пелі шаруалар қожалықтарын 
отырықшыландыру жөнінде 
арнайы шешім қабылданып, 
бұл мəселе 1930 жылдың 
қаңтарында болған Қазақ 
Орталық Атқару комитетінің  2 
сессиясында қаралды. Сессия 
бірінші бес жылдықтың соңын-
да отырықшылыққа  544 мың 
шаруашылықты ауыстыру жө-
нінде шешім қабылдады.

Бүкіл  Одақтағы барлық 
көшпелі  жəне жартылай көшпелі 
қожалықтардың 80 пайызы 
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Қазақстанда болғандықтан, жа-
ңадан ұйымдастырылатын ірі 
колхоздар көшпелі немесе жар-
тылай көшпелі бола алмайтын 
еді. 1930 жылы қаңтарда  Халық 
комиссариаты  Кеңесі маңында 
отырықшыландыру  бойын-
ша Республикалық комитет 
құрылды. Қазақстан бойын-
ша көшпенділердің жаппай 
отырықшыландыруы əртүрлі 
жолдармен жүргізілді :

- жеке топтар үшін жер 
учаскелері берілді;

- жеке топтар үшін тұрғын 
үйлер салынып, өз бетінше 
колхоздар  құрылды; 

көшпенділердің жеке - 
топтары ірі колхоздарда 
таратылып,   орналастырылды.

1928 жылы аймақта 3148 
қазақ шаруашылығы 177 колхозға 
біріктірілді. Келесі жылы ком-
муна, артель, мал өсіретін 
серіктестіктер - 272, ондағы 
үйлер саны 4922-ге жеткен.

1930 жылы Өскемен 
ауданының 10 колхозына 356 
көшпелі шаруашылықтар ор-
наластырылды. Өскемен ау-
данының Атқару комитеті-
нің  жұмысына көшпенділерді 
орналастыру қорынан 20 мың сом 
аударылды.Олардың барлығы 
тұрғын үйлермен, мүлікпен 
жəне тағы басқа заттармен 
толық қамтамасыз етілді десе 
де, Шығыс Қазақстан облысы-
ның өлкетану мұражайынан 
Өскемен ауданының  «Трактор» 
коммунасының тек 10 отбасына 

тұрғын үй дайындап, қалған 
15 отбасына матералдардың 
жетіспеушілігінен үй дайын-
далмағандығы туралы хабарлама 
жасаған коммуна төрағасының 
хаты мысал бола алады. Көшіп 
келушілерді колхоздарды өзде-
рінің жағдайларының нашар-
лығынан толық қамтамасыз ете 
алмағанын көреміз [6, 110 Б.].

Қазақстандағы отырықшы-
ландыруға іс жүзінде басшылық 
еткен Ф.И. Голощекин 1930 
ж. 9-10 қарашада І Өлкелік 
кеңесте сөйлеген сөзінде: 
«Отырықшыландыру бəрінен 
бұрын таптық мəселе. 
Мұны Сіздер естеріңізде 
қатты ұстауларыңыз керек... 
Отырықшыландыру – бұл ұлттық 
мəселе. Отырықшыландыру 
арқылы біз нені шешкіміз 
келді? Біз қазақ ауылының 
экономикасын көтеруді қа-
лаймыз. Біз отырықшыландыру 
жолымен астық мəселесін, 
қазақтар қожалығында мал 
шаруашылығын жөндесек дейміз.
Бұл дегенің ұлттық экономикалық 
теңсіздікті жою болып шығады» 
- деп мəлімдеді. Сөйтіп ол 
отырықшыландырудың таза 
экономикалық, шаруашылық 
шара екенін мойындай отырып, 
оны ауқатты шаруаларды жою 
ұранымен жүргізуді ұсынды.  
Міне, бұл кеңестік аграрлық 
саясаттың  шынайы ақиқаты 
болатын. 

Отырықшыландыратын қа-
зақтардың санын жыл сайын 
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күштеп арттыра түсті. Оты-
рықшыландыру нашар жүріп 
жатқан аудандардағы басшылар 
егерде басқа ұлт өкілдері 
болса, əдетте ұлыдержавалық 
шовинизм, ал олар қазақтар болса, 
онда жергілікті буржуазиялық 
ұлтшылдық ретінде айыптала-
тын. Қазақстан үкіметінің 
отырықшыландырудың алғаш-
қы жылының қорытындысын 
шығарған тезистері шовинизмге 
немесе ұлтшылдыққа ғана емес, 
сондай-ақ оңшыл ағымға да, 
солшыл бұрмалауға да қысқаша 
сипаттама берді. Қазақстанда-
ғы отырықшыландыру үрдісіне 
Одақтық үкімет онша мəн 
берген жоқ. Орталық үшін 
бұл жылдары шаруаларды 
ұжымдастыру маңызды нəрсе 
болды. Ал отырықшыланды-
ру болса ұжымдастырудың 
көлеңкесінде қалды жəне 
екінші қатардағы міндет деп 
есептелді. Қазақстан басшылары 
көшпелі жəне жартылай көшпелі 
қазақ шаруаларын жаппай 
отырықшыландырмайынша же-
дел ұжымдастыруды қамтамасыз 
ете алмайтынын жақсы білді. 
Сондықтан орталықтың наза-
рын аударуға күш салды. 
Отырықшыландыру кезінде бұ-
қара арасында жаппай түсіндіру 
жұмыстары жүргізілген жоқ. 

Отырықшыландыру нау-
қанын іске асыруда ашаршылық 
қиындықтарымен қатар əсіре 
зорлық-зомбылық, басқарудың 
əміршілдік-əкімшілдік сти-

лі де көп зиян келтірді, 
Отырықшыландыру комитеті 
бұл іске тікелей ықпал етіп, 
өз міндетін орындады деуге 
болмайды. Оған комитеттің 
қосалқы басқару қызметі 
ретіндегі дəрежесі, Егіншілік 
комиссариатының, партия-кеңес 
органдарының аясында қалып 
қоюы себеп болды [6, 47 Б.].

Отырықшыландыру  процесі 
қазақ халқының тағдырында 
айрықша рөл атқарды. Бірақ бұл 
процесте волюнтаризмнің бір 
күнгі табыс үшін бəрін де мансұқ 
еткен жауапкершілік сезімінен 
ада, ағаттықтарымен тежелді. 
Алдын ала дайындық шарала-
ры науқанның жоспарланған 
қарқынын қамтамасыз ете 
алмады. Жоспар тек отырықшы-
ға айналған шаруашылықтың 
жалпы көлемін белгілеуден 
аспады. Басқа экономикалық 
шаралар ат үсті, жүрдім-
бардым шешілді, сондықтан, 
нəтижесі мардымсыз болды. 
Отырықшылық тұрмысына үй-
реніп үлгермеген ауылдардың 
халқы естерін жиып үлгермес-
тен ырықсыз коллективтендірі-
ле бастады. Шындығында, 
отырықшылықтандыру кол-
лективтендіру науқанына 
байланысты қолға алынған 
болатын. Бұл туралы 1928 
жылдың желтоқсанында БК(б)
П Қазақ өлкелік комитетінің 
Пленумында ашық айтылған 
болатын. Отырықшыланатын 
халықтың шаруашылық жұ-
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мыстарының нақты жоспарын 
бұл шаруашылықтардың бар-
лығы түгелдей коллектив-
тендірілетіндей етіп жасау 
керек. Жарлықшы органдар 
мал шаруашылықтарын кол-
лективтендіруді астық ша-
руашылықтары сияқты пəрменді 
қарқынмен жүргізуді талап етті 
[7, 122 Б.]. 

Мұндай талап қою, əрине, 

тағы да «асыра сілтеуге» əкеліп 
соқты. Сөйтіп, колхоздар 
құру кеңінен өрістеді. Мал 
шаруашылықтары ауыл ша-
руашылығы артельдеріне «қой-
дай тоғытылды». Мысалы, 
Абыралы ауданында барлық 
қожалықтың 70 пайызы дереу 
коллективтендірілсе, олардың 
саны Жамбейтіде - 80, Берқалада 
- 84, Жəнібекте - 95 пайызға 
жетті.

Отырықшыландыру бары-
сында қазақ шаруасының 
дəстүрлі шаруашылығын күй-
рету, əуелі мал шаруашылығын, 
одан кейін шаруалардың 
өзіне орасан зор апат əкелді.
Халықтың табиғи-тарихи даму 
заңдылықтарын ескермеудің 
қандай қасіретке ұрындыратыны 
большевиктер жүргізген көш-
пелі жəне жартылай көшпелі 

қазақ шаруаларының күштеп 
ұжымдастыру жəне сол негізде 
жаппай отырықшыландыру 
саясатында нақты көрініс 
берді. Қазақтың дəстүрлі 
мал шаруашылығын күйрету, 
ет жəне астық дайындау 
науқандарындағы зобалаңдар, 
байлар қожалықтарын тəркілеу 
жəне оларды əлеуметтік топ 
ретінде жойып жіберу саясаты, 

Төлдеген мал. Павлодар облысы, 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдары [9].
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күштеп ұжымдастыру жəне 
зорлап отырықшыландыру қазақ 

шаруаларын босқыншылыққа 
ұрындырды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР
1. Шығыс Қазақстан облыстық Қазіргі заман тарихын   

құжаттандыру  Орталығы. -74-қор. - 1-т. - 376-іс.
2. Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Мұрағаты. - 

5-қор, - 13-т., - 376 іс.
3. ҚР ОММ. - 74-қ., - 66-т., - 11 іс.
4. Махмұтов С.Қ. «Қазақ шаруаларын отырықшылыққа 

көшірудегі мемлекет саясаты» (ХХ ғ. 20-30-шы жж.) // автореф. ... 
тарих ғыл.канд. - Алматы, 2008. - 22 б.

5. Хозяйство казахов на рубеже ХІХ-ХХ вв. - Алма-Ата, 1980. 
- 253 с.

6. Қуандықов Е. Сұрқия саясат. – Алматы: «Санат», 2002. -     
120 б.

7. Жириндинова Қ.Р. Шығыс Қазақстан облысында қазақ 
шаруаларын күштеп отырықшыландыру жəне оның зардаптары //
Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік 
ғылымдар сериясы», 2010. - № 3 

Ашаршылықтың ауыр зардабы. [Ерлан Қариннің жеке блогы]. 
URL:http://yvision.kz/post/251359 (қаралған күні: 06.03. 2014)

РЕЗЮМЕ

Автор статьи: магистр гуманитарных наук, младший научный 
сотрудник Института истории государства КН МОН РК Ахметова 
Еркежан Турдыбековна.

В статье рассматриваются  основные процессы коллективизации 
сельского хозяйства в Казахстане, процессы седентаризации, 
оседания на примере  Семипалатинской губернии, обобществление 
скота, широкая  заготовительная компания,  осложнившая ситуацию 
в Казахстане.

SUMMARY
The author of the article: master of humanitarian sciences, junior 

research associate of the Institute of State History of the Science committee 
of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
Akhmetova Erkezhan Tyrdybekovna.

The mainprocess of collectivization of the farming industry in 
Kazakhstan, process of sedentism, sag in example of Semipalatinsk 



70

№ 1, 2014    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

province, socialization of cattle, a wide purveyance campaign became 
harder the situation in Kazakhstan  are considered in the article.
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Аннотация
В статье рассматриваются послевоенные политические кампании 

сталинских репрессий, осуществляемые с 1946 по 1953 годы. Автор 
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период.
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УДК [94:32] «1946/1953» (100) (574)

История советского прошло-
го – одна из интересных тем 
исторической науки. Особое место 
в ней занимает репрессивная 
политика советской власти, 
интерес к которой повышается 
в связи с рассекречиванием 
и введением в научное поле 
ранее недоступных архивных 
документов, меняющих взгляд на 
историю прошлого.

Репрессии как карательные 
меры органов власти не яв-
ляются характерной чертой 
политической жизни лишь Со-
ветского Союза. Проводились 
они и в условиях Российской 
империи, и в других государствах 
независимо от их политическо-
го и государственного строя. 
Так, например, в США в 
годы Второй мировой войны 
в пустынные районы были 
высланы десятки тысяч японцев, 
а в условиях военных действий 
против Ирака в 1991 году уже 

сотни тысяч членов арабской 
диаспоры жили в тревожном 
ожидании репрессивных и 
дискриминационных мер[1, 
С.406].

Однако, особенность совет-
ской репрессивной политики в 
том, что она была направлена 
не столько против явных 
политических оппонентов (тако-
вых среди многих миллионов 
жертв был ничтожный процент), 
сколько против противников 
мнимых.

Политические репрессии в 
Советском Союзе начались сразу 
после октябрьской революции 
1917 года. Традиционно выделяют  
следующие этапы сталинских 
репрессий: первый этап или 
первая волна -1929-1933 годы, 
вторая волна – 1937-1938 года, 
третья волна 1940-е -1953 годов 
(в период войны карательные 
меры наблюдались, но контроль 
над духовной сферой немного 
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был ослаблен, усилившись в 1946 
году). Однако на протяжении 
многих лет в массовом сознании 
сохраняется представление, что 
репрессии ограничивались лишь 
1937-1938 годами, известными 
в мире как годы «Большого 
террора» или как еще их называли 
в постсталинском СССР – 
«ежовщина». Объясняется это 
не только характерной для 
данного этапа массовостью 
проводимых репрессий, но и 
тем, что «ежовщина» унесла 
жизни видных государственных 
и общественных деятелей, 
весь цвет научно-творческой 
интеллигенции, в память о 
которых ученые на протяжении 
многих лет посвящают свои 
исследовательские работы. 
Репрессии 1937-1938 годов 
оставили неравнодушными не 
только отечественных ученых, 
но и зарубежных. Так, например 
известный британский историк, 
доктор исторических наук по 
специализации «Советская 
история»  Роберт Конквест 
опубликовал в 1968 году  книгу 
«Большой террор» в честь 
которой и была названа вторая 
волна репрессий [2].

Менее изученной и 
соответственно не столь 
известной, но от этого не менее 
важной и трагичной, являет-
ся третья волна репрессий, 
охватившая послевоенный 
период. Позже, обо всей важ-
ности данного периода, ска-

жет в своей книге «Архипелаг 
Гулаг» известный обществен-
ный и политический деятель 
Солженицын, подвергшийся 
политическим репрессиям пос-
левоенных лет: «Когда теперь 
бранят произвол культа, то 
упираются все снова и снова в 
настрявшие 37-й - 38-й годы. И 
так это начинает запоминаться, 
как будто ни ДО не сажали, ни 
ПОСЛЕ, а только вот в 37-м - 
38-м. Не имея в руках никакой 
статистики, не боюсь, однако, 
ошибиться, сказав: поток 37-го - 
38-го ни единственным не был, 
ни даже главным, а только может 
быть - одним из трех самых 
больших потоков, распиравших 
мрачные вонючие трубы нашей 
тюремной канализации. ДО 
него был поток 29-го-30-го 
годов… С ними и следователи 
по ночам не корпели, на них и 
протоколов не тратили - довольно 
и сельсоветского постановления. 
Пролился этот поток, всосался 
в вечную мерзлоту, и даже 
самые горячие умы о нем почти 
не вспоминают… И ПОСЛЕ 
был поток 44-го - 46-го годов - 
побывавших (из-за нас же!) в 
плену, увезенных в Германию 
и вернувшихся потом. Но и в 
этом потоке народ был больше 
простой и мемуаров не написал.  
А поток 37-го года прихватил 
и понес на Архипелаг также и 
людей с положением, людей с 
партийным прошлым, людей 
с образованием, да вокруг них 
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много пораненных осталось в 
городах, и сколькие с пером! - и 
все теперь вместе пишут, говорят, 
вспоминают: тридцать седьмой! 
Волга народного горя!  А скажи 
крымскому татарину, калмыку 
или чечену - «тридцать седьмой» 
- он только плечами пожмет… 
[3].

Тем самым, сталинские 
репрессии не ограничились года-
ми Большого террора. Механизм 
репрессий, не знавший передыш-
ки и в годы антифашистской 
войны, продолжал набирать обо-
роты, вступив после окончания 
Второй мировой в новый этап. 

Одной из причин, спо-
собствовавших началу после-
военных сталинских репрессий, 
явился экономический кризис 
1946 года. В условиях которого, 
люди вынуждены были пойти на 
воровство, срезая по нескольку 
колосков, припрятывая горшню 
зерна, тем самым спасая себя 
и своих детей от голода. Чтобы 
прекратить данные действия 
Совет Министров СССР и ЦК 
ВК (б) принял ряд законов, 
особой жестокостью  среди ко-
торых выделялись два указа 
от 4 июня 1947 года: «Об 
уголовной отвественности за 
хищение государственного и 
общественного имущества», 
«Об усилении охраны личной 
собственности граждан».  Первый 
указ предполагал наказания в 
виде заключения в лагеря на срок 
от 5 до 8 лет, второй указ –от 10 

до 15 лет. Среди осужденных 
оказалось около 50% женщин 
с малолетними детьми. Уже на 
1 июня 1947 года в тюрьмы, 
колонии и лагеря было заключено 
18 790 детей в возрасте до 4 лет, 
6 820 беременных женщин. Всего 
к концу 1947 года по указам от 
4 июня в тюрьмы и лагеря было 
заключено 300 000 человек [4, 
С.320]

Стоит отметить, что именно 
в послевоенные годы Советская  
концентрационная система 
достигла своего апогея. Также 
необходимо обратить внимание 
на произошедшие в данный 
период значительные изменения 
в самой лагерной системе. 
Это заметное сокращение 
смертности среди заключенных, 
благодаря осознанию властями 
необходимости «беречь» эко-
номически выгодную рабочую 
силу. Кроме этого   по сравнению 
с предыдущими годами в этот 
период создавались специальные 
лагеря для политзаключенных. 
Так в 1948 году были соданы 
лагеря «специального режима», 
в которых в очень тяжелых 
условиях содержались лица, 
осужденные за «антисоветские» 
или «контрреволюционные акты» 
[5, С.347].

Возвращаясь к последствиям 
экономического кризиса, 
нужно сказать о том, что 
репрессиям подверглись не 
только граждане, нарушившие 
предписания законов 1947 года, 
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но и интеллегентная часть общес-
тва. Об этом свидетельствует 
французский историк Николя 
Верт, рассматривая причины 
послевоенных репрессий «По-
хоже, что именно серьезный эко-
номический кризис лета 1946 
года, снова приведший к голоду 
подтолкнул власти к решению 
заставить интеллигенцию 
молчать. В СССР, недавно 
вышедшем победителем из 
войны, интеллигенты, конечно, 
не поверили бы, что засуха – 
единственная причина голода 
в стране, и перед лицом этого 
возмутительного явления – с 
конца  XIX века голод неизменно 
восстанавливал гражданское 
сознание образованных кругов 
против властей - критика 
со стороны интеллигенции 
неизбежно перешла бы на 
экономическую политику пра-
вительства, отвественного, в 
не меньшей, а может быть и в 
большой степени чем засуха,  за 
низкий урожай 1946 года» [5, 
С.342].

