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«ҚАЗАҚСТАН - 2050» СТРАТЕГИЯСЫ 
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты,
Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 

жетекші ғылыми қызметкері

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ТАРИхЫН ЗЕРТТЕУДЕ
КЕЙБІР ТЕРМИНДЕР МЕН ҒЫЛЫМИ 

ҰҒЫМДАРДЫ НАҚТЫЛАУ МӘСЕЛЕСІ

Аннотация                                                                                                  
мақала авторы Қазақстан республикасының 20 жылдық тарихи 

жолын мыңдаған жылдарға созылған Қазақ елі тарихындағы 
ерекше белес, ғасырларға тең дәуірлік оқиға болғандықтан әлемдік 
тарихнамада қолданылатын тарихты дәуірлеу ұстанымына сәйкес 
«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» деп атауды ұсынады. соны-
мен қатар 1991 жылдан бастау алатын тәуелсіз Қазақстан тари-
хын кезеңдерге бөлуде танымал тарихшылардың тұжырымдарын 
салыстырып талдау жасайды. отандық тарих ғылымында 
қолданылатын «кезеңдеу», «кезеңдестіру», «дәуірлеу» терминдерін 
бірізділікке түсіру қажеттігіне назар аударады.                                                                                                                       

Түйін сөздер: Қазақстанның  қазіргі заман тарихы, заман, 
кезеңдеу, кезеңдестіру, дәуірлеу.

XX ғасырдың 90-шы 
жылдарынан бастап Қазақстан-
ның   дербес   мемлекет    ретінде
қалыптасуы     тарихын    зерттеу
отандық тарих ғылымын-
дағы іргелі мәселенің бірі. 
Қазақстанның тәуелсіздік алған-
нан кейінгі тарихын зерттеуде 
тарихшы ғалымдарымыз бірқа-
тар жұмыстар атқаруда. аз уа-
қыт аралығанда ондаған кітаптар, 
жүздеген мақалалар жарық көр-
ді. тәуелсіздік тарихын зерт-
теуге арналған бірнеше ғылы-
ми-теориялық конференциялар 

ұйымдастырылды. сонымен 
қатар кейбір ғалымдар тарапы-
нан 20 жыл тым қысқа мерзім, 
оның несін зерттеуге болады, 
әлі ертерек, уақыты келгенде 
кірісеміз деген пікірлер де 
кездесті.

дегенмен ғалымдарымыз-
дың басым көпшілігі тәуелсіздік 
кезеңі тарихын зерттеудің қа-
жеттілігін және оның Қазақстан 
тарихындағы аса маңызды кезеңі 
екенін мойындады. 

Қазақ елі 260 жылға созылған 
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бір тарихи циклді аяқтап 1991 
жылы жаңа кезеңге аяқ басты. 
Бұл мүлдем жаңа Қазақстанның 
шежіресі, тәуелсіз және заманауи 
үлгідегі толыққанды мемлекет-
тің тарихи дамуы кезеңі санала-
ды. мемлекеттік тәуелсіздікке 
қол жеткізу Қазақстанның көп 
ғасырлық тарихының дәуірлік 
оқиғасы болып табылады. ақи-
қатына жүгінсек Қазақ елінің 
20 жыл тәуелсіз дамуы Қазақ 
елі тарихындағы теңдесі жоқ 
кезең, ұлт тарихындағы үлкен 
белес. Әлемдік қауымдастық 
та Қазақстан республикасының 
даму концепциясын XXI 
ғасырдың феномені ретінде 
тануда. сондықтан ел тарихының 
маңызды, үлкен белесті кезеңін 
зерттеу заман талабынан ту-
ындаған қажеттілік. 

тәуелсіздік тарихын зерт-
теуге кірісудің қажеттігін 
Президент Н.Ә. Назарбаев 
бірінші болып көтергені мәлім. 
мемлекет басшысы егемендік-
тің екінші онжылдығынан 
бастап Қазақстанның қазіргі 
заман тарихын зерттеу мен жазу 
мәселесіне көңіл бөле бастады. 
осы мәселені оң шешу бағытында 
елбасы 2008 жылы Білім және 
ғылым министрлігіне қарасты 
«мемлекет тарихы институтын» 
құру туралы жарлық шығарды. 
Биыл, міне 5 жыл осы институт 
ғалымдары тәуелсіздік тарихын 
зерттеуде жемісті еңбек етуде. 

сонымен қатар Б.Ғ. аяған, 
х.м. Әбжанов, е.Б. сыдықов, 

т.о. омарбеков, Қ.м. атабаев 
сияқты көрнекті тарихшы 
ғалымдар тәуелсіздік кезеңінің 
тарихын зерттеуге байланысты 
өздерінің ғылыми ой-тұжы-
рымдарын ғылыми қауымға 
ұсынғаны да бірнеше жыл бол-
ды. 

Профессор Б.Ғ. аяған 
2008 жылы бір сұхбатында 
«Біздің еліміз - жаңарған Қазақ 
мемлекеті. кеңес империясы 
ыдырағанан кейін өз алдымызға 
ел болғанымызға 17-ақ жыл. 
кейбіреулер: «17 жылды 
зерттеудің қажеті не?» - дейді. 
Шын мәнінде, осындай аз 
уақыт ішінде көптеген керемет 
өзгерістер орын алып, тіпті, мем-
лекет ыдырап кетуі де мүмкін. 
мынадай бір мысал айтайын, 
кезінде Францияның астанасы 
Парижде жұмысшылар орнат-
қан билік - «Париж коммунасы» 
деп аталған. ол бар жоғы 72 
күн өмір сүрді. сол «Париж 
коммунасының» 72 жыл емес, 72 
күндік өмірі туралы мыңдаған 
монография жазылды. ал, біз 
неге жаңа Қазақ мемлекетінің, 
Қазақстанның тарихын зерттеп, 
сараптап, ойлар айтпаймыз» 
деген қисынды ой қозғады [1].

Қазақстан республикасының 
Білім және ғылым министрі 
Б. Жұмағұлов тарихшылардың 
1 конгресінде ғалымдардың ал-
дында тұрған бір іргелі мәселе 
- Қазақстанның дербес мемлекет 
ретінде қалыптасуы кезеңдерін 
дәйектеу – деп көрсеткен еді [2, 
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7 Б.]. Қазақстандық тарихшылар 
бұл мәселені шешу жолында 
алғашқы ізденістерін жариялады 
да.

тәуелсіз Қазақстан тарихын 
зерттеуде бір назар аударатын 
мәселе, тарихи уақыт межесін 
анықтау, яғни осы тарихи 
үдерісті дәуірлерге (кезеңдерге) 
бөлу. Қазақстанның тарих 
ғылымы кеңестік заманда 
қалыптасқандықтан тарихты 
дәуірлеу қағидаты кеңестік та-
рихнамадан келді. орыс тілін-
де тарихты дәуірлерге бөлу 
«периодизация истории» деп 
аталатыны белгілі.