Таким образом, в результа-
те сложившейся критической 
ситуации в сельском хозяйстве, 
государство, вместо того, 
чтобы попытаться улучшить 
экономическое положение 
страны, продолжало обрекать 
население на страдания, 
подвергая голоду и заключению в 
концлагеря.

Между тем, развернувшиеся 
агрессивные идеологические 

кампании и новые волны 
«проработок», репрессий  и 
«чисток» принимали тоталь-
ный характер. Среди них пре-
следование вернувшихся на ро-
дину военнопленных, жестокое 
обращение с переселенными 
народами, массовые депортации 
«классово чуждых элементов». 
Кроме этого важнейшими 
импульсами для волны после-
военных репрессий в СССР 
явилась новая форсированная 
идеологизация режима в духе 
великодержавного шовинизма и 
антизападничества, усиленного 
начавшейся холодной войной. 
Усиление антизападнической 
кампании также связано с 
изменением общественного 
сознания в СССР. Причины, 
вызвавшие данные перемены и 
непосредственно сами изменения 
подробно рассматривает в  своем 
труде «Нация и история» д.и.н., 
профессор Кыдыралина Ж.У, 
отмечая следующее: «Великая 
Отечественная война явилась 
гигантским ускорителем про-
цесса эмансипации общест-
венного сознания. Поток новой 
информации, впечатлений, пе-
реживаний, усиленный в конце 
войны контрастом между жизнью 
в СССР и Европе, с которым 
столкнулись миллионы солдат 
и офицеров, прикосновение к 
иным культурным ценностям 
привели к тому, что с войны 
вернулся не тот человек, что 
ушел на нее. Фронтовики несли 
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в себе потенциальный заряд 
свободы, обострённое чувство 
справедливости, надежду на 
улучшение жизни и готовность 
принять в этом улучшении 
всяческое участие» [6,С.152]. 

Из этого следует, что совет-
ские граждане, ознакомившись 
с жизнью в Европе, одержав по-
беду в Великой Отечественной 
войне, надеялись на светлое 
будущее. Однако данный настрой 
в обществе, к тому же в условиях 
холодной войны, угрожал 
сохранению установленного 
режима, в результате власти 
уже  летом 1946 года развернули 
широкое наступление про-
тив любого проявления ител-
лектуального творчества, где 
обнаруживались так называе-
мое «заграничное влияние», 
«западное упадничество» [5, 
С.342]. Данная кампания охватила 
всю территорию Советского 
Союза, в том числе коснулась 
и Казахстана, оставив за собой 
тяжелейшие последствия в об-
ласти культуры. 

Негативные последствия для 
науки и культуры Казахстана 
оказали постановления ЦК КП 
(б) «О грубых политических 
ошибках  в работе Института 
языка и литературы АН 
Казахской ССР»   от 1 февраля 
1947 года, «О состоянии и 
развитии казахской советской 
литературы 1948 года, «О 
состоянии и задачах дальнейшего 
развития театрального искусства 

республики» 1949 года. В 
решениях ЦК Компартии 
Казахстана отмечалось, что в 
художественных произведениях, 
театральных постановках не-
редко идеализируется отжив-
шее прошлое Казахстана, 
происходит отрицание, за-
тушевывание классовой 
борьбы в дореволюционном 
казахском ауле, характерно 
некритическое отношение к 
феодально-реакционным, бур-
жуазно-националистическим 
взглядам. Кроме этого была 
дана установка на освещение 
«грандиозных социалистических 
преобразований в республике, 
достигнутых в результате 
осуществленной национальной 
политики». В результате из 
плана научных исследований 
Института языка и литературы 
были исключены многие темы 
по дореволюционной истории 
казахской литературы, начались 
переписывания учебников, пе-
ресмотр научных положений. 
Все это привело к искажению   
научно-культурного наследия 
Казахстана [7, С.51]

Апогеем волны поли-
тических кампании, по мнению 
современных исследователей 
(И.М.Козыбаев, Л.Я. Гуревич) 
стал  VIII  пленумом ЦК КП (б) 
от 16-17 октября 1951 года «О 
состоянии и мерах улучшения 
идеологической работы в 
партийных организациях рес-
публики», который положил 
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начало репрессиям, проходившим 
в форме обвинений видных 
деятелей науки и культуры  в 
национализме, в идеализации 
феодально-байского прошлого 
в изучении дореволюционного 
прошлого Казахстана. Данной 
политической кампании под-
верглись ведущие историки  
Ермухан Бекмаханов и Бекжан 
Сулейменов [6, С.159]

И так, в послевоенные 
годы,  страну вновь охватили 
сталинские репрессии. Жертвами 
послевоенных кампаний стали 
как простые граждане, так и 
многие ученые, вынужденные 
в условиях идеологического 
контроля заниматься не истиной 
наукой, а следовать указаниям 
партии.

Однако как уже было сказано 
ранее, в послевоенный период 
происходят значительные из-
менения в общественном соз-
нании, настроении граждан. 
И как бы не старались власти 
подавить данные изменения, они 
имели место быть, принимая как 
скрытый, так и явный характер.

Так, например, в после-
военный период репрессий  
наблюдался рост числа серь-
езных попыток восстаний в 
концентрационных лагерях.  Как 
указывает французский историк 
Николя Верт «Эти «новые 
заключенные» превратили неко-
торые спецлагеря в настоящие 
очаги восстания и политического 
сопротивления». [5, С.347]. На 

самом деле именно 1948-1954 
года были отмечены несколькими 
восстаниями заключенных.

Общественно-политическое 
настроение в период сталинских 
репрессий также хорошо 
прослеживается через народное 
творчество, выражавшееся в 
форме политических частушек, 
анекдотов.

Так например нижесле-
дующая частушка хорошо 
отражает психологическую ат-
мосферу сталинской эпохи: 

***
Ежов, Берия, Ягода 
Сталиным менялися,
А в ЧеКа  как были – звери
Ими и осталися
Следующие частушки от-

ражают методы, использованные 
властями и их последствия:

***
В Чека работают 
Людишки мерзкие
И их методы
Изуверские

***
Меня вечером схватили,
А за что - и сам не знал, 
Но в Чека как притащили,
Все что не было сказал

*** 
За Чека дурная слава
Утвердилася не зря
За грабеж – политбеседа,
За два слова – лагеря
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В конце концов за жестокую 
политику Сталина, люди прозвали 
его людоедом.

***
Сука Сталина рожала –
Аж вся Грузия дрожала.
«Ждите горя, ждите бед –
Появился людоед!» [8]
Все эти частушки необычайно 

отражают чувства, переживания, 
политическое настроение людей, 
репрессивные методы органов 
власти, являясь тем самым важ-
ным источником, помогающим 
нам глубже понять одну из 
самых мрачных эпох жестокого 
режима эпоху сталинских 
репрессий, завершившуюся в 
1953 году со смертью Сталина и 
устранением от власти Л.Берия. 
Но как известно, с завершением 
эпохи сталинских репрессий, 
не прекратилась репрессивная 
политика советской власти, 
административно-командная 
система продолжала подавлять 
инакомыслие в стране, применяя 
целый ряд мер идеологического 
и репрессивного характера. Тем 

не менее после смерти Сталина 
наступил период десталинизации, 
получивший в истории название 
«оттепели» [9; С.557]

Таким образом, как уже 
упоминалось выше, сталинские 
репрессии не ограничились 
годами Большого террора, 
начавшись  еще в конце 20-х 
годов, они продолжались и в 
послевоенный период, приняв 
также тотальный характер.

В заключении отметим, 
что за период независимости 
появилось немало публикаций 
отечественных историков о 
проводимых  в СССР репрессиях, 
но в основном они освещают 
события 1930-х годов. Менее 
изученными остаются репрессии 
послевоенных лет, оставивших 
не менее трагичный след и 
являющимися неотъемлемой 
частью Отечественной истории. 
В связи с этим, на наш взгляд, 
необходимо более глубокое и 
детальное изучение данной 
проблемы для ее полного и 
лучшего освещения.
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SUMMARY
Authors of the article: N.K. Sakauova undergraduate of Eurasian 
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The political campaign of Stalin’s repressions, which occurred from 

1946 to 1953, was considered in the article. The author pays attention to 
the political mood in the society during this period.
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Аннотация
Дается обзор геополитической ситуаций в мире, существенные 

трансформации, происходящие во всех сферах жизни, требуют 
новых подходов к вопросам безопасности и мер доверия. В условиях 
глобальных вызовов всему мировому сообществу, очевидно, что 
проблемы безопасности Казахстана нельзя рассматривать в отрыве 
от общей геополитической ситуации в мире и происходящих в нем 
извинений.

Ключевые слова: интернет-площадка, информационный, 
интеграция, глобальный, безопасность, Центральная Азия, Казахстан, 
мирные инициативы, международный диалог.

Особенность современной 
геополитической ситуации такова, 
что многим людям непросто 
разобраться, в каком направлении 
движется страна, да и цивилиза-
ция в целом. Современный 
мир характеризуется боль-
шим внешним разнообра-
зием и противоречивостью 
происходящих в нем 
политических, социальных, 
экономических процессов. Воз-
никает потребность понять 
цели и задачи развития мировой 
цивилизации – что способствует 
и что препятствует прогрессу, 
с какими вызовами и угрозами 
может столкнуться современ-

ное общество и государство. 
Сложившаяся геополитическая 
ситуация в мире, существенные 
трансформации, происходящие 
во всех сферах жизни, требуют 
новых подходов к вопросам 
безопасности и мер доверия. В 
условиях глобальных вызовов 
всему мировому сообществу, 
очевидно, что проблемы 
безопасности Казахстана нель-
зя рассматривать в отрыве 
от общей геополитической 
ситуации в мире и происходящих 
в нем извинений. Проблемы 
безопасности и взаимодействия 
между западной Европой и Юго-
Восточной Азией в значительной 

УДК 339.923
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мере стали зависеть от того, как 
определили свои позиции страны 
Центральной Азии – в том числе 
и Казахстан. 

В современном мире 
необходим диалог по любой 
глобальной проблеме и выход 
на приемлемые для всех 
участников решения. Нужна 
новая глобальная финансово-
экономическая система и 
эффективные глобальные струк-
туры безопасности, в том числе 
и ядерная. Эпоха господства 
современных информационных 
технологий расширяет горизонты 
представления человека о мире.

В связи с этим, 16 мая 1992 
года была принята «Стратегия 
становления и развития 
Казахстана как суверенного 
государства», в которой были 
определены основные принципы 
национальной безопасности. В 
ней отмечалось: «Центральная 
часть системы национальной 
безопасности в республике 
– военная доктрина с ее 
механизмом предотвращения и 
противодействия военной угрозе. 
Прежде всего, мы декларируем 
миролюбивую направленность 
своей политики и заявляем, 
что не имеем территориальных 
притязаний ни к одному 
государству мира» [1].

С первых дней нашей 
Независимости Президент Н.А. 
Назарбаев последовательно и 
целенаправленно стремится 
к участию в делах мирового 

сообщества, выдвигает кон-
структивные международные 
инициативы.  Приведенный ниже 
краткий перечень, показывает 
широту казахстанских подходов. 

В 1992 году Президент 
Казахстана выдвинул инициативу 
по созыву Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА), а также идею 
о миротворческом Фонде ООН, 
который формировался бы за 
счет отчисления одного процента 
средств от военных бюджетов.

В 1994 году была выдви-
нута инициатива создания 
Евразийского союза государств;

в 1999 году – предложение 
продолжить деятельность 
«Шанхайской пятерки»;

в 2000 году – проект Евра-
зийского экономического со-
общества;

в 2001 году – идея Съезда 
лидеров мировых и традицион-
ных религий;

в 2002 году – предложение 
создать Реестр мировых эко-
логических проблем;

в 2003 году – инициативы 
о создании ЕЭП и о пред-
седательстве Казахстана в ОБСЕ;

в 2004 году – предложение 
о необходимости расширения 
Совета безопасности ООН и 
создании Совета региональных 
организаций при Генеральном 
секретаре ООН;

в 2008 году – идея учредить 
на уровне ООН Международный 
день действий против ядерных 
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испытаний;
в 2009 году – предложение 

провести в Астане Саммит 
ОБСЕ;

в 2010 году – инициатива 
о пространстве Евразийской 
безопасности, предложение о 
взаимодействии между ОБСЕ и 
СВМДА.

На этом инициативы 
Казахстана не заканчиваются. 
Выдвинутым в 2011 году 
инновационным проектом 
является инициатива расширения 
глобального баланса – идея 
G-GLOBAL. Как считает Лидер 
Государства, одной из важнейших 
проблем при принятии важнейших 
мировых решений является 
то, что позиции большинства 
развивающихся стран прак-
тически не принимаются 
во внимание. Вместе с тем, 
приемлем только эволюционный 
путь реформ и только при условии 
соблюдения интересов всех стран 
– и развитых, и развивающихся. 
Пожалуй, это самая важная часть 
инициатив Н.А. Назарбаева, 
который заявляет, о том, чтобы 
голос таких стран, к которым 
относится и Казахстан, был 
услышан. Проект G-GLOBAL 
это не альтернатива G-8 и G-20, 
а дополнительный инструмент 
глобального диалога, который уже 
реализуется как информационно-
коммуникативная площадка. 

Зачастую не только 
простым людям, но и ведущим 
политическим деятелям не 

остается времени, чтобы 
осмыслить обрушивающую-
ся информацию и сделать 
правильные выводы. «Я 
предлагаю радикально расширить 
число участников поиска 
антикризисных решений для 
мира. Новую коммуникативную 
площадку я предлагаю назвать 
«Проект G-GLOBAL». Она может 
существовать как электронный 
сетевой Бреттон Вуд. Рабочей 
площадкой для неё может стать 
Астанинский экономический 
форум», отметил Президент 
Казахстана [2]. 

В 2012 году международное 
сообщество отметило 20-летие 
крупной инициативы Президента 
Н.А. Назарбаева о создании 
Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии. Эта ини-
циатива была выдвинута в 1992 
году с трибуны ООН. Инициати-
ва продемонстрировала, что 
Казахстан не уклоняется от 
ответственности за будущее 
своего государства и народа, и 
стремится внести свой вклад в 
разрешение мировых проблем. 

Казахстан стал страной, 
которая взяла на себя трудную 
и в тоже время смелую миссию 
– вдохнуть новую жизнь в 
глобальное мироустройство, 
стать генератором новых идей 
и решений, которые откроют 
для мира новые горизонты 
развития. Это подтверждается, 
в частности в документе, 
который был подготовлен 
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американским Институтом 
анализа внешней политики 
«Центральная Азия в стратегии 
и оперативном планировании 
США», который рассматривал 
весь комплекс проблем, 
касающихся центральной Азии. 
В нем предлагалось обратить 
внимание на Казахстан, который 
представлял собой вариант 
альтернативного партнера, делал 
его государством Центральной 
Азии с «наилучшими прогнозами 
на создание в среднесрочной 
перспективе нечто близкого к 
правовому государству» [3]. 

Молодое и активное 
государство в центре Евразии, 
благодаря инициативам Первого 
Президента, стало активным 
участником региональной и 
глобальной политики. В августе 
2012 года, выступая на встрече со 
студентами и преподавателями в 
Университете Кембриджа, Глава 
Государства сказал о предложении 
создать группу стран G-GLOBAL, 
как дополнение к механизму 
G-20, в целях формирования 
международной экономической 
политики и поиска глобальных 
антикризисных решений. Сегодня 
G-GLOBAL – это международная 
виртуальная площадка при 
Астанинском экономическом 
форуме, созданная Ассоциацией 
«Евразийский экономический 
клуб ученых». 

«Поиск решений сложных 
задач, стоящих перед нами, 
нуждается в участии как можно 

большего числа экспертов. И 
Кембриджский университет 
мог бы сыграть важную роль в 
этом процессе», – подчеркнул 
Президент Казахстана [4]. 

Казахстан смог после распада 
СССР выйти на передовые 
позиции по темпам реформ 
и динамике экономического 
развития. За два десятилетия 
в 14 раз вырос ВВП на душу 
населения – от 700 до 11 тысяч 
долларов. Казахстан выдвинул 
свою кандидатуру в непостоянные 
члены Совета Безопасности 
ООН на 2017-18 годы. Это 
является свидетельством того, 
что к Казахстану есть доверие со 
стороны мирового сообщества, 
у Президента Н.А. Назарбаева 
есть мандат, позволяющий 
поднимать глобальные вопросы 
и обращаться с ними ко всему 
мировому сообществу. Большие 
проблемы невозможно решить 
только на локальном уровне и 
поэтому Казахстан занимает 
активную позицию, заявляя 
о своих инициативах. За 20 
летнюю историю независимого 
развития страна показала 
миру, что придерживает-
ся стратегии необходимости 
глобального масштаба до-
верия, транспарентности и 
эффективного действия. Такой 
именно масштаб, предложенный 
Президентом Н.А. Назарбаевым, 
и обозначается инновацион-
ным понятием G-GLOBAL. 
Инициированные Президентом 
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Казахстана Н.А. Назарбае-
вым разнообразные подходы, 
определяют разнообразие зон и 
различие форматов интеграции 
страны в мировое экономическое 
и политическое пространство. 
Все эти инициативы со временем 
становятся самым эффектив-
ным средством формирования 
широкого межгосударственного 
объединения, выходящего за 
пределы границ бывшего СССР 
и включающего в свою орбиту 
все большое пространство 
евразийской цивилизации. 

По казахстанской инициативе 
в Астане и при поддерж-
ке Генеральной Ассамблеи, 
ООН состоялась Всемирная 
антикризисная конференция 
с участием руководителей 
экономических ведомств 104 
стран. Акцентировав внимание на 
этих инновационных глобальных 
диалоговых форматах, Нурсултан 
Назарбаев также представил 
свое видение решения наиболее 
актуальных проблем. Одной 
из них является предложение 
о том, что, мировая валютно-
финансовая архитектура должна 
эволюционным путем прийти 
к соблюдению интересов всех 
стран.

С 21 по 24 октября в 
Канадском городе Квебек 
проходила  127 Ассамблея 
Межпарламентского Союза. 
Около 2000 делегатов из более 
чем 120 стран мира собрались на 
представительный форум, чтобы 

обсудить новые инициативы в 
области ядерного разоружения, 
вопросы межнационального 
и межконфессионального со-
гласия в глобальном мире, 
обеспечения прав и свобод 
человека. Известные мировые 
политики, депутаты обсудили 
масштабные международ-
ные инициативы Президен-
та Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. Проект глобальной 
экономики G-GLOBAL вызвал 
большой интерес зарубежных 
парламентариев. Таким образом, 
эта коммуникативная площадка 
увеличивает число участников в 
поисках антикризисных решений 
для мира. 

Жан Кретьен, экс-премьер 
Канады заявил, что зарубежные 
парламентарии проявили 
большой интерес к глобаль-
ным инициативам Президен-
та Казахстана Нурсултана 
Назарбаева: «Я хорошо знаю 
Казахстан, я горжусь своей 
дружбой с Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым. 
Сегодня о Вашей стране знают 
практически во всем мире, 
и это благодаря усилиям и 
международному авторитету 
Вашего Президента. Его 
инициативы, в особенности 
G-GLOBAL, имеют огромное 
значение для мировой эконо-
мики» [5]. 

В деле построения 
стабильного и безопасного мира 
прошедший форум является 
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уникальной возможностью 
донести до парламентариев всех 
континентов планеты основные 
аспекты политики Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева. 
Представители междуна-
родного парламентского 
сообщества проявили 
огромную заинтересованность 
к масштабным инициативам  
казахстанского Лидера. 

На информационно-ком-
муникативной платформе 
G-GLOBAL был реализован 
проект «Виртуальный VI АЭФ и 
ВАК (Всемирная антикризисная 
конференция)» с 19 апреля 
по 19 мая, в котором приняли 
участие представители 160 
стран. Было проведено 68 
онлайн-конференций, получено 
110 предложений, 693 доклада, 
79 рекомендаций для форума 
и 37 предложений для ВАК 
при поддержке Генеральной 
Ассамблеи ООН и российского 
представительства в G20.

Тема Всемирной анти-
кризисной конференции в 
2013 году – «Эффективные 
меры противодействия гло-
бальной неопределенности 
и экономическим спадам». В 
обсуждении приняли участие 
руководители центральных 
банков, министры финансов 
и экономик и международные 
эксперты из 104 стран – участниц 
ООН. По итогам конференции 
широким кругом представителей 
экспертного сообщества бы-

ли составлены Астанинская 
декларация и Мировой ан-
тикризисный план.

Широкую поддержку в 
политических, экспертных и 
деловых кругах, у мировой 
общественности получила идея 
G-GLOBAL. В 40 раз выросла 
ежедневная посещаемость 
созданной на официальном 
сайте Астанинского форума 
коммуникативной Интернет-
площадки G-GLOBAL всего 
за несколько месяцев. Её 
постоянными участниками стали 
более 30 тысяч пользователей 
из 140 стран. По сути, начался 
интенсивный сетевой поиск путей 
формирования нового мирового 
экономического порядка. 

Обсуждаемые на площад-
ке G-GLOBAL вопросы в 
интерактивных дискуссиях 
стремительно перерастают из 
реформирования мировой эко-
номики и валютно-финансовой 
системы. Наравне с ними 
обсуждаются широкие проблемы 
инновационного развития, 
ядерной и экологической 
безопасности, межэтнической и 
межрелигиозной толерантности, 
геополитики и другие аспекты. 
Результатом инициативы 
Президента Казахстана стало 
то, что, сегодня G-GLOBAL 
выступает как потенциальная 
объединительная идея много-
полярного мира. За прошедший 
небольшой срок период эта идея 
показала востребованность, 
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так как учитывает возросший 
уровень влияния в геополитике и 
геоэкономике негосударственных 
субъектов – международные 
НПО, частные структуры, 
транснациональные компании, 
политики и граждане различных 
стран мира. 

G-GLOBAL – это ци-
вилизационная идея инфор-
мационной эпохи, которая 
ориентирована на все 
страны, все зоны Интернет-
пространства, миллионы 
пользователей Всемирной 
сети, заинтересованных в 
реформировании мира и 
создании справедливого и 
безопасного миропорядка. 
Она  предлагает мировому 
сообществу привлекательную и 
эффективную модель мировых 
взаимоотношений в XXI веке. 
«Очевидно, что в условиях 
глобализации вывести мировую 
экономику из рецессионного 
ступора можно лишь объ-
единенными усилиями всего 
сообщества наций. Это признаёт-
ся всеми. Поэтому неделю назад 
на Астанинском экономическом 
форуме я предложил выработать 
и реализовать в ХХI веке 
эффективную модель мировых 
взаимоотношений. Я назвал ее 
«G-GLOBAL – Великий мир» 
[6].

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, выступая 
на сессии Саммита G20 в Санкт-
Петербурге, отметил, что одной 

из причин глобального кризиса 
является бурное развитие 
финансовых конструкций, не 
связанных с реальным сектором 
экономики и представляющих 
собой «мыльные пузыри». 
Глава государства подчеркнул, 
что позиции большинства 
развивающихся стран прак-
тически не принимаются 
во внимание при принятии 
важнейших мировых решений.

«Для того чтобы голос 
таких стран, к которым 
относится и Казахстан, был 
услышан мною, два года назад 
был инициирован проект 
G-GLOBAL. Это не альтернатива 
G8 и G20, а дополнительный 
инструмент глобального диалога, 
который уже реализуется 
как инфокоммуникативная 
площадка» [7].

В рамках коммуникативной 
Интернет-площадки G-GLOBAL 
сегодня миллионы пользователей 
уже ведут диалог по широкому 
спектру вопросов формирования 
в ХХI веке нового справедливого 
мироустройства. Стабилизация в 
Центральной Азии является од-
ним из таких актуальных вопро-
сов. Невозможно преодолеть 
вызовы наступающей эпохи 
в одиночку. Суть инициативы 
Н.А. Назарбаева по G-GLOBAL 
– объединить усилия всех в 
деле создания справедливого и 
безопасного миропорядка.

Казахстан как состоявшееся, 
динамичное государство сфор-
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мировал своё собственное       
видение эффективного миро-
устройства в новом столетии. 
G-GLOBAL – это, во-первых, 
новый формат глобального 
диалога, который предлагается 
миру, высшая «геополитическая 
математика» ХХI века. По мнению 
Н.А. Назарбаева G-GLOBAL – это 
пять принципов мироустройства 
в условиях многополярности: 

эволюция и отказ от 
революционных изменений в 
политике;

справедливость, равенство, 
консенсус;

глобальная толерантность и 
доверие;

глобальная транспарент-
ность;

конструктивная многополяр-
ность.

В ХХI веке возможен 
успешный поиск решений по 
большинству глобальных проблем 
на их основе. G-GLOBAL – это 
пять слагаемых безопасного и 
процветающего мира ХХI века. В 
системном виде они отражают все 
перечисленные выше ключевые 
международные инициативы 
Казахстана. Это: 

комплексный проект рефор-
мирования мировой финансово-
экономической системы;

мир, свободный от ядерного 
оружия;

Съезды мировых и 
традиционных религий;

единая континентальная 
платформа ЕвроАтлантической и 

ЕвроАзиатской безопасности;
Глобальная энергетическая 

стратегия и «Зеленый мост».
Все эти инициативы 

обсуждаются в ООН и других 
международных организациях, 
на наших многосторонних и 
двухсторонних переговорах с 
другими странами, стали частью 
общемирового диалога. Многие 
из них реализуются на практи-
ке. О поддержке инициати-
вы G-GLOBAL Президента 
Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева объявили многие 
нобелевские лауреаты, ветераны 
глобальной политики, эксперты. 
О ней позитивно высказываются 
многие политические лидеры. 
Миллионы пользователей уже 
посетили сайт G-GLOBAL. В 
целом G-GLOBAL – это вклад 
Казахстана в глобальный поиск 
путей развития мира [8]. 

Республика Казахстан за 
время становления и развития 
суверенного государства стала 
признанной мировой диалоговой 
площадкой, в том числе и после 
председательства в ОБСЕ в 
2010 году. Тогда Астане удалось 
добиться серьезных сдвигов 
в решении приднестровского 
конфликта и ряде других 
вопросов. Среди других знаковых 
событий – проведение саммита 
и председательство Казахстана 
в организации исламского 
сотрудничества (2011 год) и 
инициатива проведения в Алма-
Ате переговоров по иранской 
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ядерной программе в формате 
«5+1». Первый раунд состоялся в 
феврале этого года, второй может 
состояться в сентябре [9]. 

Созданная по инициативе 
Казахстана коммуникативная 
площадка G-GLOBAL стала 
своего рода публичной 
дипломатией. G-GLOBAL 
не просто односторонняя 
передача информации, а 
ведение диалога по наиболее 
злободневным глобальным 
проблемам человечества, которые 
необходимо разрешать всем 
миром. Важным в этом ряду, как 
пример развития государства 
с многовековой историей, 
становится предстоящая все-

мирная выставка ЭКСПО-
2017 – своеобразный апофеоз 
технологически-инновационного 
и исторически-культурного раз-
вития нации.

Новейшая история Казахстана 
вобрала в себя все трудности и 
противоречия тройного транзита: 
построения современной ры-
ночной экономики, проведения 
демократических реформ и 
изменения сознания людей. 
Анализ основных моментов 
политического, экономического 
развития и духовного 
возрождения нации показывает, 
что Казахстан второй декады 
ХХІ века совершенно не похож 
на страну конца ХХ века.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 

Еуразиялық  жəне салыстырмалы саяси бөлімінің бөлім бастығы, 
филология ғылымдарының кандидаты Анафинова Мəдина 
Латыпқызы. 

Мақалада Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев 
бастамашылық еткен аймақтардың əр түрлілігін, сондай-ақ 
елдің əлемдік экономикалық жəне саяси кеңістікке ықпалдастық 
пішіндерінің өзгешелігін анықтайтын сан алуан тəсілдерге талдау 
жасалынды. Президентпен ұсынылған сондай масштаб G-GLOBAL 
деген инновациялық ұғыммен белгіленді.

SUMMARY
The author of the article: Head of Department of Eurasianism and 

Comparative Political Studies of Institute of State History of the Science 
Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan (SC MES RK), candidate of Philological Sciences, Anaphinova 
Madina Latypovna

The paper carries out the analysis of the various approaches defi ning 
a variety of zones and distinction of formats of integration of the country 
in world economic and political space, initiated by the President of 
Kazakhstan N. A. Nazarbayev. Such exactly the scale suggested by the 
President is designated by the innovative concept G-GLOBAL.
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Қ.М. ЕРІМБЕТОВА 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚСТАН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕР 
ЖҮЙЕСІНДЕ: ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ

ШАРАЛАР (2005-2010ЖЖ.)
KAZAKHSTAN IN THE SYSTEM OF WORLD ECONOMIC 

PROCESSES: CRISIS-PROOF MEASURES (2005-2010)

Аннотация
ХХI ғасырдағы əлем елдері экономикасындағы өзгерістер мен 

үрдістер жүйесі, мемлекеттердегі нарықтық қатынастар мен жаһандық 
бəсекелестік ауқымына əсерін берді. Қазақстан Республикасында 
экономикалық реформалар тетігін жүзеге асыру халықтың келешекке 
жасаған таңдауына тікелей байланысты болды.

Қазақстан əлемнің бəсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына 
енуі жөніндегі стратегиясын жүзеге асыру мақсатын көздей, оны жүзеге 
асыру аясында 2006-2008 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасы 
даярланды. Бұл межені жүзеге асырудың міндеттері айқындалды. 
Қазақстанның жаңа экономикалық жүйе мен мемлекеттілігінің іргетасы 
қаланып, заманауи қоғамдық институттар нығайып, өмірдің сапасы мен 
ұстанымдары өзгерді. Кемел келешегі жан-жақты сараланып, түбегейлі 
жаңа кезеңге батыл қадам басуына байланысты, 2007 жылдың 28  
ақпанында «Қазақстан-2030» Стратегиясының келесі онжылдықтағы 
«Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстанның» жаңа міндеттерінің тиімді 
шешімдерімен алға ұмтылыс жасау айшықталды.   

Қазақстан 2008 жылды жаңа экономикалық жетістіктермен, 
жаңарған саяси құрылыммен қарсы алды. Негізгі іс-қимылдар 
əлемдік қаржы дағдарысының салдары мен оны еңсеруге арналған 
іс-шаралармен байланысты болды. Қоғамдық өмірдің барлық 
салаларындағы ілгерлеу серпіні – əлеуметтік-экономикалық өркендеу 
тиімділігін айғақтады. Орын алған қиыншылықтарға қарамастан, 
мемлекеттік холдингтердің, даму институттарының, əлеуметтік-
кəсіпкерлік корпорациялардың ішкі инвестициялық ресурстарының 
белсенділігін арттыру қажеттілікке айналды. Дағдарысқа қарсы 
шаралар кешені жасалынды.

Түбегейлі жаңару бағдарламасы - түбегейлі жаңару мəселесін 
шешудің алғашқы жаһандық кілті ретінде қараған Н. Назарбаев 

УДК 338.124.4(574:100)
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өзінің көзқарасын былайша түйіндейді: «Біз жаһандық əлемдік 
дағдарысқа бүкіл əлем болып кірдік жəне дағдарыстан шығудың 
осынау жаһандық кілтін бұрауды да біз бүкіл əлем болып қана істей 
аламыз». Алға қойылған мақсаттар 2008-2009 жылдардағы жаһандық 
дағдарыс жылдары үлкен серпіліс берді, елдің қуаты арта түсті. 2010 
жылдан бастап «Қазақстан-2030» Стратегиясы басымдылықтарымен 
дамудың жаңа кезеңі басталды.

Ұлттық экономиканың дағдарыс сындарынан өтуі жаңа белестің 
жобаларына жол ашты. Ол Қазақстан Республикасының Президенті 
– Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан-
2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
Жолдауында айқындалған жаңа бағыттың экономикалық саясаты.

Түйін сөздер: дүниежүзілік экономикалық үрдістер, нарық, 
инвестициялық ресурстар, дағдарысқа қарсы шаралар, стратегиялық 
басымдықтар, экономикалық саясат.

МЕЖЕЛЕРДІ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ МІНДЕТТЕРІН 
АЙҚЫНДАУ. Қазақстан 
Республикасы қысқа мерзім 
ішінде нарықтық реформалар 
жүргізіп, экономиканы түп-
кілікті реформалауға, тиісті 
заңнамаларды жасауға қол 
жеткізді. Реформаға дейін əлем-
дік қауымдастық Қазақстан-
ның экономикалық əлеуетімен 
толыққанды таныс емес еді. Ал 
жүргізілген реформа нəтиже 
бере бастаған, XXI ғасыр-
дың алғашқы онжылдығының 
ортасында Қазақстан əлем-
дік экономиканың бөлінбес 
бөлігіне айналған, нарықтық 
экономикалық қатынастағы, 
жаһандық бəсекелестік арнасына 
еркін ене бастаған ел ретінде 
мəлім бола бастады. Қазақстанда 
ТМД елдерінің ішінде бірінші 
болып, тұрақты əлеуметтік-
экономикалық дамуды қамта-
масыз ету, сыртқы қолайсыз 

факторларға тəуелді болмау мақ-
сатында Ұлттық қор құрылды. 
Мемлекет басшысының 2005 жы-
лы ақпан айындағы «Қазақстан 
экономикалық, əлеуметтік жəне 
саяси жедел жаңару жолында» 
Жолдауы тəуелсіздік жылдар 
тарихының ерекше оқиғасы 
əрі халық алдындағы жеке 
жауапкершілікпен сөйлеген ба-
тыл мəлімдемесі болды. 

Болашақтағы экономикалық 
реформалар тетігін жүзеге асыру 
халықтың келешекке жасаған 
таңдауына да байланысты еді. 
2005 жылдың 9 қыркүйегінде 
Алматыда 470 мыңнан астам 
мүшесі бар республикалық 
«Отан» саяси партиясының 
кезектен тыс VIII съезі өтті. Съез-
де сол жылы, 4 желтоқсан күні 
өтетін Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезекті сайлауына 
«Отан» партиясының атынан 
үміткер ұсыну жəне сайлау 
науқаны қарсаңында партияның 
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міндеттері туралы, сонымен 
бірге, өздері ұсынған жəне сенім 
білдірген үміткерді қолдау үшін 
сайлау алдындағы блокқа кіру 
жөніндегі мəселелер талқыланды. 
Съезде Саяси кеңестің шешімі 
бойынша «Отан» партиясы аты-
нан Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезекті сайлауына 
Нұрсұлтан Назарбаев үміткер 
ретінде ұсынылып, оның келісім 
беруін сұрады. Жəне қолдау мақ-
сатында «Асар» партиясымен бір-
лесіп, Қазақстанның халықтық 
коалициясын құруды ұсынды. Ел 
дамуының аса жауапты кезеңін-
де қолдау көрсету мен зор сенім-
ге алғысын білдірген Елбасы, 
«Отан» партиясынан Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
лауазымына үміткер болып 
сайлауға түсуге өз келісімін 
мəлімдейтінін айта келе: «...өткен 
жылдар мен жолдардың, барша 
қазақстандықтарды алға қойған 
ортақ мақсатқа жету жолында, 
одан əрі топтастыра түсетініне» 
сенім білдірді.

2005 жылдың 25 қазанынан 
бастап үміткер Н.Ə. Назарбаев 
«Қазақстан – тек қана алға!» сай-
лау алды «Əрбір қазақстандық 
қандай игіліктерге қол     
жеткізеді?», «Экономикамыз 
қалай өрлейді?», «Біз неліктен 
демократияны таңдаймыз?» 
бағдарламасында Қазақстанның 
əлемдегі ең бай 50 елдің біріне 
айналдыру мақсаты назарға 
алынады: «...Қазақстанды 
əлемдегі индустриясы дамыған 

елдер қатарына қосу, жалпы 
ішкі өнімді өсіру, экономикаға 
салынатын инвестиция мөлше-
рін арттыру. Сонымен қатар 
əлемдегі астық экспорттаушы 
елдердің алдыңғы бестігіне, 
мұнайды экспорттаушы елдердің 
алдыңғы ондығына енгізу, шағын 
жəне орта бизнестің жалпы 
ішкі өнімдегі үлесін өсіру» 
жөніндегі тұжырымдамаларымен 
ерекшеленді.