кеңестік тарихнамада тари-
хи уақыт межесін белгілеуде 
«эра», «эпоха» деген терминдар 
қолданылды (бұл терминдер 
тарихпен қатар геология ғылы-
мында да пайдаланылатыны, 
тіпті астрологтар да қолданатыны 
белгілі). Біздің ойымызша орыс 
тіліндегі осы екі термин қоғам-
ның тарихи мәніне байланысты 
өзгеше үзінді кезеңді білдіретін 
синоним ретінде қолданыла-
тын, бірі-бірінен айырмашылғы 
жоқ ұғымдар сияқты. орысша-
қазақша сөздіктерде «эпоханы» 
- заман, дәуір, «эраны» - кезең, 
жыл санау деп көрсетеді [3, 1139 
Б.].

тарих ғылымында қазақша 
аудармадағы - қайта өрлеу дәуірі, 
қола дәуірі, энеолит дәуірі, 
майемер кезеңі, хрис-тиандық 
кезең, революциялар ке-зеңі, 
космонавтика кезеңі, біздің 

эрамызға дейінгі (б.э.д.), біздің 
заманымызға дейінгі (б.з.д.) т.б. 
ұғымдар қолданылады. 

Бірақ философ к. Поппер 
айтқандай «бәріне ортақ ешбір 
тарихи заңдылықтар болуы 
мүмкін емес ... Әрбір жаңа ұр-
пақ тарихты өз еркінше талдау 
құқына ие. тіпті өзінің күнделік-
ті қажеттіліктерін өтеу үшін, 
белгілі бір мағынада, солай етуге 
тиіс те! меніңше, адамзаттың 
ортақ тарихы жоқ, оның орнына 
адам өмірінің түрлі қырларымен 
байланысқан шексіз көптеген 
тарихтар бар» [4, 305-312 Б.].

о. Шпенглер де адамзат та-
рихын ежелгі ерте дүние, орта 
ғасырлар тарихы және жаңа заман 
деп бөлу ақылға қонбайтын-
дай тым тапшы, олар тарихтың 
ауқымын шектейді дегенді айт-
қан болатын [5, 510 Б.].

тарих ғылымында адамзат 
тарихын дәуірлеудің толып 
жатқан түрлері бары белгілі. 
тарихты дәуірлеу қоғамдық 
өндірістің дамуына, өндірістік 
қатынастардың даму деңгейіне 
байланысты жасалады. тарихи 
дәуірлеудің алғашқы нұсқасын 
жасаған атақты американ этнологі 
льюис генри морган адамзат 
баласы тарихын жабайылық, 
тағылық (варварлық) және 
өркениеттік (цивилизация) деп 
үш кезеңге бөлгені белгілі. 
оның бұл бағыты кейін тарихты 
дәуірлерге бөлу ісіне дұрыс жол 
сілтеді. тарихты дәуірлеу біздің 
ойымызша анықталған белгілер 
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бойынша қоғам тарихындағы 
аса маңызды кезеңдерді бөліп 
көрсету.

Қазақстандық тарихшылар 
кеңестік кезеңде жасалған 
дәуірлеудің қағидаттарын пай-
далануда. Ж.о. артықбаев 
пен Ә.Б. Пірманов жазған эн-
циклопедиялық басылымда дү-
ние жүзі тарихын кезеңдеуді (біз 
авторлар қолданған терминді 
өзгертпей алдық) төрт кезеңге 
бөледі: 

ежелгі дүние тарихы 1. 
(адамзаттың пайда болуынан 
бастап 476 жылы Батыс рим 
империясы құлағанына дейінгі 
кезеңді оқытады).

2. орта ғасырлар тарихы (VI-
XVII ғасырларды қамтиды).

3. Жаңа заман тарихы (XVIII-
XIX ғасырлар арасын қамтиды).

4. Қазіргі заман тарихы 
(ғасырдың басынан бүгінгі күнге 
дейін) [6, 26 Б.]. 

тәуелсіз Қазақстан тарихы-
әлемдік тарихтың құрамдас бөлі-
гі және әлі терең зерттелмеген 
тарих. Қазақстан республикасы-
ның тарихына қатысты пайым-
дауында т. омарбеков «Қазақстан 
тарихын кезеңдеу дегеніміз-
оның соңғы 20 жылда өткенін 
жан-жақты қарастырып, тарихи 
тұрғыдан жеріне жеткізе талдау»-
деп пайымдайды [7, 45 Б.]. 

отан тарихын дәуірлеуге бай-
ланысты көзқарасында т.   омар-
беков тарихтағы бетбұрыс-
тардың, дамудың, белестердің 
хронологиялық ауқымы бірде 

ұзақ, бірде қысқа болатынын 
ескере отырып эра, дәуір, кезең, 
саты тәрізді ұғымдардың аражі-
гін нақты ашу және соларға та-
бан тіреу қажеттігіне назар ауда-
рады. отандық тарих ғылымын-
да «ғасыр» немесе «жыл» сияқты 
«эра», «эпоха» деген ұғымдардың 
хронологиялық ауқымы туралы 
бірыңғай пікір жоқ. сонымен 
бірге терминдерді қазақ тіліндегі 
тарихи еңбектерде қолдануда да 
бірізділік жоқ. «Эпоха», «эра» 
сөздерінің қазақша баламасы 
орысша-қазақша сөздіктерде 
«заман», «дәуір», «кезең», «жыл 
санау» деген мағынада беріледі. 
сондықтан тарихшы ғалымдар 
да еңбектерінде өздеріне қолайлы 
баламаларды пайдаланып келеді.

т. омарбеков тәуелсіз Қа-
зақстан тарихын төрт кезеңге 
бөледі.

Бірінші кезең - 1991 жылдан 
1995 жылға дейін созылады. Бұл 
тәуелсіздікті халық санасында 
мойындату және оны заңдық 
тұрғыдан конституциялық негіз-
деу кезеңі;

Екінші кезең - 1996 жылдан 
1998 жылға дейін созылады. Бұл 
қоғамның тәуелсіздікті саяси-
әлеуметтік және экономикалық 
тұрғыда орнықтыру кезеңі;

Үшінші кезең - 1999 жылдан 
2005 жылға дейін созылады. Бұл 
Қазақстандағы саяси құрылысты 
демократияландыру бағытын ре-
формалар арқылы шешу кезеңі;

Төртінші кезең - 2005 жылдан 
қазіргі кезеңге дейін созылады. 
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Бұл халықаралық қауымдас-
тықта және ішкі саясатта Қа-
зақстанның дербес, әртүрлі дағ-
дарыстарға төтеп бере алатын 
мемлекет ретінде қалыптасуына 
қол жеткізу жолындағы күрес 
кезеңі [7, 51 Б.].

Профессор х. Әбжановтың 
пікірінше Қазақстан респуб-
ликасы қазір шынайы азаттыққа 
жетудің өтпелі кезеңін бастан  
өткеруде. Ғалым тәуелсіз Қазақ 
елінің осы өтпелі кезеңде үш 
сатыдан өтіп, төртіншіге аяқ 
басқанын көрсетеді.

Бірінші саты - 1991-1995 
жылдарды қамтиды. Бұл-кеңес-
тік саяси жүйе мен экономика-
лық қатынастардан арылу кезе-
ңі. мемлекеттік рәміздер, ұлт-
тық валюта өмірге келген уақыт. 
Қазақстан БҰҰ-ға қабылданған, 
болашақ жаңа астана анықтал-
ған кезең. Бірақ советизмнен ат 
құйрығын әлі толық кеспеген 
уақыт.

Екінші саты - 1995-2007 
жылдар. тәуелсіз елдің екінші 
конституциясы қабылданды. 
кеңестік басқару жүйесін мүл-
де жойып, президенттік бас-
қару жүйесіне өту. түбегейлі 
нарықтық реформалар жолына 
бет алу және ғасырлар тоғысында 
ол реформалардың жеміс бере 
бастаған кезеңі.

Үшінші саты - 2007-2010 
жылдарды қамтиды. Бұл кезең-
де республиканың нарық еліне 
айналғанын конституциялық 
реформалар дәйектейді. Қазақс-

танның экономикасы әлемдік 
қаржы дағдарысына төтеп 
береді. демократияны тереңде-
ту жолында президенттік-пар-
ламенттік басқару жүйесіне 
қадам жасалады.

Төртінші саты - «дағдарыс-
тан кейінгі Қазақстан» [2, 19 Б.]. 

сонымен тәуелсіздік кезеңін 
дәуірлерге бөлуде х. Әбжанов 
«даму сатылары», ал т. омарбе-
ков «кезеңдер» ұғымын қолдана-
ды. Қазақстанның тәуелсіз 
даму кезеңінің хронологиясын, 
дамудың ішкі мән-мағынасын 
ерекшеліктерін айкындауда 
екі ғалымның пікірлерінде ұқ-
састықтар мен қатар айырма-
шылықтар да байқалады.

екі автор да тәуелсіздік 
дәуірінің бір ерекшелігін - 
Қазақстан республикасының 
өтпелі кезеңді бастан кешіруде 
деген ортақ пікірде. т. омарбеков 
сонымен қатар қазіргі Қазақ 
елінің саяси-әлеуметтік дамуын 
тоталитаризмен авторитарлыққа, 
одан авторитарлық-плюралистік 
қоғамға өту үстінде деп нақтылай 
түседі.

Біздің  ойымызша  Қазақ елі-
нің тәуелсіз дамуы кезеңін зерт-
теуде кейбір термин, ұғымдар-
ды қолдануда нақтылық қажет 
сияқты. авторлар орыс тіліндегі 
«периодизация» терминін әртүр-
лі аударады. Ж. артықбаев 
«кезеңдестіру»,         х. Әбжанов, 
Б. аяған, т. садықов, Ә. төлеуба-
ев т.б. ғалымдар «дәуірлеу», ал 
т. омарбеков «кезеңдеу» деген 
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қазақша баламаны қолданады. 
Біздің ойымызша «дәуірлеу» 
деген балама қазақы ұғымға 
жақын, неғұрлым қолайлы тә-
різді. 

осы арада Б. аяғанның «та-
рихты да математика сияқты өте 
дәл жазу керек» деген орынды 
пікіріне құлақ асқан жөн. 

Жалпы тарих ғылымында 
тарихи ұғым, түсініктерді ай-
қындап алу өте маңызды мә-
селе екені белгілі. Профессор 
Қ. атабаев термин анықтауға 
қатысты өз пікірін өткір түрде 
қояды. деректанушы ғалым-
ның пікірінше отандық тарих 
ғылымында термин жасау ісі әлі 
қалыптаспаған. онсыз ғылымды 
ілгері дамыту қиын. сонымен 
қатар ғалымның «Қазақстан 
тарихын» «Қазақ тарихы» 
деп атауды ұсынып жүргеніне 
бірнеше жыл болды [8, 175-177 
Б.]. 

көп ұзамай ғалымның 
бұл ұсынысы қолдау табаты-
нына қазір сенім молай-
ды. Өйткені Қазақстан 
республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» 
стратегиясында «Қазақ тілі жап-
пай қолданыс тіліне айналып, 
шын мәніндегі мемлекеттік тіл 
мәртебесіне көтерілгенде, біз 
елімізді Қазақ мемлекеті деп 
атайтын боламыз» - деп мәлімдеді 
[9]. 

мемлекет тарихы институты 
ғалымдары 2008-2009 жылдары 
тәуелсіз Қазақстан тарихын 

зерттеудің өзекті мәселелеріне 
арналған екі жинақ шығарды. 
мұнда осы мәселені зерттеу-
ге арналған ғылыми-теориялық 
конференция материалдары 
енгізілді. Бұл кітаптарда елі-
міздегі танымал тарихшы ға-
лымдардың тәуелсіз Қазақстан 
тарихын  ғылыми-теориялық 
және методологиялық жағынан 
негіздеу, өткен 17 жылдық 
тарихи уақытты кезеңдерге 
бөлу т.б. көкейтесті мәселелер 
зерделенген. 

«Новейшая история» ұғы-
мын қазақстандық тарихшылар 
әлемдік тарихты зерттеуде кеңес 
заманынан бері «қазіргі заман 
тарихы» деп қолдануда. Бірақ 
ол кезде Қазақстан тарихына 
қатысты бұл ұғым қолданылма-
ды. Өйткені республиканың 
тағдыры да, тарих ғылымы да 
мәскеуге тәуелді болды.

«Қазақстан тарихының» 
бес томдық академиялық ба-
сылымында - тарихи уақыт 
- салыстырмалы субстанция. 
оның сапасы хронологияның 
қамту ауқымымен ғана емес, не-
гізінен мәндік және мазмұндық 
тұрғыдағы серпін танытумен 
бағаланады-деп көрсетілген [10, 
8].

5-ші томның кіріспе бөлімін-
де тәуелсіз ел тарихының қазір-
гі кезеңі «Қазақстанның қазіргі 
заман тарихының тарихнамасы 
мен деректері» деп нақты 
көрсетілген [10, 14].

тарихшы ғалымдар Қазақс-
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танның тәуелсіздік кезеңіндегі 
тарихын әртүрлі атаумен береді. 
Бұл ғалымдардың жазған еңбек-
терінің атауларынан көрінеді. 
мәселен,      тарихшы         ғалым 
с.г. Шеретов 2005 жылы жоғары 
оқу орындарының студенттеріне 
арнап шығарған оқу құралын 
«Новейшая история казахстана» 
деп атады [11]. Біздің ойымызша 
еңбектің атауы орынды қойыл-
ған. тек автордың Қазақстанның 
тәуелсіздік кезеңі тарихының 
хронологиясын неге 1985 
жылдан бастағаны түсініксіз. 
кезінде      философ       тарихшы 
о. Шпенглер тарихты дұрыс 
түсіну үшін кеңістік логикасын, 
уақыт логикасын естен шығар-
мауды ескерткен болатын.

мемлекет тарихы инсти-
тутының 2010 жылы шығарған 
оқу құралдарында, орыс тілінде-
гі басылымында «современная 
история казахстана» [12], ал 
қазақша басылымында «Қазіргі 
Қазақстан тарихы» деген атау 
берген [13].  

ал, Ш. уалиханов атын-
дағы тарих және этнология 
институтының 2011 жылы шы-
ғарған монографиясы «история 
независимого казахстана» деп 
аталады [14].  