2006 жылдың 16 ақпанында 
ҚР Парламенті қос палатасының 
бірлескен отырысында Мемле-
кет басшысының Қазақстанның 
əлемнің бəсекеге барынша 
қабілетті 50 елінің қатарына енуі 
жөніндегі стратегиясын жүзеге 
асыру мақсатында жасалған, 
Үкіметтің 2006-2008 жылдарға 
арналған іс-қимыл бағдарламасы 
талқыланды. Бұл бағдарлама 
бойынша ішкі жалпы өнімнің 
орташа жылдық өсімі 8,5 пайыз 
құрайтындығы жоспарланып, 
яғни бұл көрсеткіш бойынша 
экономиканың жалпы өсімін 
аталған үш жылда 27,7 пайыз-
ға арттыруға болатындығын 
көрсетеді. Орташа жылдық ин-
фляцияны 5-7,3 пайыз шегінде 
қалдырып, еңбек өнімділігін жыл 
сайын 6,3-7,0 пайызға арттыру 
көзделді. Негізгі капиталға 
инвестиция салу 14-15 пайызға 
өсетіндігі, ІЖӨ-нің жан басына 
шаққандағы үлесі 2008 жылы 
5450 АҚШ долларына жеткізу 
міндеті қойылды. Депутаттар 
бағдарлама ұсынысына сыни 
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тұрғыда қарап, өнеркəсіп 
өндірісі өсімінің өте төмен 
(жалпы өсім 5%, өңдеуші сала 
6,5%) деңгейде көрсетілгенді-
гі, салынған инвестициялар-
дың қайтарымының аздығы, 
жалпылама сөздер мен көтерің-
кі мəлімдемелердің көптігі, 
өнеркəсіпті көтерудің нақты 
жолдары көрсетілмегені жө-
ніндегі сын-ескертпелерімен 
ұзақ талқылаудан өтіп, айтыл-
ған ескертулермен баяндама 
мақұлданды. 2006 жылдың 1-ші 
наурызында бірлескен Парла-
мент палаталарының отырысын-
да Президент Н.Ə. Назарбаев 
Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында «Қазақстанның 
əлемдегі бəсекеге барынша 
қабілетті 50 елдің қатарына 
кіру стратегиясын» жария етті. 
Стратегия бойынша əлемнің 
бəсекеге барынша қабілетті 
əрі серпінді дамып келе жат-
қан мемлекеттерінің қатарына 
қадам басуы жолындағы таяу 
болашақтағы бағыт-бағдардың 
негізгі жеті басымдықтары 
ұсынылды:

Бірінші басымдық: Қазақ-
станның əлемдік экономикаға 
ойдағыдай кірігуі – елдің 
экономикалық дамуының сапа-
лық серпілісінің негізі;

Екінші басымдық: Қазақстан 
экономикасын тұрлаулы эко-
номикалық өрлеудің іргетасы 
ретінде одан əрі жаңарту жəне 
əртараптандыру;

Үшінші басымдық: Халық-

тың неғұрлым «əлжуаз» топтарын 
қорғайтын жəне экономиканың 
дамуына қолдау көрсететін осы 
заманғы əлеуметтік саясат;

Төртінші басымдық: Осы 
заманғы білім беруді дамыту 
жəне саяси жүйені жаңарту;

Бесінші басымдық: Демо-
кратияны одан əрі дамыту жəне 
саяси жүйені жаңарту;

Алтыншы басымдық: Осы 
заманғы қауіп-қатерлер мен қыр 
көрсетулерге қарсы бара-бар 
ұлттық қауіпсіздік стратегиясын 
іске асыру;

Жетінші басымдық: Қазақ-
станның мүдделерін, өңірлік 
жəне əлемдік дамудың серпінін 
ескеретін теңдестірілген жə-
не жауапты сыртқы саяси 
бағытты одан əрі іске асыру. 
2006 жылы ТМД елдеріндегі 
əлеуметтік-экономикалық да-
муында экономикалық өсу 
қарқыны сақталды. Достас-
тық мемлекеттерде қаржылық 
жағдайы тұрақтыланғанмен 
дебиторлық жəне несиелік 
қарыздар мөлшерінің өсімі 
жалғасын тапты, ал кейбір 
елдерде еңбек жалақылары 
бойынша мəселелер туындады.                                                                                   

Ел экономикасының қар-
қынды өсуі, Қазақстанды əлемде-
гі дамыған елу елдің қатарына кі-
ру үшін өркендеп дамыған қоғам-
ның іргетасы заманауи бəсеке-
ге қабілетті жəне тек шикізат 
секторымен шектелмейтін ашық 
нарық экономикасымен ғана қа-
ланатыны негізделді. Бұл - жеке 
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меншік институты мен келісім-
шарттық қатынастарды құрметтеу 
мен қорғауға, қоғамның барлық 
мүшелерінің     бастамашылығы 
мен іскерлігіне негізделген 
экономика. Белгіленген ба-
сымдылықтардың барлығы 
маңызды əрі өзара байланысты 
болғандықтан да бірлескен 
жұмыс үйлесімділігі мен нақты 
жауапкершілік қажет болды.

Негізгі белгіленген басым-
дылықтарды орындау бойынша 
іс-шаралардың бастысы – 
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі 
Даму стратегиясын одан əрі іске 
асыру мақсатында, 2006 жылғы 
30 наурызда Мемлекет басшысы-
ның «Қазақстанның 2030 жылға 
дейінгі Даму стратегиясын 
одан əрі іске асыру жөніндегі 
шаралар туралы» Жарлығына 
орай, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2006-2008 жылдарға 
арналған бағдарламасы жəне 
Президенттің 2006 жылғы 1 
наурыздағы Қазақстан халқына 
арналған Жолдауын іске асы-
ру жөніндегі іс-шаралардың 
жалпыұлттық жоспарының 
бекітілді. Мақсатқа қол жеткізу 
үшін Үкіметке мемлекеттік 
жоспарлаудың жаңа тəсілдері 
мен тетіктерін ендіру қажеттігі, 
бюджеттік жоспарлаудың ти-
імділігін арттыруды, нəтижеге 
бағдарланған басқару жүйесін ен-
гізу, өңірлердің тұрақты дамуын 
арттыру, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесін одан əрі дамыту бойынша 
ұсыныс əзірлеу, бағдарламалық 

құжаттар əзірлеу сатысының 
экономикалық құрылымдарын 
сапалық тұрғыда жақсартуға 
қабілетті ілгері бастырушы 
нақты жобаларға көшу қажет 
болды. Бірақ Үкімет əлеуеті 
мұндай жауапты Стратегияны 
орындау алдында дəрменсіз 
болып шықты. Жаңа Үкімет жəне 
оның құрамының бекітілуімен, ел 
экономикасын серпінді дамытуға 
бағыт алды. 2007 жылдың 26 
қаңтарында Премьер-Министр 
К. Мəсімовтің төрағалығымен 
Үкіметтің кеңейтілген Үкімет 
мүшелері, облыстардың, Астана 
жəне Алматы қалаларының 
əкімдері қатысқан алқа мəжі-
лісінде жаңадан жасақталған 
Үкіметтің алда тұрған міндеттері 
айқындалды:

- əкімшілік реформаларды 
тереңдетуге күш салу;

- мемлекеттік жоспарлауды 
жетілдіру міндеттеріне бай-
ланысты Үкіметтегі 120-ға 
жуық бағдарлама жобаларының 
тиімділігі мен бақылау мүмкін 
еместігін Үкімет басшысы айта 
келе, оны нақты нəтижелерге қол 
жеткізетін 5-7 бағдарламаға дейін 
қысқарту қажеттігі;

- мемлекеттік органдардың 
қызметін жетілдіру. Министрлер 
кабинеті мемлекеттік орган-
дар басшыларына, сондай-ақ 
бюджеттік салаға белгілі бір 
деңгейде дербестік беру, олар-
дың жауапкершілігін арттырып, 
бақылау шараларын қатаңдату;

- орталық жəне жергілікті 
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мемлекеттік органдардың көп-
теген бағдарламалық құжат-
тарын Үкімет деңгейінде 
бекіту шаралары азайтылып, 
тек стратегиялық жоспарлар-
ды талқылау жəне мақсатты 
көрсеткіштер ғана бекітілетін 
болды;

- бюджетті жоспарлау жəне 
бюджетаралық қарым-қатынасты 
жетілдіру. Жергілікті атқарушы 
органдарға қаржы ресурстарын 
басқаруда белгілі бір деңгейде 
дербестік ұсынылатындығы;

- өңірлерді дамыту (ірі 
өндірістер ашу, жаңа инвес-
тициялық жобаларды іске 
асыру);

- экологиялық мəселелерді 
ескеру;

- əлеуметтік даму (халықты 
əлеуметтік қолдау жүйесі, 
еңбекпен қамту саясаты, көші-
қон саясаты жəне т.б.).

2007 жылғы 10 қаңтарда 
Мемлекет басшысының алға 
қойған міндеттерін шешуге 
арналған, Жаңа Үкіметтің  «2007-
2009 жылдарға арналған Үкі-
мет бағдарламасының» негізгі 
басымдықтары мен бағыттары 
Парламент палаталарының бір-
лескен отырысында мақұлдан-
ды. 

2007 жылдың наурызында 
Президенттің қатысуымен өт-
кізілген республика ауыл ша-
руашылығы қызметкерлерінің 
мəжілісінде 2006 жыл қо-
рытындыланып, саланы дамыту 
жөніндегі міндеттер белгіленді. 

Экономиканы əртараптандыру 
мен елдегі туарларды сыртқа 
шығару мүмкіндігін арттыруды 
агроөнеркəсіп кешенінен бастау 
керектігі ескертілді. Ауылды 
одан əрі өркендетудің негізгі 
міндеттерінің белгіленуіне бай-
ланысты, оларды орындау жөнін-
де нақты тапсырмалар берілді. 
Өңір басшыларының міндеттері 
нақтыланды. Бұл кезең Қазақстан 
экономикасы дамуында жаңа 
кезеңнің қажеттілігі туындағанын 
қазақстандықтардың түйсіне 
алуының өзі үлкен маңызға 
ие болған еді. Алда қысқа 
мерзімді экономиканы жаң-
ғырту шараларын жасап, 
«өтімді жобаларды» жүзеге 
асыру жұмыстары тұрды. 
Өңдеуші өнеркəсіпті, көлік пен 
инфрақұрылымдық жобаларды 
қаржыландыру, оған инвестиция 
тартуда даму институттарының 
рөлі, құрылып жатқан əлеуметтік-
кəсіпкерлік корпорациялардың 
қызметіне жəне т.б. мəселелер 
қарастырылды.

Қазақстанның жаңа эко-
номикалық жүйе мен мем-
лекеттілігінің іргетасы қаланып, 
заманауи қоғамдық институттар 
нығайып, өмірдің сапасы мен 
ұстанымдары өзгерді. Кемел келе-
шегі жан-жақты сараланып, тү-
бегейлі жаңа кезеңге батыл қадам 
басуына байланысты, 2007 жыл-
дың 28  ақпанында «Қазақстан-
2030» Стратегиясының келе-
сі онжылдықтағы «Жаңа 
əлемдегі жаңа Қазақстанның» 
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жаңа міндеттерінің тиімді 
шешімдерімен алға ұмтылыс 
жасау айшықталды:

Бірінші міндет – экономика-
ның тұрлаулы дамуын ұстап тұру 
емес, оның өсуін басқару;

Екінші міндет – өңірлік 
экономикада сапалық жаңа 
табыстарға жету жəне жаһандық 
экономикаға толыққанды 
қатысуды қамтамасыз ету;

Үшінші міндет – өндіруші 
сектор тиімділігін арттыру;

Төртінші міндет – өндірістің 
шикізаттық емес секторының 
дамуын, экономикалық əртарап-
тандырылуын қамтамасыз ету;

Бесінші міндет – өңірлік 
жəне жаһандық экономикадағы 
өзіміздің жаңа рөлімізге сəйкес 
заманауи инфрақұрылымды да-
мыту;

Алтыншы міндет – 
заманауи білім беру мен 
кəсіптік қайта даярлау, 
«парасатты экономиканың» не-
гіздерін қалыптастыру, жаңа 
технологияларды, идеялар 
мен көзқарастарды пайдалану, 
инновациялық экономиканы да-
мыту;

Жетінші міндет – атаулы 
əлеуметтік қолдау жəне əлеумет-
тік саланы нарық қағидаттары 
негізінде дамыту;

Сегізінші міндет – дамуы-
мыздың жаңа кезеңінің бағытына 
сəйкес саяси жүйені жаңғырта 
жаңарту;

Тоғызыншы міндет – 
халықаралық іс-тəжірибені ес-

керіп, əкімшілік реформаны же-
делдете жүргізу;

Оныншы міндет – Жаңа 
Қазақстанның Орталық Азия өңі-
рі мен əлемдік қоғамдастықтағы 
жетістіктері мен мүмкіндіктерін 
ілгерлету.

Жоғарыдағы он міндетті 
орындау үшін Қазақстанның ішкі 
жəне сыртқы саясатының аса 
маңызды 30 серпінді бағытын, 
яғни Қазақстанның жаңа кезеңдегі 
даму Стратегиясы айқындалды. 

Өтпелі кезеңнен ойдағыдай 
өткен Қазақстан дамуының 
сапалық жаңа кезеңіне қадамының 
басы болған 30 серпінді бағыттың 
шешімін табуға тиісті, алты 
өзекті мəселенің алғашқы 
екеуі, іске жаңаша қарауды 
қажет етілетін кешенді жаңарту 
үдерістерге бағытталды: біріншісі 
– қолдағы мүмкіндіктерді 
айқындау жəне пайдалану, 
сондай-ақ жаңа бəсекелестік 
артықшылықтар қалыптастыру 
арқылы Қазақстанды жаһан-
дық экономикаға ойдағыдай 
кіріктіруге бағытталған жəне 
екіншісі – əртараптандыру, 
инфрақұрылымдық дамыту 
жəне жоғары технологиялық 
одан əрі индустрияландыру 
негіздерін жасау арқылы 
Қазақстан экономикасының өсуі 
мен тұрлаулылығын басқаруға 
бағытталған мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыру негізделген.

Стратегия əрбір жұмысты 
заман талабына сай ұйымдастыру, 
билік тармақтарының, бизнес-
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қауымдастықтың, академиялық 
жəне қолданбалы ғылымның, 
үкіметтік емес ұйымдардың, 
БАҚ-тың іс-қимылын оңтай-
лы ұйымдастыру, отандастар 
қолдауымен ғана шешілетін 
міндеттер еді. 

Басты мақсат - əлемнің 
бəсекеге қабілетті 50 елінің 
қатарынан нық орын алу жəне 30 
корпоративтік көшбасшыларын 
қалыптастыру негізінде елді 
индустрияландыру болды. 

Жалпы алғанда 2007 жы-
лы дүниежүзінде ІЖӨ өсу 
қарқынының жоғарлылығы 
сақталынды (5,2%). Бұл жаһан-
дық еңбек нарқы тұрақтылығына 
жəне еңбекпен қамтылғандар 
санының өсуін қамтамасыз етті. 
Мəселен, 2007 жылы 15 жəне одан 
жоғары жастағы 3,0 миллиард 
адам жұмыспен қамтылған, 
жұмыссыздардың жалпы саны 
– 189,9 млн. адамды құраған, 
2006 жылмен салыстырғанда 
сəл өскендігі байқалды. 
Жұмыссыздық деңгейі бұрынғы 
қалпын сақтады – 6,0 пайыз. Ал 
ТМД елдерінің басым көпшілігі 
2007 жылы дамудың жоғары 
қарқынымен сипатталды. Ресейде 
ІЖӨ өсімі 9 пайызды құрады, 
басқа мемлекеттерде оның 
көрсеткіші одан да жоғары болды. 
Бұл еңбек нарқындағы жағдайды 
жақсартуға мүмкіншілік берді.

2007 жылдың ортасынан 
бастап əлем елдерінде қаржылық 
дағдарыстың алғашқы белгілері 
біліне бастады. АҚШ-тағы 
ипотекалық дағдарыстың жыл 
соңына дейін ауқымы көбеймесе 

азаймайтындығы қобалжу ту-
ғызды. Ондағы банк-несие саяса-
ты құлдырады. Ипотекалық дағ-
дарыс қаржы дағдарысын, ал ол 
тиісінше əлемдік деңгейде əсерін 
беретін əлемдік экономикалық 
дағдарысқа ұласты. XX ғасырда 
да əлемді шарпыған дағдарыстар 
етек алған еді: ол бірінші 
дүниежүзілік соғысынан кейінгі 
дағдарыс, ал 1929-1933жж 
«ұлы құлдырау жылдары» 
дамыған елдерде 50 млн. адам 
жұмыссыз қалды, АҚШ ұлттық 
байлығының 40 пайызға жуығын 
жоғалтты. Өнеркəсіп өндірісі 
АҚШ пен Францияда 46 пайызға, 
Ұлыбританияда 23 пайызға, 
Жапонияда 33 пайызға, Италияда 
үш есеге дейін қысқарды. 1997-
1998 жылдардағы Оңтүстік-
Шығыс Азия мен Ресейдегі 
дағдарыс осы елдерді ғана 
көбірек қамтыды, басқа елдерге 
аз ғана қиындық келтірді. 

2007 жылдан басталған 
қаржы дағдарысы бүкіл əлем 
елдеріне жайылып, экономикалық 
дағдарысқа ұласты. АҚШ-тың 
алпауыт банктері «Lehman 
Brothers» жəне «Merrill Lunch» 
банктері банкротқа ұшырады 
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жəне олардан несие алып отыр-
ған кəсіпорындардың жұмыс 
ырғағына салқынын тигізді. 
2006 жылдан бастап АҚШ 
банктері бұрын беріп келген 
несие құнын бір пайыздан бес-
жеті пайызға дейін өсірді. Бұл 
өсімді    қарапайым халық та, 
кəсіпорындар да көтере алмады. 
Бірі несиесін қайтара алмаса, 
екіншісі берген несиесін қайтара 
алмады. Тиісінше сұраныс 
төмендеп, өндіріс көлемі азая 
бастады. 2008 жылдың күзінен 
бастап дамыған елдердің алып 
компаниялары мен өндіріс 
орындары мыңдаған адамдардың 
жұмыстан қысқарғандығы жəне 
өнім өндірудің төмендегені 
туралы ақпараттар жариялай 
бастады. Əлем елдеріндегі 
өнеркəсіп өндірісінің төмендеуі 
Қазақстанның шикізат секторына 
едəуір зардабын болды, мұнай-
мен, газбен қатар металдың, түсті 
металдардың жəне тағы басқа 
шикізат қорларының арзандауы 
ел экономикасына əсерін тигізбей 
қоймады.

2007 жылы Мемлекет 
басшысы Ақмола,  Алматы, 
Шығыс Қазақстан, Жамбыл, 
Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, 
Павлодар, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарына жұмыс сапарымен 
барып облыс активтерімен, түрлі 
ұйымдар мен кəсіпорындардың 
қызметкерлерімен, ауыл 
шаруашылығы өндірушілерімен, 
жұртшылық өкілдерімен 
кездесті. Өнеркəсіп жəне 

əлеуметтік нысандарда болып, 
жаңа өндірістердің іске 
қосылуына қатысты. Мəселен, 
Алматы облысындағы керамо-
гранит плитка өндірісі ЖШС 
«Гранито Плюс» зауыты, Шығыс 
Қазақстандағы автокөліктің жаңа 
үлгісін жинау жөніндегі желілер 
АҚ «Азия Автоодағы» «Шевроле» 
жəне бұрғылап қашау өндірісі 
бойынша технологиялық желі АҚ 
«Востокмашзавод», Қарағанды 
облысында (күкіртті ангидритті 
пайдаға асыру бойынша) 
«Балқаштүстіметалл» заводы, 
Жамбыл облысында  биоэтанол 
өндірісі бойынша ЖШС «БМ», 
Қостанай облысында Варваринск 
алтын-мыс рудасы кен орнының 
ашылуы, Павлодар облысында 
электролиз заводы мен ЖШС 
«KSP Steel» болат құбыр 
заводы, Маңғыстау облысында 
Көлік-логистикалық орталығы 
құрылысы жəне өнеркəсіптік 
жəне медициналық түрлі заттар 
өндірісі бойынша жаңа заводтар 
орнына белгі салу; Оңтүстік 
Қазақстанда Қазақстандағы ірі 
АҚ «Химфарм» фармацевтикалық 
заводында мазьды медициналық 
дəрмектер цехының іске қосылуы, 
жаңа мақта өңдеу заводы жəне 
Шардара су қоймасындағы кең 
көлемді бөгетті қайта жасау 
мен нығайту жұмыстарының 
аяқталуы. 