Ғалымдар өздерінің жеке 
немесе ұжымдық еңбектерін, мо-
нографияларын қалай атаймыз 
десе де ерікті. ал тәуелсіз 
Қазақстан тарихын оқытуға 
арналған оқу бағдарламаларын, 
оқулықтарды, жоғары оқу орын-

дарында жүргізілетін арнайы 
курстарды «Қазақстанның қазір-
гі заман тарихы» деп атаса дұрыс 
сияқты.

тарих деген уақыт. адам 
баласы тарихи кеңістікте өмір 
сүріп, тіршілік ете отырып, уақыт 
өлшемін басынан кешіреді. яғни 
қазіргі тәуелсіз Қазақстан басы-
нан кешіріп отырған уақыт та өз 
ерекшеліктерімен әлемдік тарих-
қа енеді. Философ Ә. Қалмырзаев 
«заман» мен «уақыт» ұғымда-
рын салыстыра келіп, «заман» 
ұғымы «уақыттан» әлдеқайда 
кеңірек, олар толық синоним 
бола алмайды дей келе, «тарих 
түрлі кезеңдерден, замандардан 
тұрады. Әр заманның өзіне тән 
өркениеті, рухани болмысы, өзіне 
ғана тән ерекшеліктері, қызығы 
мен қиындығы болады. Әр заман 
белгілі тарихи құбылыстармен, 
даралық құндылықтармен ерек-
шеленеді-деп көрсетті [15, 18 Б.]. 

автор әрі қарай: «Заман 
дегеніміз - уақыт пен кеңістіктің 
ондағы тіршілікті қозғалысқа 
келтіретін адамдардың жиынты-
ғын бейнелейтін дерексіз ұғым. 
Заман өз ағымымен аға береді» - 
деп түйіндейді [16, 26 Б.]. 

Заманның түзелуі, жаңаруы, 
тағдыры, оның нұрлы шағы, 
адамдарға, олардың жасампаз-
дық күшіне, кемел ақыл-
ойларына, рухани әлеуетіне 
тәуелді. Философтың ойын 
тарқата түссек Қазақстанның 
қазіргі нұрлы көші 1991 жылдың 
тәуелсіздігінен басталатынына 
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меңзейді. осы уақыттан бастап 
тәуелсіз Қазақ елі жаңарып, 
өркениеттің жаңа сатысына 
көтеріле бастады. кейбір 
өркениетті елдерде (Жапония 
т.б.) тарихын дәуірлеуде өз 
елінің тарихи тәжірибелеріне, 
отандық тарих ғылымдарының 
ұстанымдарына сүйенеді. 

сондықтан біздің ойымыз-
ша Қазақстан тарихының 1991 
жылдан басталатын тәуелсіздік 
кезеңі тарихын, бағдарламаларын, 
оқулықтарын, оқу құралдарын 
«Қазақстанның қазіргі заман 
тарихы» деген атауға тоқталған 
дұрыс сияқты.
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развития и этносоциальных процессов

НОВЫЕ пРИНЦИпЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОЛИТИКИ В СТРА-
ТЕГИИ «КАЗАхСТАН-2050»

Аннотация
в   статье    анализируется    социальная     политика     независи-

мого   государства.   Подчеркнута    особая   роль   Президента      рк 
Н.а. Назарбаева в осуществлении государственной социальной 
политики на всех этапах становления независимого государства. 
Проведен анализ основных положений ежегодных Посланий Пре-
зидента народу казахстана, в контексте стратегических инициатив в 
области социальной политики.  особое внимание уделено ключевым 
ориентирам в области социальной защиты населения в «стратегии 
казахстан-2050», анализируются основные принципы социальной 
политики, системность и комплексность мер в решении социальных 
вопросов, позитивные изменения в данной сфере, обусловленные  
экономическими достижениями независимого государства.

Ключевые слова: социальная политика, стабильность, социаль-
ная защита населения, безопасность, благополучие населения, 
качество жизни, адресная социальная помощь.

удк 316.334.3(574)

Приоритетной задачей 
государства на всех этапах 
развития являются вопросы 
социальной защиты населения, 
повышение уровня жизни. За 
годы независимости страны реа-
лизация стратегического курса  
лидера Нации Н.а. Назарбаева 
позволила сформулировать кон-
цепцию государственной со-
циальной политики, отвечаю-
щую ожиданиям народа и 
адекватную международным 
нормам социальной спра-
ведливости. сочетание эко-

номических преобразований с  
формированием эффективной 
системы социальной защиты, 
являлось важнейшим элементом 
стратегии реформ и долгосроч-
ной программы развития 
республики казахстан до 2030 
года, социальная политика 
суверенного государства полу-
чила ключевые ориентиры   в 
новой «стратегии «казахстан-
2050»:  новый политический курс 
состоявшегося государства». 
характеризуя новые принципы 
социальной политики в «стра-
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тегии - 2050», Президент под-
черкнул: «Наша главная цель – 
социальная безопасность и бла-
гополучие наших граждан. Это 
лучшая гарантия стабильности в 
обществе» [1].

трансформация общест-
венно-экономической системы  
государства в период 90-х годов 
хх века, распространение но-
вых экономических отношений, 
появление социальных рисков: 
потери работы, повышение 
стоимости жизни, проблема 
психологической адаптации 
к новым условиям, становле-
ние идентичности населения 
как граждан казахстана, 
требовали  проведения политики 
по недопущению социальной  
напряженности, предот-
вращения потенциальной конф-
ликтогенности в обществе. 
в период становления госу-
дарственной независимости в 
казахстане одним из основных 
направлений стала задача 
обеспечения стабильности и 
межнационального согласия, 
построения общества, обес-
печивающего достаточный 
уровень    благосостояния     всех

своих граждан и углубление 
демократических преобразова-
ний. в ранг общегосударствен-
ной политики независимого 
казахстана возводится созда-
ние экономических, социаль-
ных и правовых условий, 
обеспечивающих свободное 
развитие человека. основные 
положения социальной политики 

государства закреплены в 
конституции рк 1995 года, 
обеспечены нормами действу-
ющих законов республики 
казахстан [2]. 

Проведение государствен-
ной экономической политики, 
направленной на увеличение 
занятости населения, защиту 
граждан получивших статус 
безработного, формирование эф-
фективной системы социальной 
защиты населения, поэтапное 
создание новых институтов 
социальной защиты требовали 
модернизации социального 
контекста общества в целом.   в 
связи с подъемом экономики, 
укреплением государственнос-
ти   происходит углубление 
социальных реформ, рубежным 
в этом плане становится 1995 
год, именно в этот период 
формируется новая модель 
системы социальной защиты 
и социального обеспечения, 
адекватная условиям рыночной 
экономики. казахстан становится 
одним из первых государств на 
постсоветском пространстве 
активно проводившим рефор-
мирование пенсионной сис-
темы. Пенсионная реформа (за 
основу был взят зарубежный 
опыт, чилийская модель) 
способствовала разрушению 
уравнительно-распределитель-
ных  стереотипов массо-вого 
сознания, вводила новые 
приоритеты в сознание 
работающего населения, диффе-
ренцированный  подход  к на-
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числению пенсий, расширение 
охвата пенсионным обеспече-
нием работников частных 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей.

в 2000-2001 годах проис-
ходят коренные изменения 
в проведении социальной 
политики. особенность ее заклю-
чалась в том, что социальная 
политика теперь осуществлялась 
в условиях стабилизации и 
развития экономики, чему 
прежде препятствовало па-
дение производства, рост 
инфляции, неопределенность 
в завтрашнем дне и т.д.  с 
2001 года помощь населению 
переходит в устойчивое 
позитивное русло. главными 
составляющими проводимой 
политики были оказание ад-
ресной социальной поддержки 
пенсионерам, участникам ве-
ликой отечественной войны и 
ветеранам, многодетным матерям 
и др. Были определены основные 
перспективные стратегические 
задачи: в ближайшее десятиле-
тие ликвидировать бедность, 
обеспечить приоритет в 
формировании среднего класса. 
в 2001 году вступил в силу 
Закон республики казахстан 
«о государственной адресной 
социальной помощи». теперь 
социальная политика уже в 
законодательном порядке была 
направлена на увеличение 
средств, выделяемых на 
социальную защиту работников 
образования, здравоохранения и 

в целом бюджетной сферы [3]. 
Проведение эффективной 

социальной политики является 
основным лейтмотивом  еже-
годных      Посланий    Президен-

та         республики       
казахстан 

Н.а. Назарбаева народу 
ка-захстана. глава государства 
подчеркивал, что постоянное 
улучшение социального само-
чувствия казахстанцев, всех 
слоев и социальных групп  будет 
«оставаться на первом плане 
государственной политики». 
анализ ежегодных  Посланий, 
показывает, что каждое из них не 
только подводит итоги развития 
страны, но и определяет основ-
ные направления ее дальнейше-
го развития, дает возможность 
проследить их особую со-
циальную направленность. 
так в Послании 2007 года 
«Новый казахстан в новом 
мире», одним из важных 
направлений государственной 
политики определена совре-
менная социальная политика, 
глава государства отметил: «...
стабильное развитие экономи-
ки позволяет нам усилить 
социальную направленность 
реформ. Это важнейший итог 
нашей экономической политики» 
[4].

главной идеей Послания 
главы государства 2008 года 
народу казахстана «рост 
благосостояния       граждан   ка-

захстана - главная цель 
государственной политики» стала 
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общая концепция усиления роли 
государства, усиления его со-
циальной политики. в Послании 
отмечается, что с 2000 года расхо-
ды государственного бюджета на 
образование, здравоохранение 
и социальное обеспечение 
увеличились более чем в пять 
раз. социальной защитой 
государства охвачено свыше 5 
млн. человек, это вдвое больше, 
чем пять лет назад. При этом: 
«…обеспечение социального 
благополучия должно сопро-
вождаться повышением качест-
ва жизнедеятельности, а 
также человеческих ресурсов 
страны. Это главная миссия 
научно-образовательного и 
здравоохранительного           ком-

плексов страны» [5]. 
в условиях интенсивных 
модернизацион-ных процессов 
в экономике казахстана, новых 
подходов тре-бовало проведение 
социальной политики. в  
Послании главы государства 
«Построим будущее вместе» 
(2011 г.), отмечалось: «… цель 
наших программ - укрепить 
благосостояние народа. Поэтому 
особое внимание в нынешнем 
Послании я уделяю вопросам 
социальной модернизации» [6].

в условиях глобального ми-
ра казахстанский путь развития 
требовал постановки новых 
ориентиров, решения новых 
задач. в  Послании 2012 года 
«социально-экономическая мо-
дернизация – главный вектор 
развития казахстана»,  глава 

государства так определил 
тенденции развития страны: 
«Новый этап казахстанского пу-
ти – это новые задачи укрепле-
ния экономики, повыше-
ния благосостояния народа.  
казахстану жизненно важно 
найти оптимальный баланс меж-
ду экономическими успехами и 
обеспечением жизненных благ. в 
современном мире это коренной 
вопрос социально-экономической 
модернизации. Это главный 
вектор развития казахстана в 
ближайшем десятилетии» [7].

социальная политика суве-
ренного государства получила 
ключевые ориентиры   в новой 
«стратегии «казахстан-2050»: 
новый политический курс 
состоявшегося государства». 
характеризуя новые принципы 
социальной политики в 
«стратегии - 2050», Президент 
отметил: «как показывает 
мировой опыт, идеальной и 
универсальной модели соци-
альной политики нет. также 
как и нет ни одного общества, 
где все граждане были бы 
удовлетворены существующей 
социальной системой. ре-
шать вопросы социальной 
безопасности и благополучия 
граждан – это трудная и очень 
серьезная задача, которая 
касается каждого казахстанца. 
Поэтому здесь должны быть 
тщательно взвешенные подходы. 
я хочу изложить свое видение 
принципов, которых мы должны 
придерживаться и с учетом 
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которых можем осуществлять 
корректировку наших подхо-
дов к вопросам социальной 
справедливости и социального 
обеспечения» [1].

действительно, казахстан 
успешно завершил переходный 
этап, уверенно проходит  
качественно новый этап своего 
развития. учитывая высокие 
темпы роста экономики, на 
современном этапе государство 
может еще более эффективно 
решать социальные вопросы, 
обеспечивая достижение высоких 
стандартов качества жизни на 
современном этапе. данный факт 
требует  проведения обновленной 
и более эффективной  социальной 
политики, способной справиться 
с вызовами времени. как 
утверждают современные ис-
следователи: «среди проблем 
формирования рыночной эко-
номики одно из важнейших мест 
занимают меры по созданию 
надежной и действенной 
системы социальной защиты 
определенных слоев населения, 
ибо резерв социальной 
«прочности» не может быть 
бесконечным» [8,  с. 582]. 

в «стратегии «казахстан-
2050» изложены основные 
принципы,   в соответствии с 
которыми будет осуществляться 
социальная политика государства 
на современном этапе:

во-первых, государство, осо-
бенно в условиях глобального 
кризиса, должно гарантировать 
гражданам минимальный соци-

альный стандарт.
во-вторых, государство 

должно оказывать социальную 
поддержку только тем группам, 
которые в этом нуждаются.

в-третьих, мы должны 
сосредоточиться на решении 
проблем социальных дисбалан-
сов в развитии регионов.

в-четвертых, мы должны 
модернизировать политику обес-
печения занятости и оплаты 
труда.

таким образом, в 
«стратегии «казахстан - 2050» 
предусматривается системность и 
комплексность мер по социальной 
защите населения, особенно 
важно то, что происходит 
резкое усиление ее адресной 
направленности. в данном 
контексте были определены 
следующие меры:

государство будет нести 
полную ответственность за 
адресную поддержку социально 
уязвимых слоев общества 
– пенсионеров, инвалидов, 
нетрудоспособных, больных 
детей и др.;

Необходимо постоянно 
совершенствовать систему 
социального и пенсионного 
обеспечения, всемерно защищать 
материнство и детство;

 у нас должны быть 
четкие программы обучения и 
переподготовки безработных, 
увязанные с потребностями 
рынка труда. государство 
должно оказывать социальную 
поддержку безработным при 
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условии, что человек, попавший 
в эту категорию, осваивает 
новую профессию и идет 
переучиваться;

важно создать условия, 
при которых работодатели 
будут активно привлекать к 
работе социально уязвимые 
слои населения, обеспечив их 
заработной платой. Прежде 
всего, это касается людей с 
ограниченными возможностями. 
так поступают в развитых странах 
мира. мы должны создавать 
условия для их полноценной 
трудовой деятельности. госу-
дарственные пособия должны 
получать только те, кто реально 
не может работать. те компании 

и корпорации, которые берут на 
работу инвалидов и создают им 
условия, должны поощряться [1].