2007 жылдың қыркүйек 
айында, жаңа оқу жылы 
басында Президенттің қаты-
суымен «Қазақстан» ұлттық 
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телеарнасының тікелей эфирі-
нен бүкіл ел-жұртшылығына 
арналған «Жаңа əлемдегі жаңа 
Қазақстан» интерактивтік 
сабағы өтті. 2007 жылдың 
қазан айында «Қазақстан-2030» 
Стратегиясының он жылдығы-
на арналған халықаралық 
конференцияда республиканың 
келешектегі дамуы талқыланды.

Дағдарысқа қарсы шаралар 
2007 жылдың күзінен бастап 
қолға алынып, 11 қазанда 
Үкімет мүшелерімен болған 
кеңесте Мемлекет басшысы ел 
экономикасының беріктілік қоры 
өте жоғары жəне банктердің 
аяқтарынан нық тұрғанын 
мəлімдей келе, дағдарыс үрдісінің 
жоқтығын, ал қиындықтар туған 
жағдайда мемлекеттік қолдау 
көрсететіндей мүмкіндіктер 
барлығын мəлімдейді. Деген-
мен, Қазақстан экономикасы 
мен банктері сыр беруіне  
байланысты дағдарыстың алдын 
алу үшін Президент Үкіметке 
нақты тапсырмалар берді: азық-
түлік бағасын себепсіз өсірмеу, 
халықтың əлжуаз топтарын 
əлеуметтік қорғау жөнінде 
ықпалды шаралар қабылдау, 
қаржы жүйесінің тұрақтылығын 
сақтау, 2008 жылдың бюджетіне 
қажет болған жағдайда банк 
секторына қаржылай қолдау 
көрсетуге 4 млд. доллар қаржы 
бөлу, электр энергетикасы мен 
энергия сақтауда тариф саясатын 
жетілдіру. 

2007 жылдың қорытындысы 

бойынша Қазақстанда эко-
номикалық өсу қарқыны 8,5 
пайызды құрады. Жалпы ел 
экономикасы 2001 жылдан бастап 
жылына орта есеппен 10 пайызға 
өсіп отырды. Елдің айтарлық-
тай резерві қалыптастырылып, 
Ұлттық қор қаражатын қоса 
есептегенде ол шамамен 40 
млд. АҚШ долларына жеткен 
жинақтаулардың болуы, елдің 
қаржы жүйесінің тұрақтылығын 
қамтамасыз етуде өзекті 
рөл атқарды. Əлеуметтік 
салада 2000 жылдан бастап, 
мемлекеттік бюджеттің білім 
беруге, денсаулық сақтауға жəне 
əлеуметтік қамсыздандыруға 
арналған шығындары 5 еседен 
астам ұлғайды. 5 миллионнан 
астам адам əлеуметтік 
қорғаумен қамтылды. Халықтың 
зейнетақылық жинақтау көлемі 
1,1 триллион теңгеден асып 
түсті. 

Əлуметтік инфрақұрылым 
нығайды, 2007 жылы республика 
бойынша 76 мектеп, 23 денсау-
лық сақтау нысаны салынды. Бұл 
жыл Қазақстан үшін жан-жақты 
экономикалық, əлеуметтік жəне 
саяси жаңару жолында тағы бір 
сенімді ілгері қадам жасаған жыл 
болды. Демографиялық құлдырау 
тоқтатылды. 2007 жылғы 
экономиканың өсу қарқыны 8,5 
пайызды құрады.

2007-2008 жылдары эко-
номикаға қолдау көрсетуге 
Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша 540 миллиард 
теңгеден аса, тұрғын үй нарығын 
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тұрақтандыруға (бірінші ке-
зекте үлескерлерді қолдау) 
175 миллиард теңгеден астам 
қаражат бөлінген. Қазақстан 
2008 жылды жаңа экономикалық 
жетістіктермен, жаңарған саяси 
құрылыммен қарсы алды. Негізгі 
іс-қимылдар əлемдік қаржы 
дағдарысының салдары мен оны 
еңсеруге арналған іс-шаралармен 
байланысты болды. Қоғамдық 
өмірдің барлық салаларындағы 
ілгерілеу серпіні – əлеуметтік-
экономикалық өркендеу тиім-
ділігін айғақтады. Орын алған 
қиыншылықтарға қарамастан, 
мемлекеттік холдингтердің, даму 
институттарының, əлеуметтік-
кəсіпкерлік корпорациялардың 
ішкі инвестициялық ре-
сурстарының белсенділігін 
арттыру қажеттілікке айналды. 
2008 жылдың 6 ақпанында 
Парламент палаталарының 
бірлескен отырысында Президент 
Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан 
халқының əл-ауқатын арттыру 
– мемлекеттік саясаттың басты 
бағыты» Жолдауының негізгі 
арқауы – əлемдік экономикалық 
дағдарыстың зардаптарына 
қарсы тұру əрекеті болды. 
Президент  қысқа мерзімді 
жəне орта мерзімді міндеттерді 
шешудің басым бағыттары 
жөнінде халыққа жариялады. 
Ал 14-ші ақпанда Мемлекет 
басшысының төрағалығымен 
Үкіметтің кеңейтілген оты-
рысында 2007 жылдың əлеу-
меттік-экономикалық дамуы-
ның қорытындысы шығарылып, 
жарияланған Жолдау аясында-
ғы межелерді жүзеге асыру 
міндеттерімен бірге, банктердегі, 

қаржы жүйесіндегі, құрылыс 
пен қозғалмайтын мүлік 
секторындағы мəселелер, 
сонымен қатар билік пен 
ведомостволар алдына қар-
жы тұрақтылығын қамтамасыз 
ету жəне əлемдік қаржы нар-
қындағы дағдарыстың ұлттық 
экономикаға теріс ықпалын 
төмендету жөнінде міндеттер 
қойылды. Облыс, Астана жəне 
Алматы қалаларының əкімдері-
не тұрмысы төмен тұрғындар-
ға назар аудару, жұмыспен 
қамтылмаған құрылысшыларды 
жəне т.б. жұмысқа орналасты-
ру, оларды қайта мамандық 
даярлаудан өткізу, 100 мектеп пен 
100 аурухана бағдарламасының 
орындалуын қадағалау, өңірлерде 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жұмыстарының нақты нəтижеле-
рі қажет болды.

ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ 
ҚАБЫЛДАНҒАН ІС-
ШАРАЛАР ЖƏНЕ ОНЫҢ 
БАРЫСЫ. Дағдарысқа қарсы 
қабылданған іс-шаралар нə-
тижесі ретінде 2008 жылы 
Қазақстанның 9 облысында 
19 жаңа өнеркəсіптік өндіріс 
орындарының іске қосылуын 
атап өтуге болады. Астана-
Бурабай автобаны ашылып, Шар-
Өскемен темір жол магистралі 
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құрылысы аяқталды, 2 театр, жа-
ңа мектептер, ауруханалар жəне 
т.б. нысандар салынды. Аста-
на қаласының 10 жылдығында 
Президент Н.Ə. Назарбаевтың 
қатысуымен инновациялық жо-
балардың: Алматы облысының 
Іле ауданында «Даму» индус-
триялық-логистикалық орталы-
ғы, Шымкенттегі ТМД ел-
дері бойынша баламасы жоқ 
Медициналық мақсаттағы құрал-
жабдықтар мен бұйымдарды 
залалсыздандыру орталығы, 
Астана-Шортанды (ұзындығы 
224 шақырым) алты жолақты 
автобаны, Алматы əуежайының 
жаңа ұшу-қону алабы, Қарағанды 
облысындағы «30 корпоративтік 
көшбасшы» бағдарламасының 
шеңберінде салынған «Silicium 
Kazakhstan» металлургиялық 
кремний өндіру зауыты 
жəне т.б. тұсаукесері болды. 
Мерекеге арналған «Астананың 
10 жылдығы» төсбелгісі 
тағайындалып, республика 
бойынша 30 мыңға жуық адам 
марапатталды.

2008 жылдың қыркүйек 
айындағы Парламенттің төртін-
ші шақырылымының екінші 
сессиясындағы Елбасының 
сөйлеген сөзі - қоғамдық серпіліс 
тудырды. Депутаттық корпус 
алдына қойылған міндеттерге 
сəйкес, 2008 жылы Салық жəне 
Бюджет кодекстері, 2009-2011 
жылдарға арналған үшжылдық 
бюджет, Бəсекелестік туралы заң 
қабылданды.   

2008 жылдың күзіне қарай 
АҚШ-тағы ипотекалық дағ-
дарыстан басталған қаржылық 
тоқыраумен Еуроодақ, Оңтүстік-
Шығыс Азия елдерінің қаржы 
нарығы тұрақсызданды. Ресей 
жəне өзге де көрші елдерде 
қаржы дүмпуі нақты экономикаға 
тікелей əсерін  берді. Осындай 
жаһандық дағдарыс тигізетін 
əсерінің алдын алу мақсатында 
Үкімет жұмысының 2009-2010 
жылдарға арналған бағыты 
айқындалды. 2008 жылдың 13 
қазанында Үкіметтің əлемде-
гі қаржылық дағдарыстың 
Қазақстан экономикасы үшін 
салдары жəне оны еңсеруге 
арналған шаралар туралы Үкімет 
мүшелері мен əкімдер, парла-
мент депутаттары, Президент 
əкімшілігі жəне есеп беретін 
органдардың басшылары мен 
БАҚ өкілдері қатысқан Үкіметтің 
кеңейтілген мəжілісі болып өтті. 
Аталынған мəжіліс қарсаңында 
Президент Н.Ə. Назарабаев  
«Ұлттық экономиканың бəсекеге 
қабілеттілігі мен тұрақтылы-
ғын қамтамасыз ету жөнінде-
гі кейбір шаралар туралы» 
Жарлығымен мемлекеттік 
активтерді басқару жөніндегі 
«Самұрық» қазақстандық хол-
дингі акционерлік қоғамы мен 
«Қазына» орнықты даму қоры 
акционерлік қоғамын біріктіру 
жолымен «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат акционерлік 
қоғамы, яғни басқаша айтқан-
да «Қазынаның» белсенді 
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инвестициялық ұстанымын 
«Самұрықтың» стратегиялық 
ресурстарымен біріктіру ар-
қылы кез-келген ауқымдағы 
жобаларды іске асыруға қабілетті 
əлемдік деңгейдегі мемлекеттік 
корпорация құрылды.

Бұл əл-ауқат қорының 
негізгі мақсаты – ұлттық даму 
институттарының, ұлттық ком-
паниялар мен басқа да заңды 
тұлғалардың өзіндік меншік 
құқығында тиесілі акциялар 
пакеттерін (қатысу үлестерін) 
басқаратын ұлттық басқарушы 
холдингі болып айқындалды. 
Аса ірі мемлекеттік активтерді 
біріктіру туралы мəселені шешуде 
бірқатар корпорациялардың 
(«Қазатомөнеркəсіп» ұлттық 
атом компаниясы, «Eyrazian 
Natural Resources Carporation», 
«Қазақмыс» корпорациясы, 
«Қазақстандық ипотекалық ком-
пания», «Қазақстандық ипо-
текалық кредиттерге кепіл беру 
қоры») акциялар пакеті жəне 
жеті əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорациялар («Сарыарқа», 
«Оңтүстік», «Ертіс», «Жетісу», 
«Каспий», «Тобыл», «Батыс») 
«Самұрық-Қазына»  жаңа хол-
дингіне берілді. Президент Жар-
лығымен«Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры акционерлік 
қоғамының басқарма төрағасы 
болып Қайрат Келімбетов тағай-
ындалды.

Үкімет алдында экономика-
ны жəне қаржы секторын 
тұрақтандыру жұмыстары тұ-

рды. Күрделі экономикалық 
сынақтарды қарсы алған Үкімет, 
Ұлттық банк жəне Қаржылық 
қадағалау агенттігі экономика-
ның өсуінің құлдырауына жəне 
қаржы дағдарысына жол бермеуге 
қол жеткізді.

Экономиканың тұрақты бес 
пайыздық өсімі, орташа əлемдік 
өсу қарқынынан əлдеқайда 
жоғары еді. Азық-түлік қау-
іпсіздігін қамтамасыз ету мақ-
сатында ауыл шаруашылығын 
дамыту үшін 2008 жылы 135 
миллиард теңге, ал шағын 
жəне орта бизнесті қолдауға 
165 миллиард теңгеден астам 
қаржы бөлінді. Жұмыссыздық 
деңгейі 7 пайыз, экономикаға 
салынған  инвестицияның артуы 
10 пайызды құрады. Тұрақтай ал-
ғанда тұрақтандырушы бағалар, 
2008 жылдың қыркүйегіндегі 
инфляция деңгейі 2007 жылғы 
желтоқсанға қарағанда 8,1 
пайызды құрады. Сонымен қатар 
қиын экономикалық жағдайда 
2008 жылдың 1 қазанында елдің 
«халықаралық резервтері» мен 
Ұлттық қор активтерінің жалпы 
көлемі 51 жарым миллиард АҚШ 
долларынан асып түсіп, жыл 
басынан 34 пайызға ұлғайды.   

«Экономикалық даму са-
пасын арттыру бағытында, 
экономика үшін  дағдарыс 
кезеңінде де пайда табуды 
үйренуге» шақырған Қазақстан 
Президенті Н.Ə. Назарбаев, 
дағдарысты жағдайдағы ахуал-
ды жақсы мүмкіншіліктермен 
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ұштастыру қажеттігін нақ-
тылады. Үкімет алдындағы 
2009-2010 жылдардағы атқары-
латын міндеттердің үш шешу-
ші бағыты тұжырымдалды: 
макроэкономикалық тұрақ-
тылықты қамтамасыз ету, 
қазақстандықтардың əлеумет-
тік ауқаттылығы жəне эко-
номиканы жаңарту. Осы ке-
зеңде Үкіметке Экономика мен 
қаржы жүйесін тұрақтандыру 
бағдарламасын іске асыруға 
карт-бланш жəне қалыпты емес 
шешімдер қабылдау үшін үлкен 
өкілеттіктер берілді. Сонымен 
қатар осындай мүмкіндіктермен 
бірге, Үкімет пен Ұлттық банкке 
экономиканың қаржы жүйесі 
мен əлеуметтік саланың жай-
күйі үшін дербес жауапкершілік 
жүктелді. Үкіметке бірінші 
кезекті шараларды қаржылай 
қамтамасыз ету үшін Ұлттық 
қор қаражатынан əзірленген 
жəне келісілген Тұрақтандыру 
бағдарламасы үшін 2009-2010 
жылдарға 10 миллиард АҚШ 
доллар қаржысын бөлу жөніндегі 
тапсырма берілді.

2008  жылдың  қараша  айының 
соңындағы Үкімет отырысын-
да «Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің 
жəне Қазақстан Республикасы 
қаржы нарығы мен қаржы ұй-
ымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігінің Экономиканы жəне 
қаржы жүйесін тұрақтандыру 
жөніндегі 2009-2010 жылдарға 

арналған Бірлескен іс-қимыл 
жоспары» мақұлданды. Жос-
пардағы шараларды жүзеге 
асыру үшін Қазақстан эко-
номикасы бюджетте қаралған 
2,2 триллион теңгеден кем емес 
қаржы көлеміне қолдауға ие 
болды. 2008 жылғы 1 қарашада 
Қазақстанның алтын-валюта 
резервтері мен Ұлттық қордың 
жалпы көлемі 47 млд. АҚШ 
долларынан астам болды. Алға 
қойылған басты  Қазақстандағы 
əлеуметтік-экономикалық жағ-
дайға жаһандық дағдарыстың 
теріс салдарын баяулату жəне 
болашақта сапалы экономикалық 
өсу үшін, қажетті негіздерді 
қамтамасыз ету мақсаттарға 
жетуде Үкіметтің, Ұлттық 
Банк пен Қаржылық қадағалау 
агенттігінің іс-шарасы бес 
бағытқа шоғырландырылды:

•Қаржы секторын тұрақ-
тандыру

•Жылжымайтын мүлік ры-
ногындағы мəселелерді шешу 

•Шағын жəне орта бизнесті 
қолдау

•Агроөнеркəсіптік кешенді 
дамыту

•Инновациялық, индус-
триялық жəне инфра-құр-
ылымдық жобаларды іске асыру. 
Жоспарды іске асыру бойын-
ша Үкіметтен негізгі оператор 
«Самұрық-Қазына» қоры бол-
ғандықтан, оны 607,5 млд. теңге-
ге қосымша капиталдандыру-
ды жүзеге асырды. «Самұрық-
Қазына» қоры мен «Қазагро» 
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холдингі тиісінше 4 млд. АҚШ 
доллары жəне 1 млд. АҚШ 
доллары соммасына облигация 
шығару жолымен Ұлттық қордан 
қарыз алуды жүзеге асыруды 
міндеттенді. Бұл үшін Ұлттық 
қордың инвестициялық саясаты-
на өзгерістер енгізілетін болды. 
Осындай шаралар жасалғанмен 
де жаһандық тұрақсыздық елдің 
экономикалық өсу қарқынына 
ықпалын тигізді, 2008 жылы 
экономикалық өсу 3,1 пайызды, 
жұмыссыздық деңгейі шамамен 7 
пайызды, инфляция жыл соңында 
9,5 пайызды құрады. 

2009 жылы қаңтар айының 
соңында Давос (Швейцария) 
қаласында өткен Бүкілəлемдік 
(бизнес əлемінің 1600-ға 
жуық өкілдері, 18 мемлекеттің 
Президенттері мен 22 елдің 
үкімет басшылары, БҰҰ 
Бас хатшысы Пан Ги Мун 
бастаған 8 беделді халықара-
лық ұйымдардың жетекшілері 
қатысқан) экономикалық форум 
аясындағы кезесулер мен 
отырыстар жаһандық дағдарысқа 
арналды, олардың пікірі 
жаһандық қаржы дағдарысына 
байланысты əлем экономикасы 
тап болған қиындықтарға, 
экономикалық қатынастардың 
мүмкіндіктерін кеңейте отырып, 
əлемдік экономиканы қайта 
құру, дағдарыстан кейінгі 
кезеңдегі экономикалық ахуал 
мен бизнестің этикалық нормала-
рын жетілдіру мəселелерінің 
төңірегінде тоғысты. 