социальные инициативы, 
озвученные в  «стратегии 
«казахстан-2050» станут ос-
новными ориентирами в 
осуществлении социальной 
политики казахстана до 2050 
года, придадут новый им-
пульс дальнейшему социально-
экономическому развитию 
страны, будут способствовать 
эффективному решению соци-
альных вопросов, обеспечивая 
достижение высоких стан-
дартов качества жизни всех 
казахстанцев.
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ТҮЙІН
мақаланың авторы: тарих ғылымдарының кандидаты, Қр БҒм 

Ғк мемлекет тарихы институты, индустриалды-инновациялық 
даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы бөлімінің аға ғылыми 
қызметкері сәуле ахметқызы Бағдатова.

мақала тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік саясатының 
мәселелеріне арналған.  Әлеуметтік саясат саласындағы бірқатар 
негізгі құжаттар мен материалдарға талдау жасалған.  «Қазақстан-
2050» стратегиясындағы әлеуметтік дамудың басты бағдарларына 
ерекше назар аударылған.

SUMMARY
Author of the article: Bagdatova Saule Akhmetovna, candidate of 

historical sciences, senior research fellow of the department of Industrial 
and innovative development and ethnosocial processes of the Institute of 
State History of the Committie of Science of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan.

The article is deals with the social policy of independent Kazakhstan. 
The analysis of a number of fundamental documents and materials in the 
field of social policy. Particular attention is paid to the key targets of social 
development in the Strategy “Kazakhstan -2050”.
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Қ. Еңсенов
удк 314(574)«20»

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты, 
Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 

аға ғылыми қызметкері

ҚАЗАҚСТАН хАЛҚЫНЫң ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ

Аннотация
Бұл мақалада автор Қазақстанның тәуелсіздігі жағдайындағы 

демографиялық ахуалына шолу жасап, алыс және жақын шет 
мемлекеттерден атажұртқа оралғандар туралы мәліметтер келтірген. 

Түйінді сөздер: «Қазақстан – 2050»   стратегиясы, демографиялық 
ахуал, оралмандар. 

Қазіргі жаһандық үдерістер 
жүріп жатқан өркениетті әлемдік 
қауымдастықта  еліміз өз орынын 
иеленіп, өзге елдермен терезе-
сін теңестіре бастады. еліміз 
тәуелсіздік алған уақыттан 
бері ғасырға татырлық үлкен 
табыстарға қол жеткізіп, іргелі 
елдердің көшіне ілесе алды. 
Біздің мемлекетіміздің әлі де 
нығайуына қатысы бар аса 
маңызды мәселелердің бірі – ол 
демографиялық      ахуал   жағда-
йы.    осыған      орай       елбасы 
Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақ-
стан – 2050» - стратегиясы – 
қа-лыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында бірқатар 
өзекті мәселелерге тоқталып 
өтті.

Қазақстан республикасы-
ның Президенті Н.Ә. Назарбаев 
әлем халқының демографиялық 
ахуалына қатысты мынадай 
мысалдар келтірді: «Жаһандық 

демографиялық теңгерімсіздік 
күн өткен сайын күшейе 
түсуде. Жалпы әлемдік тренд 
– адамзаттың қартаюы. енді 
40 жылдан кейін алпыс жастан 
асқан адамдардың саны 15-ке 
толмағандардан асып түседі. 
туудың азаюы және адамзаттың 
қартаюы көптеген елдерде еңбек 
нарығындағы    проблемаларға, 
атап айтқанда, еңбек ресурста-
рының жауапкершілігіне сөзсіз 
әкеледі. 

Шиеленісе түскен демогра-
фиялық теңгерімсіздік жаңа көші-
қон толқындарын туғызып, күллі 
әлемде әлеуметтік шиеленісті 
күшейте түседі. Біз жас ұлтпыз. 
еліміздегі орташа жас – 35. Бұл 
біздің адамдық әлеуетімізді 
сақтауға, әлемде өзіміздің дұрыс 
орнығуымызға зор мүмкіндік 
береді. Бүгінгі күні алға жылжуға 
бізде жақсы негіз бар» [1]. яғни, 
елдігімізді      сақтауымыз    үшін 
қазақ халқының саны өсуі 
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керек. оған мемлекет тарапынан 
жағдайлар жасалуы қажет. 
мемлекетіміздің тәуелсізді-
гі баянды болуы үшін 
демографиялық саясаттың меха-
низмдерін жетілдіруіміз керек.

кеңес одағының ыдырауы 
мен жаңа құрылған тәуел-
сіз мемлекеттердің нарықтық 
қатынасқа ауысқан өтпелі 
кезеңі күрделі демография-
лық өзгерістер мен көші-қон 
толқындарын туғызды. Бұл 
жағдайды егемен еліміз – 
Қазақстан республикасы да 
бастан кешіруге мәжбүр болды. 
Өтпелі кезеңдегі демографиялық 
процестердің негізгі ерекшелігі 
– халықтардың жалпы саны 
азаюы, өлім-жітімнің  көбеюі, 
бала туудың кемуі, осының 
салдарынан табиғи өсімнің 
құлдырауы. мұндай белең 
алған теріс бағыттарға қоса, 
республикадан алыс және жақын 
жерлерге бағыт алған көші-қон 
толқындарының кең өрістеуі де 
халық санын күрт төмендетіп 
жіберді. 

егемендіктің алғашқы 
жылдары кезінде үрдіс алған 
демографиялық дағдарыстың ең 
ауыр салдары – Қазақстан халқы 
1989-1999 жылдар аралығында 
1,5 млн.-нан астам адамға, яғни 
8,2 % азайды. халық саны азаюы 
2002 жылға дейін  созылып, 2003 
жылдан бастап аз да болса өсе 
бастады. 2005 жылдың басында 
15 млн.-нан асты. Бұл жағдайдың 
негізгі себебі тек 1991-1999 

жылдарда сыртқа кеткен көші-
қон нәтижесінде республика 
халқы 1 млн. 54 мыңнан астам 
адамға кеміді.

сыртқа кеткендердің басым 
көпшілігі өз тарихи отандарына 
қайта оралғандар еді, олардың 
ішінде тек 1993-1998 жылдары – 
1 млн.-нан астам шығыс славян-
дар (орыс, украин, беларусь), 400 
мыңға жуық немістер болды.