Дəл осы жылы, əлем ел-
дерін күйзелткен дағдарыстан 
шығудың тосын жолы ғана 
емес, əлем экономикасының 
болашақтағы дұрыс дамуына 
тигізер əсері туралы идеялар 
да қамтылған Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н. Назарбаевтың «Дағдарыстан 
шығу кілті» мақаласын Ресей 
басылымы жариялады. Мұнда 
жаһандық дағдарыс – ішкі 
шешімін таппаған мəселелердің 
заңды сыртқы салдары ретінде 
қарастырылып, оны нақты 
айқындап белгілемейінше дағ-
дарыстың өзі бастау алған 
əлемдік валюта-қаржы жүйесін 
реттеу жөніндегі бүкіл күш-жігер 
атүсті сипат алатынын, қандайда 
бір жіберілген кемшіліктің алдын 
алмаса асқына жаңа дағдарысқа 
жол берілетінін нақтылады жəне 
одан шығатын жолды іздестіру 
қажеттігін мəлімдеді. Ол үшін 
түбегейлі жаңғыртуды бастау 
керек, тиісінше оны бастау үшін 
бүкіл ойлау жүйесін жаңарту 
керектігін ашып айтты. Жаһандық 
дағдарыстың басты себепшісі – 
əлемде баршаға ортақ, баршаның 
мүддесін қорғайтын валютаның 
жоқтығы. Оның жеті кемшілігі:

- əлемнің көптеген пар-
ламенттері ратификациялайтын 
Əлемдік валюта туралы бүкіл-
əлемдік заңның негізінде 
жүзеге асуы тиіс. Əлем 
болашағы əділетті де ортақ 
дүниежүзілік бір валютаның 
болуына тікелей байланысты. 
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Бүгінгі қолданыстағылардың 
бəрі ешкімнің бақылауына 
алынбаған, еркіндігі шектеулі 
əлемдік валюталар. Дүние 
жүзінің мемлекеттері тауарларға 
айырбастау үшін қажетті бүкіл-
əлемдік заңды ақша бірлігін 
жасау жөнінде келісімге келуі 
керек. Ол БҰҰ-да қабылданып, 
арнайы құрылған комиссияның 
бақылауына алынуы тиіс. 
Үндістан Республикасында өткен 
екі ел кəсіпкерлерінің бизнес-
форумында Қазақстан Президен-
ті Н. Назарбаев алғаш жариялаған 
бұл бастама сол кезде-ақ 
жиналған іскер орта өкілдерінің 
қызығушылығын туғызған еді;

- заманауи əлемдік валюта 
қызметінің демократияланды-
рылмағандығы;

- халықаралық валютаның 
ұсыныс пен сұраныстың 
теңдігіне арналған бəсекелестік 
жəне еркіндік ұстанымына сай 
жұмыс істемейтіндігі. Валюта 
айналымын қадағалайтын бүкіл-
əлемдік монополияға қарсы тетік 
жоқ. Сондықтан да абсолютті 
түрде еркін рынокта əлемдік 
валютаның кез келген эмитенттер 
немесе сатушылар тобы үшін кез 
келген артықшылықтарға үзілді-
кесілді тыйым салынуы тиіс;

-халықаралық валюта рыно-
гының өркениетті жағдайда 
қызмет етпеуі. Оның басты 
себебі – валюта рыногындағы 
ойынның ережесі жəне бəріне 
міндетті ортақ тəртібі жоқ. Одан 
шығар жол – жаңа əлемдік валюта 
рыногында ойын ережесі заң 
бойынша белгіленіп, оның барлық 

қатысушыларының (сатушылар 
мен сатып алушылардың) ортақ 
шарты негізінде сақталуы тиіс;

-халықаралық валютаның 
эмиссиясы мен айналымы оның 
эмитенттерінің бақылауынан 
тыс болатындығынан, жаңа 
əлемдік валютаның барлық 
негізгі субъектілерінде – 
пайдаланушыларын да (елдерде, 
компаниялар мен азаматтарда) 
оның туындатылуын эмиссиясы 
мен айналымын аталған заңмен 
арнайы көзделген тұрақты əрекет 
ететін бақылаушы құралдарын 
жасауға құқылы болуға тиіс;

-  əлемдік валютаның эмитент-
тері оның негізгі пайдаланушы 
субъектілерінің алдында, тұтас-
тай əлемдік қоғамдастықтың 
алдында жауапты емес. Ал 
ақиқатында ол жауапты болуы 
тиіс жəне оны қадағалайтын жəне 
тəртіпке шақыратын Бүкілəлемдік 
валюта арбитражы жұмыс істеуі 
керек;

- əлемдік валюта жүйесі ти-
імді де нəтижелі болып табыла 
ма, яғни оның жұмысының 
нəтижелері адамзатты жəне 
тұтастай əлемді дамыту мақсат-
тарына қаншалықты сай келеді?

Əлемдік валюта жүйесі 
жұмысының іс жүзіндегі нə-
тижелері өркениетті əлемдік 
капиталдың жəне тұрақты əлемдік 
дамудың болуының өзі бүгінде 
қатерлі болып отырған жағдайға 
жеткізді. Бұл оның толық 
тиімсіздігінің айқын дəлелі. Жаңа 
əлемдік валюта эмитенттерінің 
іс-əрекеті əлем мен адамзатты 
дамытудың шешуші мақсаттары 
мен құндылықтарына сай келуі 
тиіс. Президент Н.Ə. Назарбаев 
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«Дағдарыстан шығу кілті» 
мақаласында «Түбегейлі жаңару 
жоспарын (ТЖЖ)» ұсынды. 
Ежелгі грек дамуының жоғары 
кезеңі «акме»-мен байланысты 
жаңа əлемнің болашақ даму ук-
ладын «акметализм» деп атауды, 
ал мінсіз əлемдік негізделген 
транзиттік əлемдік байлықтың 
жаңа түрін «транзитал» деп 
атауға болатындығын ұсынады: 
«...Біз-дің Транзит əлемінде 
осынау та-рихи көшуге əзірлікке 
сондайлық та көп уақыт 
жəне ресурстар қалған жоқ. 
Капиталдардың – «транзитал-
дың»  жаңа Нұх кемесін жобалау 
мен құруды кеше бастау керек 
еді. Егер əлемнің барлық 
көшбасшылары бүгіннің өзін-
де бүкіл əлемді «транзитализм-
нің» ішінара ақаулы дəуірінен 
«акметализмнің» болашақ əлемі-
не іс жүзінде көшіруді бастамаса, 
онда тұрақты даму мен өркендеу 
туралы мəселе ондаған жылдарға 
кейінге қалуы мүмкін». Түбегейлі 
жаңару бағдарламасы - түбегейлі 
жаңару мəселесін шешудің 
алғашқы жаһандық кілті 
ретінде қараған Н. Назарбаев 
өзінің көзқарасын былайша 
түйіндейді: «Біз жаһандық 
əлемдік дағдарысқа бүкіл əлем 
болып кірдік жəне дағдарыстан 
шығудың осынау жаһандық 
кілтін бұрауды да біз бүкіл əлем 
болып қана істей аламыз». Яғни 
əлемдік валютаның жаңа жүйесі – 
əлемнің тұрақты дамуы мен бүкіл 
адамзаттың өркендеуінің жемісті 
бастауы бола алады.  Ү к і м е т т і ң 
негізгі қызметі 2009 жылы жеке 
секторда шикізат емес тауарлар 
мен қызметтердің жаңа түрлерін 

дамыту үшін ынталандыру 
жағдайларын туғызуға, экономи-
ка құрылымын əртараптандыру 
жəне шикізат емес салалардың 
бəсекеге қабілеттілігін арттыру 
бойынша жұмыс өндіріске 
жəне саудаға техникалық та-
лаптарды жақсартуға, инфра-
құрылымдарды, білім беруді, 
ғылымды, инновацияны, жаңа 
технологиялардың трансфертін 
жəне денсаулық сақтауды 
дамытуға бюджеттік қаржы 
бөлуді көтеруге бағытталды. 
Стратегияға сəйкес құрылған 
мемлекеттік институттар 
инвестициялық жобаларды 
несиелеуге, сонымен қатар, 
құрылатын кəсіпорындардың 
жарғылық қорына ішінара 
қатысуға жеткілікті қаржы 
ресурстарымен қамтамасыз 
етілді. Сындарлы жылдар өтінде 
ел экономикасы əлі де сын-
тегеуріндер алдында тұрды.

2011 жылы ел эконо-
микасының 7,5 пайызға өсті, 
ішкі жалпы өнім жан басына 
шаққанда 11 мың доллардан 
асты, бұрын сатылып кеткен 
активтердің маңызды бөлігі 
мемлекет меншігіне қайтарылды. 
Қазақстан жолының жаңа кезеңі 
– экономиканы нығайтудың, 
халықтың əл-ауқатын арт-
тырудың жаңа міндеттерін алға 
қойған 2012 жылғы Елбасы 
Жолдауы: «...Барлық акциялар 
пакеті Қазақстанда. Енді өзіміз 
барлығына ықпал жасайтын 
боламыз» деген мəлімдемесімен 
басталды.

Индустриалдық-инновация-
лық даму стратегиясы аясында 
Қазақстан экономикасының ба-
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сымды, мықты секторларының 
бəсекеге қабілеттіліктерін 
анықтау жəне олардың 
дамуы бойынша нұсқаулар 
жасау мақсатында кластерлік 
жобасының негізі салынды 
жəне Қазақстан Үкіметі 
консалтинг компания J.E-мен 
келісімге отырды. Қазақстан 
экономикасының мұнай 
өндіру мен шикізат саласына 
бағыныштылығынан айыру 
үшін жəне оның жоғары 
өндірістілігін төмендету үшін 
жеті пилоттық кластерлер 
анықталды. Олар: «Туризм», 
«Тамақ өнеркəсібі», «Мұнай-
газ машина жасау», «Текстильді 
өнеркəсіп», «Транспорттық 
логистика», «Металллургия», 
«Құрылыс материалдары». 
2005 жылдың қорытындысы 
бойынша, Қазақстанның ішкі 
өнім өсімі Орталық Азия мен 
Кавказдың жеті елінің арасын-
да ІЖӨ жиынтығынан асып 
түсті. Тəуелсіздіктің алғашқы 
10 жылында ІЖӨ Қазақстан 
тұрғындарының жан басына 
шаққанда 700 АҚШ долларынан 
3 мың 600 доллар деңгейіне 
көтерілген. 

2010-2012 жылдары 440-тан 
аса жалпы құны 12 миллиард 
долларды құрайтын 440 жаңа 
өндіріс орны іске қосылды. 
2012 жылы жалпы құны 77 
миллиард долларды құрайтын 
700-ден аса индустриалды-
инновациялық жобаларды жү-
зеге асыру жоспарланды. Эко-
номиканы инновациялық ин-
дустриализациялауда  ресейлік 
əріптестер 5,5 миллиард доллар 
инвестиция көлемімен 26 

жобамен үлес қосты. Ал 2012 
жылғы 19 қыркүйектегі Қазақстан 
жəне Ресей Аймақаралық 
ынтымақтастықтың IX Фору-
мының қорытындысы бойынша, 
екі ел арасында біріккен жоба 
бойынша жалпы құны 2 миллиард 
долларды құрайтын тағы да 27 
келісімшартпен толығатынын 
мəлімдеді. 

Республиканың аймақтық 
даму мəселелерін шешуде 
Қазақстанда əлеуметік-кəсіп-
керлік (ƏКК) корпорация 
(АҚШ, Англия, Дания моделіне 
жақын алынған) моделі жұмыс 
жасайды. Қазақстанда мемлекет 
ƏКК-ның басшысын тікелей 
тағайындайды. Корпорация қыз-
метін қаржыландыру, сонымен 
қатар Ұлттық қорды пайдалану 
мемлекеттік бюджет арқылы 
жүргізіледі.  Қазақстандағы 
ƏКК қызметі акционерлік қоғам 
туралы Заңмен реттелетін, табыс 
табу мақсатында құрылған 
тұрақты бизнес-құрылым. 2007 
жылы ƏКК ҚР Индустрия жəне 
сауда министрлігіне, кейін 2008 
жылы əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорация ФНБ «Самұрық-
Қазына» құзырына беріледі. 

2010 жылдың 31 наурызын-
дағы Қазақстан Республикасы 
«Əлеуметтік-кəсіпкерлік кор-
порациялар туралы» №266       
Қаулысы бойынша əлеуметтік 
кəсіпкерлік корпорациялар  
аймақтық əкімшіліктерге бе-
рілді. Отандық экономист-ма-
мандардың сараптауы бойынша 
ƏКК-ның тиімді қызметіне əсерін 
тигізетін, жасалуға  тиісті басты 
шаралар: 

- кейбір облыстар бойын-
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ша нормативтік-заңнамалық 
қызметтерді жетілдіру, əсіресе 
ƏКК-ні жүзеге асыру бойынша, 
ұжымдық басқару, есеп беру, 
экологиялық жəне əлеуметтік 
қатынастардың қатал ережелері;

- ƏКК арқылы дамыту-
дың бюджеттік бағдарламасын 
қаржыландыру тетіктерін өзгерту 
қажеттігін анықтау мақсатында 
қабылданған дамытудың салалық 
жəне аймақтық бағдарламасының 
тиімділігіне талдау жүргізу;

- институционалды ортаның 
тиімділігіне мониторинг (басқа да 
аймақтық даму институттарына) 
ұйымдастыру;

- бизнес құрылым жобаларын 
жүзеге асыруда қарастыру мен 
шешім қабылдаудың айқын 
тетіктерін анықтап алу қажет 
болды.

Ел экономикасының да-
муының тұрақтылығын қам-
тамасыз ету аймақтық фак-
торларға тікелей байланысты, 
инновацялық қайта құруларға 
келіп тіреледі. Басқарудың жаңа 
институты экономикалық жəне 
əлеуметтік мəндегі мемлекеттік 
бағдарламаны тиімді жүзеге 
асыруды қамтамасыз ету 
мақсатында құрылуы тиіс.

Қорытынды. Қазақстанның 
тəуелсіздік кезеңіндегі елдің 
экономикалық даму тарихы, 
оның тікелей экономиканы 
реформалау нəтижелеріне бай-
ланыстылығымен өзекті. Қазақ-
стандық экономикалық дамудың 
негізі – экономикалық өсімнің 
жоғарғы қарқынына, сыртқы 
экономикалық қатынасқа жол 
ашу, əлеуметтік тұрақтылыққа, 
кіші жəне орта бизнес дамуына 

құрылды.
Қазақстан экономикасы 

дамуының өсімі 2001-2008 
жылдар аралығында жыл сайын 
10 пайызға жетіп отырды. 
Өнеркəсіп саласы кең құлаш 
жайып, шетелдік капиталдың 
қатысуымен трансұлттық кор-
порацияларды қоса алғанда 7 
мыңнан аса ірі кəсіпорындар 
жұмысқа қосылып, жыл сайын 20 
млрд. долларға жуық өнім шығара 
бастады. Сонымен қоса кіші жəне 
шағын өндіріс орындары да ел 
экономикасының дамуына үлес 
қосты. Ауыл шаруашылығында, 
əсіресе астық өндіруде жəне оны 
шетке шығару қолға алынып, 
төрт түлік малдың санын 
көбейту шаралары жасалды 
жəне жалғасын табуда. Көлік, 
байланыс, құрылыс салаларының 
дамуы жолға қойылып, 
қаржы жəне банк жүйесінің 
даму сапасына ерекше мəн 
берілді. Ресми сарапшылардың 
мəлімдеуі бойынша 2008 жылы 
ұлттық қорды қоса есептегенде 
жинақталған қорлардың көлемі 
40 млрд. долларды құраған, 
бұл елдегі қаржы жүйесін 
тұрақтандырып, экономиканы 
дамытуға əсерін берді.

Қазақстан экономикасының 
жедел дамуына үлкен əсер 
еткен оның қазба байлықтары. 
Минералдық ресурстар қорының 
мөлшері бойынша Қазақстан дү-
ние жүзінде алтыншы орында. 
Бірақ оны тиімді өндіріп жəне 
Қазақстан халқының игілігіне 
пайдалана   білу,   əсіресе  мұнай 
жəне  газ   саласын қатал бақылау 
қа-жеттігі де заңды,  бұл мəселе 
осы салада шетелдіктердің 
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үлесінің басымдылығына, яғни 
құйылатын инвестицияның 89 
пайызы, өндірілетін өнімнің 91 
пайызы, жер асты қорының 73 
пайызы болуына байланысты. 
Сондықтан да 2006 жылы ел 
экономикасы дамуының осал 
тұсы жəне оны өзгерту мəселе-
лері қамтылған «Қазақстанның 
2007-2024 жылдарға арналған 
тұрлаулы (орнықты) даму 
Тұжырымдамасы» жасалынып, 
экономикалық көрсеткіштер са-
пасын тұрақты жəне ұзақ мер-
зімді даму қарқын қамтамасыз 
ету мақсаты қойылды. Қазақстан 
дамуының 2030 жылға 
дейінгі  Стратегиясы аясында 
мемлекеттің іргесін қалау мен 
нарықтық экономикада серпіліс 
жасау, əлеуметтік мемлекеттің 
негіздерін қалау, қоғамдық 
сананы қайта өзгерту белгіленген 
болатын. 

 Мұндай алға қойылған мақ-
саттар 2008-2009 жылдардағы 
жаһандық дағдарыс жылдары 
үлкен серпіліс берді, елдің қуаты 
арта түсті. 2010 жылдан бастап 
«Қазақстан-2030» Стратегиясы 
басымдылықтарымен дамудың 
жаңа кезеңі басталды. Мемлекет 
басшысы айқындаған, таяу 
аралықтағы онжылдықтардың 
басты мақсаттары: бəсекеге қа-
білетті экономиканы құру, өнер-
кəсіп жəне ауыл шаруашылық 
өнімдерінің өсімін,     экономиканың 
заманауи үлгісін  қатамасыз ету, 
əлеуметтік салаларды жетілдіру. 
ТМД елдері арасында бірінші 
болып жеке меншікке, еркін 
бəсекелестікке жəне ашықтық 
қағидаларына негізделген нарық 
жүйесі жасалынды. 

Қазақстандық экономиканы 
дамыту үлгісі -  шетелдік 
инвестицияларды тартудағы 
мемлекеттің  белсенді рөліне 
(2012 жылдың желтоқсан айының 
ортасындағы мəлімет бойынша 
елімізге 160 млрд. доллардан астам 
шетел инвестициясы тартылған) 
негізделген. Кəсіпкерлік қызмет 
үшін негізгі талаптар мен заманауи 
салық жүйесі қалыптасты. 
Ұлттық экономика жоспарлы 
түрде  əртараптандырылуда. 
Мемлекет басшысы үдемелі 
индустрияландыру бағдарла-
масында екі бесжылдықта ел 
экономикасын шикізаттың əлем-
дік бағаларының ауытқуына 
тəуелсіз ету  міндетін қойды. 
«Қазақстан-2030» Стратегиясын 
жүзеге асыру аясында Қазақстан 
15 жыл ішінде əлемдегі ең серпінді 
дамушы елдер бестігіне енді. 
Əлемнің барлық елдері өз дамуын 
салыстыратын мойындалған 
рейтингтер бар. 2006 жылы 
Елбасы бастамасымен Қазақстан 
алдына əлемнің бəсекеге 
қабілетті 50 елінің қатарына кіру 
жөнінде жалпыұлттық міндетін 
қойды. Қазақстан Дүниежүзілік 
экономикалық форумның рей-
тингісі бойынша 2012 жылдың 
аяғында 51-орынды иеленді. 

Ұлттық экономикамыздың 
дағдарыс сындарынан өтуі жаңа 
белестің жобаларына жол ашты. 
Ол Қазақстан Республикасы-ның 
Президенті – Елбасы Н.Ə. На-
зарбаевтың Қазақстан халқына 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» Жолдауында 
айқындалған   жаңа бағыттың 
экономикалық саясаты. Осындай 
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əлеуметтік-экономикалық мəсе-
лелердің тарихи аспектілері мен 
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тəжірибесін арнайы қарастыру 
терең зерттеуді қажет етеді.
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ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА»
И ЕГО ВКЛАД В ИСТОРИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация
Статья посвящена истории формирования Акмолинского 

поискового отряда «Мемориальная зона», ведущего исследовательские 
работы  по поиску солдат погибших в районе Ленинграда (г. 
Санкт-Петербург)  во время Великой Отечественной войны.  В 
статье освещаются результаты деятельности отряда на территории 
Синявинских болот и высот, где в годы войны сражалась 310-я 
стрелковая дивизия, сформировавшаяся в Акмолинске. 

Ключевые слова: Поисковый отряд «Мемориальная зона», 
Великая Отечественная война, военная археология, поисковое 
движение.

В восьмидесятых годах 20 
века в Советском Союзе особый 
размах приобрело поисковое 
движение студенческих отрядов 
занимающихся поиском  мас-
совыми захоронении солдат 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Одним 
из таких отрядов оформившихся 
в эти годы стал Акмолинский 
студенческий поисковый от-
ряд Майдана Комековича 
Кусаинова «Мемориальная зона», 
осуществляющий поисковую 
деятельность под Ленинградом 
(г. Санкт-Петербург).

С 1988 г. поисковый  отряд     
М. К. Кусаинова «Мемориаль-
ная зона» ведет деятельность 
по раскоп-ке, выявлению и 

последующему захоронению 
останков советских солдат 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. За эти 
годы бойцами поискового 
отряда и его командиром были 
определены координаты трех 
десятков братских могил, 
полковых и дивизионных 
кладбищ 5 стрелковых дивизий; 
перезахоронены останки многих 
найденных советских бойцов 
и командиров; установлены 
таблички-аншлаги, памятные 
знаки и обелиски; в районе 
Синявинских болот и высот 
создана мемориальная зона 
«Надежда»; налажены крепкие 
связи с поисковыми отрядами 
России; изданы книги, 

УДК 064.8(574-251)
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путеводитель, исторический  
формуляр, справочник, статьи 
посвященные деятельности 
отряда и истории боев 
казахстанских дивизий за 
Ленинград. 

История создания отряда 
начинается с поездки его 
будущего командира М.К. 
Кусаинова, тогда еще аспиранта 
Ленинградского инженерно-
строительного института (далее 
ЛИСИ) в район Синявинских 
болот и высот, где в годы войны 
воевал его отец Комек Кусаинов. 
Оказавшись на территории 
некогда активных боевых 
действий, Майдан Комекович был 
поражен удручающим состоянием 
братских могил и самих мест 
бывших боевых сражений. 
Останки многих солдат лежали 
непохороненные, разбросанными 
валялись предметы амуниции 
советских бойцов, осколки 
кирпичей и обломки фарфоровых 
тарелок говорили о разрушенных 
фашистами деревнях, в которых 
навсегда умерла жизнь. 
Территория боев производила 
впечатление, как будто война 
здесь закончилась совсем 
недавно, а не более трех десятков 
лет тому назад.

Вернувшись М.К. Кусаинов, 
вместе с несколькими 
аспирантами ЛИСИ решил 
создавать в этих местах 
мемориальную зону, которая 
помогла бы содержать 
находящиеся здесь захоронения 

в достойном состоянии, 
поставить своеобразный заслон 
от посягательств вандалов и 
мародёров, по возможности 
установить судьбу и имена 
погибших здесь бойцов, многие 
из которых до сих пор числятся 
пропавшими без вести.  

За лето и осень 1978 г. 
была проведена разведку 
местности и сделаны съемки 
рельефа и фортификационных 
сооружений. Кроме того, была 
проведена огромная поисковая 
работа в Центральном архиве 
министерства обороны СССР 
(ЦАМО) в г. Подольске. В 
результате было выяснено, что в 
боях под Ленинградом, в период с 
сентября 1941 г. – по январь 1944 
г. погибло более 100 тыс. солдат 
и их командиров, большинство 
из которых, так и остались 
непохороненными. Таким образом 
стало ясно, что вся территория 
Синявинских болот и высот 
является многослойным братским 
захоронением, где первый слой 
составляли погибшие с сентября 
по ноябрь 1941 г., второй слой – 
павшие осенью 1942 г., и третий 
слой – погибшие в ходе боев по 
прорыву блокады Ленинграда. 
Весной 1979 г. – у деревни 
Тортолово был установлен 
памятный знак «Факел знамя», 
на котором была вырезана 
информация о стрелковых 
дивизиях и бригадах воевавших 
здесь. Автором эскизного 
проекта памятного знака был 
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архитектор Бекбулат Каракбаев. 
В мае 1980 г.  был установлен 
памятный знак «Штык», в честь 
первых боев сражевшейся здесь 
310-й казахстанской стрелковой 
дивизии. Весной – летом 1981 г. 
– совместно были установлены 
таблички-аншлаги, обозначавшие 
границы мемориальной зоны. 
На этом работы прервались и 
продолжились только в 1988 
г., когда начал формироваться 
Акмолинский студенческий 
поисковый отряд. Целый год 
штаб отряда определял свое 
название, цели и задачи на 
многочисленных заседаниях. 
23 апреля 1989 г. отряд вылетел 
в Москву, а оттуда двинулся в 
Ленинград. Так был сформирован 
первый казахстанский поисковый 
отряд «Мемориальная зона» [1, 
С. 7-11].

С тех пор, практически 
каждую весну отряд выезжает 
проводить раскопки в район 
Синявинских болот и высот, 
находящихся примерно в 60 км от 
Санкт-Петербурга. Впоследствии 
территория, где бойцы поисково-
го отряда осуществляли поиски 
погибших солдат, получила 
название «Надежда». Область 
поисковой деятельности бойцов 
отряда мемориальной зоны 
охватывает территории бывших 
деревень Мишкино, Тортолово, 
Гайтолово и Гонтовая Липка. 
Именно здесь по линии этих 
деревень с 8 сентября 1941 года 
по 21 января 1944 года проходил 

передний край Волховского 
фронта [2, С. 15-16]. 

Следует отметить, что 
героически сражавшаяся здесь 
на подступах к Ленинграду, на 
Синявинских болотах и высотах 
310-я стрелковая дивизия 
формировалась в Акмолинске 
и состояла в основном из 
призывников Акмолинской, 
Карагандинской, Кокчетавской, 
Северо-Казахстанской и Кус-
танайской областей. Штаб 
формирующейся здесь дивизии 
размещался в здании почты 
на улице Ленина. К 30 июля 
формирование дивизии было 
завершено, и 18-19 августа она 
отправилась на фронт в район 
Волхова на защиту Ленинграда. 
9 сентября дивизия приняла 
участие в бою у поселка 
Апраксин Городок. До февраля 
1943 года дивизия держала 
активную оборону, после чего 
участвовала в наступательных 
операциях на Волховском фронте. 
Впоследствии дивизия получила 
наименование Новгородской [ 3, 
С. 113-114; 4, С. 136].

Материальное наследие Ве-
ликой Отечественной войны 
оставило ряд проблем, решение 
которых добровольно взяли на 
себя поисковые отряды стран 
Содружества независимых го-
сударств (СНГ). Среди них 
выделяются следующие: 

- утерянные в годы войны и 
послевоенное время, братские 
могилы, полковые и дивизионные 
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кладбища, впоследствии зарос-
шие лесом и кустарником;

- не похороненные останки 
бойцов и командиров, встречаются 
лежащими, сидящими и даже 
стоящими в местах своей 
гибели, едва присыпанные 
землей. Многие из них до сих 
пор считаются пропавшими без 
вести;

- не разминированные поля 
сражений;

- неустановленная фронтовая 
судьба многих советских бойцов 
и командиров [5, С. 384-385]. 

В конце девяностых годов 
минувшего века благодаря 
сотрудничеству отряда М.К. 
Кусаинова с фондом поисковых 
отрядов Ленинградской области 
территорию мемориальной зоны 
посетили поисковые отряды с 
различных регионов Российской 
Федерации, что способствовало 
укреплению связей между 
ними, обмену опытом работы, 
методиками учёта и поиска 
утерянных имен погибших 
солдат, методиками подготовки 
школьников и студентов к 
поисковой деятельности. 
Занятие военной археологией 
помогло поисковикам выяснить 
особенности стрелкового оружия 
и обмундирования советских 
и немецких солдат, выявить 
многие безымянные захоронения, 
найти утерянные войсковые 
кладбища, разработать свою 
«Казахстанскую» методику 
поиска утерянных братских 

могил и мн.др. В результате таких 
действий поисковикам удалось 
найти утерянное полковое 
кладбище 1078-го стрелкового 
полка 314-й стрелковой дивизии, 
дивизионное кладбище 372-
стрелковой дивизии, списки 
похороненных там бойцов, 
смертные медальоны с данными 
о носивших их солдатах, 
установить обелиски «звезды-
журавли» на братских могилах 
с указанием имен погребенных 
и указатели ведущие к ним, 
издать путеводитель, а также 
книги и статьи о деятельности 
отряда и боевых действиях 
казахстанских войсковых 
соединений сражавшихся в боях 
под Ленинградом. 

Благородный и 
самоотверженный труд бойцов 
отряда был неоднократно 
отмечен сертификатами, 
благодарственными письмами, 
дипломами и грамотами военно-
патриотических организаций 
Казахстана и России, 
хранящимися в архиве города 
Астаны, а командир отряда был 
награжден нагрудными знаками и 
медалями. В средствах массовых 
информации неоднократно 
публиковались интересные 
материалы освещающие  
деятельность отряда и результаты 
проведенных им исследований, 
вырезки которых были бережно 
сохранены руководителем 
поисковиков. На базе этих и 
других документов отряда и его 
командира в Государственном 
архиве города Астаны были 
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созданы фонды документов 
– поисковой организации 
«Мемориальная зона» № 452 и 
личный фонд М.К. Кусаинова 
№ 576, доступ к которым 
открыт для заинтересованных 
исследователей [6,7].

Обелиск «Звезды-журавли» 
у озера «Синявинское», ус-
тановленный поисковым отря-
дом «Мемориальная зона» [1, С. 
135].

Деятельность поисковых 

отрядов, безусловно, заслу-
живает пристального вни-
мания исследователей, кото-
рое необходимо отражать в 
научных публикациях. Так как 
это способствует сохранению 
в истории Казахстана памяти о 
бессмертном подвиге тех, кто 
с оружием в руках доблестно 
отстоял свободу и независимость 
своей Родины во время Великой 
Отечественной войны и играет 
большую роль в процессе 
нравственного и патриотического 
воспитания будущих поколений 
казахстанцев. Формирование 
чувства уважения к ветеранам 
ВОВ, бережного отношения 
по отношению к общем 
историческому наследию наших 
дедов и прадедов, чувства 
гордости за нашу страну которая 
внесла большой вклад в общую 
Победу Советского Союза и 
его союзников во время Второй 
Мировой войны, по нашему 
мнению должно стать одной 
из основных задач на пути к 
разработке патриотического 
акта «Мəнгілік ел», к созданию 
которого призвал Президент 
Нурсултан Назарбаев в своем 
ежегодном послании к народу 
Казахстана в январе 2014 года.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: гуманитарлық ғылымдар магистрі, ҚР БҒМ  

ҒК Мемлекет тарихы институтының кіші ғылыми қызметкері Ақанов 
Қуаныш Ғазизұлы.

Мақалада «Мемориалдық аймақ» іздестіру отрядының құрылу 
тарихы жəне осы отрядтың Ұлы Отан соғысына қатысты тарихи 
мұраларды сақтауға  қосқан үлесі жайлы мəселелер қарастырылған.
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МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ 

МЕТОДОЛОГИИ И НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К 
ИССЛЕДОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»

31  января - 1  февраля  
2014  года Институт истории 
государства  КН МОН РК про-
вел Международную научно-
методологическую конферен-
цию «Пути обновления мето-
дологии и научных подходов к 
исследованию национальной 
истории» (в контексте Послания 
Президента народу Казахста-
на «Казахстанский путь–2050: 
единая цель, единые интересы, 
единое будущее»). 

Цель конференции состояла 
в обеспечении нового видения 
национальной истории; опре-
делении путей качественного 
прорыва исторической науки в 
свете задач Послания Президента 
Республики Казахстан народу 
Казахстана «Казахстанский путь 
– 2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее». 

В ходе конференции бы-
ли организованы пленарное 
и секционное заседания по 
теме «Новые разработки 
по историографии, источ-
никоведению, методологии и 
методике исторической науки». 
Модератором конференции вы-
ступил директор Института 
истории государства КН МОН 
РК, д.и.н., профессор Б.Ғ. Аяған. 

В качестве почетных гостей 
в работе конференции приняли 
участие депутаты Мажили-
са Парламента Республики 
Казахстан – доктор политических 
наук, профессор Бурханов К.Н. 
и доктор исторических наук, 
профессор, генерал-лейтенант 
Тасбулатов А.Б.; профессор 
Института дипломатии Академии 
государственного управления 
при Президенте Республики 
Казахстан, д.полит.н., профессор 
Сулейменов Т.С. На пленарном 
заседании учеными-историками 
были рассмотрены вопросы 
развития исторической науки 
в в свете задач Послания 
Президента народу Казахста-
на «Казахстанский путь–2050: 
единая цель, единые интересы, 
единое будущее»; вопросы 
обновления методологии и 
научных подходов к исследова-
нию национальной истории; 
исторической ответственности 
интеллигенции; периодизации 
истории Казахстана.  Ученые 
Института истории государства 
Карасаев Г.М. и Ильясова 
К.М. озвучили свой вариант 
периодизации отечественной 
истории, что вызвало бурную 
волну обсуждения данной 
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проблемы.
Зарубежные ученые поде-

лились опытом написания 
учебников национальной исто-
рии в своих странах. Профессор 
Колумбийского университета 
США Рафис Абазов, рассказывая 
о тенденциях характеризующих 
развитие исторической науки в 
США, отметил, что в его стране 
наблюдается тенденция отказа 
от написания макроистории в 
пользу микроистории. Внимание 
ученых США в большей степени 
привлекают, например, проблемы 
воссоздания истории отдельной 
сферы общества, вопросы по-
вседневной истории. Р. Абазов 
преподнес в дар Институту 
истории государства книгу 
«История современной казахской 
литературы», впервые изданную 
в США.

Заведующая кафедрой ис-
точниковедения и историографии 
Башкирского государственного 
университета, д.и.н., проф. Р.Г. 
Буканова, в своем выступлении, 
остановилась на некоторых общих 
проблемах истории Казахстана 
и Башкортостана в контексте 
расширения институционально-
политического пространства 
России в XVI-XVIII вв. 

Профессор З.К. Курманов, 
заведующий кафедрой Кир-
гизско-Российского Сла-
вянского университета, 
д.и.н., рассказал о казахских 
страницах политической 
истории Кыргызстана. С опытом 
национальной историографии 
в странах Юго-Восточной 
Азии ознакомила участников 
конференции начальник отдела 

Института истории государства, 
к. филол. н., доцент Анафинова 
М.Л., не столь давно вернувшаяся 
с полугодичной стажировки в 
Кембриджском университете 
(Великобритания), будучи сти-
пендиатом Президентской 
программы «Болашақ».  Ака-
демик НАН РК, лауреат 
Государственной премии Рес-
публики Казахстан Бейсенова 
Алия Сарсеновна, рассматривая 
проблему междисциплинарного 
подхода в исследованиях по 
социально-гуманитарным нау-
кам, обратила внимание ученых-
историков на конкретные 
вопросы национальной истории, 
которые требуют изучения. 
По окончании пленарного 
заседания были вручены 
медали и свидетельства, вновь 
избранным членам Академии 
истории и общественных наук. 
На секционном заседании 
были рассмотрены следующие 
вопросы: методология и 
методы исторической науки; 
историческое исследование как 
моделирование исторического 
процесса; содержание типовых 
программ в ракурсе исторических 
дисциплин; устаревшие пара-
дигмы и методологические 
инновации в казахстанской 
исторической науке. Главный 
научный сотрудник Института 
истории государства, к.и.н., 
доцент Ильясова К.М. вкратце 
рассказала о проекте новой 
типовой учебной программы 
по истории Казахстана, 
подготовленной учеными Инс-
титута. В работе конферен-
ции участвовали руководители 
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НИИ, вузов, ведущие ученые 
Казахстана, преподаватели ис-
тории и гуманитарных наук, 
учителя истории средних 
школ, представители СМИ. В 
своих выступлениях участники 
конференции, отметив высокий 
уровень ее проведения, побла-
годарили коллектив Инс-титута 
истории государства КН МОН РК 
за подготовку данного научного 

форума, на котором состоялся 
столь конструктивный и пло-
дотворный разговор ученых-
историков страны и зарубежья 
о злободневных проблемах 
современной исторической нау-
ки. Материалы научно-мето-
дологической конференции будут 
опубликованы в виде научного 
сборника.
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Ж.Н. Қалиев

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының жетекші
ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЙСАР ТҰЛҒАСЫ

Аннотация
Мақалада мемлекет жəне қоғам қайраткері Жұмабек Ахметұлы 

Тəшенев жайлы айтылған. Есімі аңызға айналып, халық жадында 
сақталғанымен ресми тарих ғылымында əлі айтыла қоймаған, тарихи 
қайраткердің еңбегі мен ғұмырнамасына тарихи объективтілік 
тұрғысынан таразылап баға беруге ұмтылыс жасалған. 

Түйінді сөздер. Ғылыми қазына, Ұлы Дала тұлғалары, Нар тұлға, 
Алаш арыстары, Алаш ақиықтары, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі, Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесі, Ұлы Отан соғысы, бронь, кеңес, партия 
жəне т.б.

Биыл 2014 жылдың 20 
наурызында қазақтың біртуар 
азаматы Жұмабек Ахметұлы 
Тəшеневтің туылғанына 99 
жыл толады. Ал, келер 2015 
жылы 100 жылдығы республика 
көлемінде аталуы тиіс. Осы бір 
қазақ халқының асыл азаматы 
өз тұсында елі мен жерінің 
қамалы, қорғанындай болып, 
Кеңес Одағының əміршіл-
əкімшіл билігіне қарсы тұрған 
қаһарман еді. Қазір еліміз 
тəуелсіз, халқымыз бейбіт 
заманда күн кешуде. Бірақ, 
ұлт тарихындағы осындай 
ерен еңбегі бар тұлғаларды 
лайықты дəрежесінде бағалай 
алып жүрміз бе? Енді, осы 
қайраткердің өмірі мен 
тағдырына арналған ғылыми 
зерттеу еңбегіне назар аударып 
көрсек. 