Қазақстандағы қазіргі 
демографиялық ахуал және 
шетелдердегі қазақтар мен 
оралмандар мәселелеріне қо-
рытынды жасай келгенде, 
қазақтар қалай көбейеді деген 
сұрақ туындайды. ол заңды да, 
себебі ұланғайыр жері бар, ал 
халқының саны бар болғаны 15 
млн. ғана Қазақстан мемлекетінің 
әрбір шаршы километріне 5,5 
адамнан келіп, әлемдегі халық 
аз қоныстанған елдер қатарына 
жататыны үлкен ой және 
қатерлі күдік туғызады. Ұлттық 
қауіпсіздігімізді сақтап қалу және 
экономикамызды жаңа еңбек 
ресурстарымен қамтамасыз ету 
үшін, елбасымыз 2015 жылға 
дейін республика халқы санын 20 
млн.-ға жеткізу қажеттігін баса 
айтып келеді.

міне, сондықтан халық-
тың санын көбейтіп, құрамын 
нығайтатын, тарихи-демогра-
фиялық cала айқындаған екі 
жолды, табиғи өсім мен сырттан 
келетін көші-қонды оң пайдалану 
керек. табиғи өсімді күшейту 
үшін жастарға, әсіресе жаңа 
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отбасыларға, көп балалы ана-
ларға, олардың жас ұрпақтарына 
Үкімет тарапынан жан-жақты, 
нақтылы, тұрақты және жүйелі 
түрде қамқорлық, тікелей жәрдем 
ұйымдастырылуы қажет. Бұл 
жөнінде кеңес заманындағы бай 
тәжірибені қайта жандандырып, 
кеңейтіп, байыта түсу, ол үшін 
мемлекеттік қор құрған да жөн. 
ал сырттан келетін оң көші-қонға 
келсек, шетелдердегі қазақтарды 
елге қайтару үшін мұнан да 
күрделі шаралар іске асса жөн 
болар еді. мүмкіндігінше квотаны 
шектемей, егер оны алып тастауға 
болмаса, қазақтар тұрған шет 
мемлекеттермен дипломатиялық 
жолмен көші-қон үрдістерін 
жеңілдетіп, тездету, ал көшіп 
келгендер үшін барлық жағдайды 
жасау да керек [2, 5 Б.].

 Әлемге шашырап кеткен 
қазақтардың басын қосып, 
алқалы жиналыс өткізген Бі-
рінші дүниежүзі қазақтарының 
құрылтайы 1992 жылғы 28 
қырқүйек пен 3 қазан аралығын-
да алматы қаласында өтті. 
Құрылтайдың басты мақсаты 
– бүкіл әлемдегі қазақ қауымы-
ның болашағы жөнінде ойлау, ұл-
тымыздың тарихындағы осынау 
ерекше белестің тұсында ендігі 
тағдыр-талайымыздың қалай 
өрілетінін талқылау. Құрылтай 
барысында әлем қазақтарының 
ұйытқысы болатын қауымдастық 
құрылды. ең бастысы – тұңғыш 
Құрылтай алыстағы ағайынның 
елге оралатын ұлы көшіне қозғау 

салып берді. 
2002 ж. қазанның 23-інде 

түркістан қаласында дүниежүзі 
қазақтарының 2-ші Құрылтайы 
өт-кізілді. Қалай көшіп келу, білім 
алу, еңбек ету мәселелері қарал-
ды.   Қазақстанға 2 млн. қазақ 
көшіп келуге дайын отырған. 
дүниежүзі қазақтарының 3-ші 
Құрылтайы 2005 ж. 28-30 
қырқүйек аралығында астана     
қаласында      өткізілді. 
Бұл        құрылтайда         елбасы 
Н.Ә. Назарбаев 1991 ж. бастап 
2005 ж. шілде  айына дейін 
елімізге барлығы 110 мың 591 
оралмандар отбасы қоныс 
аударғандығын айта келіп, 
еліміздегі қазақтардың саны 
алты жүз мыңға жуық адамға 
көбейгендігін атап өтті. елбасы 
тағы бір тоқталған мәселесі: 
әлемдегі әрбір үшінші қазақ 
шетелдерде тұрады. сондықтан 
олардың бәрін бір мезгілде туған 
отанына көшіруге мүмкіндік жоқ 
екенін ашық айтып, шетелдер-
ден жайлы қоныс, сыйлы кәсіп 
пен қадір-құрмет көріп отырған 
қандастарымызға екі ел арасын 
жалғастыратын алтын көпір 
ретінде жылы орындарымызды 
суытпаймыз деген ағайынның 
да пайдасы мол деген ойын 
айтты. ал олардың балаларының 
атамекенге келіп, білім алып, ту-
ған Қазақстанды бірге түлетуіне 
барлық жағдай жасалғандығын 
атап өтті. Бұл Құрылтай іскерлік 
бағытта өтті. 

Шетелдегі қазақтардың жал-



24

№ 1, 2013    мемлекет тарихы     история государства

пы саны 5,5 млн. адам болса, 
олардың негізгі бөлігі Қытай, 
моңғолия, түркия, иран сол 
сияқты ресей мен Өзбекстанда 
және басқа елде де тұрады. 1991-
1995 жылдар ішінде республика-
ға 137919 адам келсе, оның 
жартысынан көбі 69819 адам не-
месе 5-6 % жақын шетелдерден 
негізінен алғанда ресей, украи-
на, тәжікстан, Балтық елдері 
мен кавказдан көшіп келді. 
моңғолиядан -  61040, ираннан - 
4372, түркиядан - 2007, Қытайдан 
- 443, ауғанстаннан - 18 адам 
оралды. 

2000 жж. басында жақын 
шетелден келушілер легі көбірек 
болды. Әсіресе көрші елдердегі 
экологиялық апатты аудандардан 
өз бетімен келгендер көп болған. 
келгендер ауа-райы қолайлы, 
бірақ жұмыс орындары аз оң-
түстік аймақтарға орнала-
суда. Өзбекстанға квотаның 
көп бөлінуіне қарамастан, 
квотадан тыс келушілер легі 
өсуде. квотадан тыс келген 
оралмандарға да алғашқы кезде 
көрсетілетін бір реттік әлеуметтік 
көмек көрсетілу қажеттігі, 
олардың қазақстандық ортаға 
бейімделілулерін жеңілдетер 
еді. сондай-ақ қазақтар жиі 
орналасқан сырт жерлерге барып, 
көші-қон жұмыстарын алдын ала 
дайындайтын, ұйымдастыратын 
шағын мемлекеттік ұйымдар 
ашылса. Бүгінде шетелден келген 
этностық қазақтардың ең көп 
қиындық көрсеткен мәселесі – 

тұрақты тіркеу. тұрақты тіркеуі 
жоқ адам оралман куәлігін ала 
алмайды, яғни жұмысқа да 
орналаса алмайды. Бұл алыстағы 
отандастарымыздың атажұртқа 
келуіне үлкен кедергі болып 
отыр. осындай олқылықтар-
дың шешім табуы шетелдегі 
отандастарымыздың атажұртқа 
көптеп келуіне бұрынғыдан да 
кең жол ашар еді [3, 17 Б.].

елбасы Н.Ә. Назарбаев 
Қазақстан халқы ассамбле-
ясының хІх сессиясында 
сөйлеген сөзінде: «Этносаралық 
келісімді нығайту ұдайы күш-
жігер жұмсауды қажет етеді», 
деп ұлтаралық қатынастардың 
өзінен өзі реттелмейтіндігіне, 
олардың астарында сан алуан 
әлеуметтік, саяси, психологиялық 
қайшылықтар барлығына назар 
аударды.