2012 жылы Қазақстан 

Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің тарапынан бекітілген 
«Ғылыми қазына» Мемлекеттік 
бағдарламасы аясында Мемлекет 
тарихы институтының ғалымда-
ры Сейітқали Дүйсен мен Қанат 
Еңсеновтың «Жұмабек Тəшенев» 
атты ғылыми зерттеу еңбегі 
тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Б.Ғ. Аяғанның 
редакциясымен «Ұлы Дала 
тұлғалары» сериясы бойынша 
жарық көрді. Қаңтардың 4-ші 
жұлдызында Елордадағы ҚР 
Ұлттық академиялық кітапханада 
зиялы қауымның қатысуымен, 
16-шы қаңтарда Алматыдағы 
ҚР Ұлттық кітапханасында 
тұсаукесері өтті. Аталған ғылыми 
басылымда қайраткердің өмірі мен 
тағдыры жəне тұтастай кеңестік 
дəуірдегі оқиғалар, құбылыстар, 
ел тағдырындағы таластар мен 
тартыстар баяндалған.

УДК 94(574)(09)
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Міне, осылайша Қазақстанда 
атақты «ЖЗЛ» сериясына ұқсас 
жеңіл оқылатын еңбектер жарық 
көре бастады. Атап айтсақ: 
«Нар тұлға», «Алаш арыстары», 
«Алаш ақиықтары» жəне тағы 
басқалар. Міне, осы аталған кітап 
серияларының ішінен «Ұлы Дала 
тұлғалары» деп аталатын жаңа 
кітап сериясы өз орнын иеленіп, 
Қазақстан тарихында мем-
лекеттің дамуына, əлеуметтік-
экономикалық, мəдени-рухани 
гүлденуіне еңбек сіңірген 
көрнекті тұлғалары туралы 
кітаптар шығара бастады. Бүгінгі 
жас ұрпақ өткен ғасырдағы 
тарихи тұлғалар жайында жақсы 
біле бермейді. Сондықтан, бүгінгі 
күні жас ұрпақты халқымыздың 
көрнекті тұлғалары жəне олардың 
республиканы дамытуға қосқан 
үлесі, өмірбаяны туралы ғылыми-
көпшілікке арналған зерттеу 

еңбектеріне сұраныс бар.
Осы есімі аңызға айналып, 

халық жадында сақталғанымен 
ресми тарих ғылымында əлі 
айтыла қоймаған, тарихи 
қайраткердің еңбегі мен ғұ-
мырнамасына тарихи объек-
тивтілік тұрғысынан таразылап 
баға беруге ұмтылыс жасалған. 
Кезінде Алаш қайраткерлері 
«Қазақ үшін керек шаруаны 
ертеңге қалдырмауды» айтқан еді, 
кітап авторлары да осы қағиданы 
ұстанса керек.

Ж. Тəшенев Кеңес дəуірінде 
қандай қызметтер атқарған 
деген мəселеге тоқталсақ.

Ол 1915 жылы қазіргі Ақмола 
облысының Аршалы ауданында 
дүниеге келіп, білім алып еңбекке 
араласқан. 1938-1951 жылдары 
Солтүстік Қазақстан облысында 
шаруашылық, кеңестік партия 
жұмыстарында болды. 1952-
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1955 жылдары Ақтөбе облысын 
басқарды. 1955-1960 жылдары 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының Төрағасы, ал 
1960-1961 жылдары Қазақ КСР 
Министрлер Кеңесінің Төрағасы 
қызметін атқарды.

Қайраткердің Екінші дү-
ниежүзілік соғыс уақытын-
дағы атқарған қызметтері.

Соғыс уақытында қорға-
ныс жұмыстарына қажет бол-
ғандықтан, аудандық партия 
комитеті болат, шойын, т.б. сирек 
металдар іздеп табуға арналған 
7 адамнан тұратын арнайы 
комиссия құрады. Комиссияның 
бір мүшесі Ж. Тəшенев болды. 
1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысы кезінде Тылға 
қажетті маман ретінде броньмен 
əскерге шақырудан қалдырылып, 
Солтүстік Қазақстан облы-
сында шаруашылық, кеңес ор-
гандарында қызмет атқарады. 
Ол қашанда басшылықтың 
өзіне артқан сенімін ақтай білді. 
Уақытпен санаспай еңбек етті. Бар 
күш-жігерімен өзіне тапсырыл-
ған салаларда тыл еңбеккерлерін 
майданға қажетті керек-жарақ-
тар мен азық-түлік өндіруге 
жұмылдырып, жеңісті жа-
қындатуға үлесін қосты. Басшы 
қызметкер ретінде халықпен жиі 
араласып, олардың мұқтаждығын 
көріп-біліп, мəселелерін əрқашан 
білгірлікпен шешіп отыруға 
тырысты. Солтүстік өңірде 
жүріп, аудан, облыс деңгейінде 
шаруашылық жүргізудің, бас-

қарудың үлкен мектебінен өтті. 
Соның нəтижесінде, кейін қызмет 
сатысымен де тез жоғарылады.  

Жас Жұмабек Кеңес үкіметі-
нің ауыл шаруашылығын күш-
теп ұжымдастыру жылдарындағы 
аш-жалаңаштықты, Ұлы Отан 
соғысы кезіндегі тылдағы 
ауыртпалықтарды түгел  көрді, 
талай тағдыр-тауқыметін де 
басынан өткерді. Көп жыл 
қарапайым еңбек адамдарымен 
қоян-қолтық араласып, қиын-
дықты, қауіп-қатерді елмен 
бөлісіп, еңбек майданында 
ысылды, шыңдалды. 10 жылдан 
астам Солтүстік Қазақстан 
өңірінде еңбек етіп шаруашылық, 
кеңес жəне партия жұмыстары-
ның қыр-сырын жетік меңгеруі  
республикадағы жоғары билік 
сатысына көтерілуіне септігін 
тигізді.

Жұмабек Ахметұлы 1942 
жылдың тамыз айынан бастап осы 
облыстың Бейнетқор ауданынан 
Полуден аудандық жер бөлімінің 
бастығы болып ауыстырылады. 
Ол 1942-1943 жылдары Полуден 
(қазіргі Аққайың ауданы - авт.) 
аудандық жер бөлімінің бастығы 
болып бір жыл жұмыс атқарған 
соң, тағы да қызмет сатысымен 
жоғарылай бастайды. 

1943 жылы ол Солтүстік 
Қазақстан облыстық жер бөлімі 
бастығының орынбасары болып 
Петропавл қаласына жаңа 
қызметке ауысады. Одан кейін 
көп уақыт өтпей облыстық партия 
комитетінің мал шаруашылығы 
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бөлімінің меңгерушісі, əрі 
облыстық партия комитеті 
хатшысының орынбасары 
қызметін иеленеді. 1947-1948 
жылдары Солтүстік Қазақстан 
облыстық атқару комитеті 
төрағасының орынбасары, ал 
1948-1952 жылдары төрағасы 
болып жемісті еңбек етеді. 

Ж. Тəшеневтің Қазақстан 
үшін сіңірген басты еңбетерін 
атап өтсек.

Еңбектің авторлары тұлғаның 
Қазақстан жерінің тұтастығын 
сақтап қалу жолындағы күресін ең 
басты еңбегі деп көрсеткен. Кеңес 
елін Н.С. Хрущев басқарған (1953-
1964 жж.) кезде Қазақстанды 
бірнеше өлкеге бөліп басқаруға, 
түбінде Қазақ Республикасын 
жоюға бағыт ұстағаны тарихтан 
белгілі. Қазақстанның же-
рін жырымдап Өзбекстанға, 
Түрікменстанға, Ресей Феде-
рациясына бөліп бермекші 
болды. Оңтүстік Қазақстан 
облысының Бостандық ауданын 
1956 жылы Өзбекстанға беріп те 
үлгерді. Қазақ Республикасының 
басшылығы жер беруге қарсы 
екенін білдіргенімен КСРО-
ның кеудемсоқ басшысы оларды 
тыңдамады. Келесі кезекте 
1960 жылы Қазақстанның 
солтүстігіндегі 5 облысын - 
(Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, 
Қостанай, Ақмола, Павлодар) 
Ресей Федерациясына беруді талап 
етеді. Сол кезде Қазақстанның 
Премьер-министрі қызметін 
атқарған Жұмабек Тəшенев бұл 

КСРО мен Қазақ Республикасы 
Конституциясының баптарын 
бұзғандық, халық еркімен 
санаспағандық екенін, егер жерді 
заңсыз беретін болса Қазақстан 
басшылығы халықаралық ұйым-
дарға шағымданатынын ескертіп 
Н.С. Хрущевті шегінуге мəжбүр 
етеді. Осы қарсылығы үшін оны 
қызметінен кетіреді. 

Ж.А. Тəшенев тағылымын 
қалай бағалауға болады деген 
мəселеге келсек.

Ол елінің, жерінің тұтастығы 
үшін басын бəйгеге тіккен 
ұлтжанды батыр қайраткер 
болды. Сол қайраткердің ерлігі 
болмағанда Қазақстанның бестен 
бірі 1960 жылы Ресейге берілген-
де республикамыз тəуелсіздік 
алғанда ол жерлер қайтарылмай 
қалып қояр еді. Қазіргі Астана 
қаласы да болмайтын еді. 
Сондықтан Ж. Тəшеневтің ерлігі 
кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге. Оның 
ерлігін жастарға насихаттау 
бүгінгі ғалымдардың парызы. 

 Қайраткер жөнінде 
жазылған ғылыми еңбек бүкіл 
елге жетті ме деген мəселеге 
тоқталсақ. Бұл еңбектің көлемі 
320 бет болып, ҚР Мəдениет 
министрлігінің қолдауымен 
мемлекеттік тапсырыс бой-
ынша 2012 жылы 2000 дана 
шығарылып, республиканың 
негізгі кітапханаларына ғана 
таратылды. Ал, авторлардың өзі 
баспадан азғантай бөлігін сатып 
алған еді. Қазіргі күнде ұлтының 
қаһарман тау тұлғалы азаматы-
ның ерен ерліктері мен тағылым-
ды өмір тарихымен танысқысы 
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келетін оқырман қауым өте көп. 
Сондықтан, жоғарыда аталған 
мемлекеттік тапсырыстан бөлек 
халыққа тарату мақсатында осы 
еңбектің тағы көптеп жарыққа 
шығуына демеушілік көрсететін 
азаматтар табылса бұл игі 

іс болар еді. Егер де, қолдау 
білдіреміз деген азаматтар болса 
Астана қаласындағы ҚР БҒМ ҒК 
Мемлекет тарихы институтына 
хабарласуларын сұраймыз. Бай-
ланыс телефоны: 74-06-45.
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Əріптесімізді
құттықтаймыз!

«Бейбітшілік əлемі» Халық-
аралық Қазақ творчестволық 
бірлестігі əріптесіміз Жабай 
Қалиевты халықтар арасындағы 
достық пен ынтымақтасты 
нығайта отырып, еліміздің 
дамуы жолында білім мен ғылым 
саласында сіңірген еңбегі мен 
іскерлік қабілетін жоғары бағалап 
«Лидер образования» медалімен 
қоса дипломмен марапаттады.

Əріптесімізге əрқашан 
осындай биіктерден көріне беруін 
шын жүректен тілейміз.

Əріптесімізді
құттықтаймыз!

Мемлекет тарихы институты 
Директорының орынбасары, та-
рих ғылымдарының кандидаты, 
доцент А.Н. Қашқымбаев 
Қоғамдық жұмыстар мен 
Ел Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың халыққа Жол-
дауын насихаттауға қосқан үлесі 
үшін, «Нұр Отан» партиясының 
төрағасы Б. Байбектің атынан 
«Құрмет» грамотасымен мара-
патталды.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
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Обладатель государственной научной стипендии 
ученый Института истории государства КН МОН РК

На днях опубликован список обладателей государственных 
научных стипендий на очередной годичный период (2013-2014 гг.). В 
числе молодых ученых, удостоившихся государственной стипендии  
старший научный сотрудник отдела Евразийства и сравнительных 
политических исследований Института истории государства, кандидат 
исторических наук Лапин Николай Сергеевич.

Лапин Н.С. относится к той категории молодых ученых, для 
которых бесконечный исследовательский поиск, жажда воссоздания 
исторической правды стали не просто работой и профессиональной 
обязанностью, а жизненным принципом и образом жизни. В итоге, 
в копилке научных трудов молодого ученого не одна весомая книга 
и публикация. В 2012 году издана монография «Деятельность О.А. 
Игельстрома в контексте казахско-российских взаимоотношений 
(1780-е – 1790-е годы). Коллектив Института поздравляет всех 
стипендиатов и коллегу с получением стипендии и желает больших 
достижений на научном поприще, счастья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Калыш Аманжол Боран-
байулы родился 30 марта 1954 г. 
в г. Кандыагаш Мугалжарского 
района Актюбинской области. 
В 1972-1977 гг. учился на 
историческом факультете КазГУ 
имени С.М. Кирова. За годы учебы 
был именным стипендиатом 
имени Абая Кунанбаева, В.И. 
Ленина, кандидатом в члены ЦК 
ЛКСМ Казахстана, комиссаром 
обшеуниверситетского штаба 
ССО по строительству комплекса 
КазГУграда, за что был 
награжден на четвертом курсе 
орденом «Знак Почета» (1976). 
Кандидат исторических наук 
по специальности «этнология, этнография и антропология» (1989, г. 
Москва). Докторскую диссертацию ученый защитил в декабре 2010 г. в 
КазНУ имени аль-Фараби.

Многие годы его трудовой деятельности были связаны с 
Казахским государственным университетом. С 2011 г. заведует кафедрой 
археологии, этнологии и музеологии факультета истории, археологии и 
этнологии КазНУ имени аль-Фараби. Под его научным руководством 
были защищены 8 кандидатских диссертаций.

Аманжол Боранбайулы имеет около 300 научных 
публикаций, в том числе семь книг: «История переписей населения и 
этнодемографические процессы в Казахстане» (1998, в соавторстве), 
«Сүйеубайдың асы» (2002), «ХХ ғасырдың екінші жартысындағы 
қазақтардың əлеуметтік-демографиялық даму динамикасы» (в 
соавторстве), «Қазақ ру-тайпаларының тарихы. Тама. 1-3 томдар» (2005, 
в соавторстве), «Қазақ ру-тайпаларының тарихы. Жағалбайлы. 2 т.» 
(2006, в соавторстве), «Саяқ-Ысық ата» (2010), «Жолый баба. Сарман 
ата» (2011).
 30 марта 2014 года Аманжолу Боранбайулы исполняетя 60 
лет. В связи с этим, коллектив Института истории государства 
поздравляет юбиляра с днем рождения и желает ему здоровья, 
счастья, творческих успехов, плодотворной работы во благо 
исторической науки Казахстана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

2013 жылғы 23 желтоқсанда
Мемлекет тарихы институты жанындағы

«Тарих жəне қоғамдық ғылымдар академиясы
қоғамдық бірлестігі мүшелігіне сайлау өтіп, нəтижесінде 

қабылданған Академиктерді құттықтаймыз!!!

«Алтын белгіге»
Тұрсұн Хазретəлі Маханұлы (Түркістан)

«Күміс белгіге»
Аминов Талғатбек Махметұлы (Астана)

Тапалов Дүйсенбек (Шымкент)
Құнапина Қайыркен Құдайбергенқызы (Алматы)
Жолсейтова Мағрипа Ажмаханқызы (Түркістан)
Қайыпбаева Айнагүл Толғанбайқызы (Алматы)
Бексейтова Ақбота Тастанбекқызы (Көкшетау)

Каженова Гүлнар Төлегенқызы (Көкшетау)
Бекенова Маржан Сəбитқызы (Астана)

Қаленова Теңгеш Серікбайқызы (Астана)
Омаров Қали Əбдіұлы (Қызылорда)

Ташкенбаева Салтанат Жұмажанқызы (Өскемен)
Симбаева Салима (Өскемен)

Тұрмашева Ботагоз Қадырқызы (Ақтөбе)
Мергенбаев Али Батырханұлы (Алматы)

Момунтаева Лаззат Бахытбекқызы (Алматы)
Сайднасимов Қайрат Абдулазизұлы (Алматы)

Сейтказиев Руслан Өмірғазыұлы (Алматы)
Мəрсəлі Раушан Өмірбекқызы (Қызылорда)
Дюсембаева Сабира Зекенқызы (Алматы)
Байұлов Ғани Бекқожаұлы (Қызылорда)
Бимендин Болат Дүсімбекұлы (Астана)
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Тəуелсіздік күні қарсаңында Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада еліміздің əлеуметтік-
экономика жəне ғылым мен мəдениеттi дамытудағы, 
ғылыми, əлеуметтік-мəдени жəне қоғамдық қызметтегі, 
халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы, 
ұлттық мəдениеттерді жақындастыру мен оларды 
өзара байытудағы, мемлекеттер арасындағы достық 
қатынастарды нығайтудағы айрықша еңбегі үшін 
бірқатар азаматтарды марапаттады.

«Парасат» орденімен – Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің профессоры 
Қ. Салғараұлы, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің кафедра  меңгерушісі 
М. Қойгелдиев, «Құрмет» орденімен - Тараз мемлекет-
тік педагогикалық институтының бірінші проректоры 
А. Абдуалы, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 
құрмет атағымен - əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің деканы Ж. Таймағамбетов 
марапатталды.

Аты аталған азаматтардың барлығы да ерен 
еңбегімен, қалтқысыз қызметімен ерекшеленген 
жандар. Білімнің, ұшқыр ойдың, ерен еңбектің 
майталмандарын баға жетпес наградаларымен 
Мемлекет тарихы институты ұжымы шын жүректен 
құттықтайды. Қызметтеріңізге шығармашылық табыс, 
еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз.
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БІЗДІҢ АВТОРЛАР
НАШИ АВТОРЫ

Ілиясова Күлпаш Мырзамұратқызы  - Мемлекет тарихы 
институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент.

Маханова З.Ө.-Оңтүстік-Қазақстан политехникалық колледжінің 
Əлеуметтік-гуманитарлық кафедрасының оқытушысы.

Байжанова Галия Дуйсековна - ведущий научный сотрудник 
Института истории государства, кандидат экономических наук.

Ауанасова Алима Мусировна – главный научный сотрудник 
Института истории государства, доктор исторических наук, 
профессор. 

Сулейменов Арман Муратович – старщий научный сотрудник 
Института истории государства.

Қарасаев Ғани Мұқашұлы - Мемлекет тарихы институтының 
бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

Еңсенов Қанат Алексейұлы - Мемлекет тарихы институтының 
аға ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты.

Жақсыкелдинов Жандос Нұрмаметұлы - Мемлекет тарихы 
институтының кіші ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдар 
магистрі

Ахметова Еркежан Тұрдыбекқызы - Мемлекет тарихы 
институтының кіші ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдар 
магистрі.

Анафинова Мадина Латыповна - главный научный сотрудник 
Института истории государства, кандидат филологических наук.

Ерімбетова Құндызай Мырзашқызы - Мемлекет тарихы 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты.

Аканов Куаныш Газизович – младший  научный сотрудник 
Института истории государства, магистр гуманитарных наук.

Қалиев Жабай Нұрмақұлы - Мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты.
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