Жаһандану заманында ұлт-
тар мен ұлыстар, бір жағынан, 
топтасып, өзара байланысып, 
біртұтастыққа икемделсе, екінші 
жағынан, бұл үрдістің ұлттар 
арасында күрделі қайшылықтар 
тудырып, ұлттық мемлекеттер 
мен олардың мәдениетінің 
тағдыры алаңдатып отыр.

тәуелсіздік алып, ұлтына 
төнген қауіпсіздікті сезінген 
қазақ ұлтының біраз өкілдері 
бүгін ана тіліне, мәдениетіне, 
дәстүріне бет бұрды. Бүгінгі 
ұрпақ ұлттық құндылықтар 
арқылы кешегі ұрпақпен де, 
ертеңгі ұрпақпен де байланысуға 
мүмкіндік алды. тәуелсіздіктің 



25

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2013

алғашқы жылдарындағы ұлт-
тық патриотизм өскен сайын 
басқаларды шеттету заңдылыққа 
айналады деген болжамдар 
ақталмады. Қазақ ұлты жалаң 
этнопопулизмге бой алдырмады. 
еліміздегі этностар да күрделі 
мәселелерді ой елегінен өткізіп, 
жаңа этно-ахуалға бейімделуде.

Жаһандану қазақ ұлтының 
болмысына әртүрлі деңгейде 
ықпал етуде. Этностарға ішкі 
ұлтаралық ахуалдың да, тарихи 
отандарының да ықпалы бар еке-
ні анық. Біртұтас қазақстандық 
қоғамдағы күнде өзгеріп тұратын 
күрделі ұлтаралық мәселелерді 
біржола шешу мүмкін емес, оны 
реттеу – қоғамның, мемлекеттің, 
әр азаматтың күнделікті парызы 
[4, 3 Б.]. 

тәуелсіздік жылдарында 
1 миллион қандастарымыз 
қайта оралды. оның өзі үлкен 
жақсылық. себебі, қазіргі 
жаһандық жағдайда ұлттың 
ұлт болып сақталуы үшін көп 
мәселені ескеру қажет. соның 
ішінде халық саны өсуі керек. ал, 
халық негізгі екі түрлі жолменен 

көбейе түседі. Біріншіден, 
жергілікті жұрттың табиғи 
өсіміне жағдай жасап, мемлекет 
тарапынан қамқорлықты әліде 
болса жақсартып, күшейте 
түсу қажет. екіншіден, шет 
мемлекеттерде шашырап жүрген 
қазақтардың елімізге келуіне, 
тұрақтанып тұрып кетулері үшін 
көрсетілетін көмектерді нақ-
тылау және қадағалау керек. 
сондай-ақ, оларды ортаға 
бейімдеу, жұмыспен қамту 
мәселелері мемлекеттік деңгейде 
жете бақылануы тиіс. 

 Қазақстан республикасы-
ның конституциясында көрсе-
тілгендей еліміздің басты бай-
лығы – халық екені баршаға мә-
лім. сондықтан еліміз болашақ-
та әлемдік қауымдастықтағы 
өркениетті елдердің қатарынан 
қалмай нық және мығым тұруы 
үшін халқымыздың саны өсуі 
керек. яғни, қазақ халқы алдағы 
уақытта іргелі елге айналып, 
тәуелсіздігін баянды етуге сәтті 
қадамдарды қазірден айқындай 
түсуі қажет.
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характерной особенностью 
внутренней политической тра-
диции в казахстане является  
ежегодное представление страте-
гического развития республики,  
которое презентуется в формате 
посланий Президента страны к 
народу казахстана.  в данных 
посланиях глава казахстанского 
государства часто отмечает 
результаты реализации задач 
предыдущих посланий, ставит 
новые задачи экономическо-
го и социально-политического 
развития республики. При этом 
в этих программных документах 
озвучиваются  как ближайшие 
цели и непосредственные 
задачи по их реализации, так и 
стратегическое видение развитие 
республики на несколько деся-
тилетий вперед, как, например, 
это было сделано в Послании 

от 14 декабря 2012 г., в котором 
была озвучена    масштабная 
«стратегия «казахстан-2050: 
новый     политический курс сос-
тоявшегося государства»[1].

обозначая в посланиях 
новые перспективные цели эко-
номического развития страны, 
Президент Н.а. Назарбаев всег-
да уделяет важное внимание 
одному из характерных в сов-
ременной   мировой    практике 
экономических инструментов 
– экономической интеграции и в 
значительной мере интеграции 
на евразийском пространстве.  

Широко известно, что про-
цесс интеграции на евразийском 
пространстве получил значитель-
ный импульс с началом функ-
ционирования в 2010 г. такого 
экономического интеграционно-
го объединения как таможенный 
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союз (тс) Белоруссии, казахста-
на и россии. 

еще в Послании 2010 г. 
Президент Н. а. Назарбаев под-
черкнул, что для нашей страны 
одной из приоритетных задач по 
внешнеэкономической политике 
является ускорение процесса 
вступления казахстана в вто 
с параллельной интеграцией 
на региональном уровне: 
«поддерживая региональные 
экономические объединения в 
сНг, Правительство должно 
активизировать процессы вступ-
ления во всемирную торговую 
организацию на условиях, 
отвечающих приоритетам эконо-
мического развития казахстана» 
[2]. в казахстане рассчитывают, 
что таможенный союз и единое 
экономическое пространство 
(еЭП) в перспективе откроют 
участникам интеграционных 
объединений широкие воз-
можности, например, для реа-
лизации совместных проектов 
в сфере инноваций, снимут 
барьеры на введение совместного 
бизнеса и многое другое. 

Это важное событие сразу 
нашло отражение в Послании от 
28 января 2011 г. в частности, 
в Послании 2011 г. Президент 
рк Н.а. Назарбаев обратил 
внимание на первые результаты  
деятельности таможенного 
союза, например, только «по 
итогам 10 месяцев 2010 года 
объёмы торговли с россией и 
Беларусью выросли на 38 %. Экс-

порт казахстанской продукции 
в страны таможенного союза 
увеличился на 52,4 %. При этом 
прирост таможенных пошлин в 
бюджет составил 25 %» [3]. 

Необходимо отметить, что 
результаты, которых достигла 
экономика нашей республики по 
линии тс, являются следствием 
последовательной политики 
казахстана в этом вопросе, что 
отмечалось и в предыдущих 
Посланиях главы государства 
народу казахстана. Не случайно, 
в 2010 году  в своем Послании  
Н.а. Назарбаев оценил начало 
деятельности таможенного союза 
как «прорыв всех казахстанских 
интеграционных инициатив» [2]. 

действительно, одним из за-
метных событий 2010 года стало 
довольно скоростное развитие 
интеграционных процессов на 
просторах евразии, связанных с 
формированием тс казахстана, 
Белоруссии и россии. 

в целом, оценивая первые 
экономические успехи дея-
тельности таможенного союза, 
Президент в своем Послании 
отмечает, что «таможенный 
союз – это очень прагматичный 
и конкретный проект, который 
решает  экономические задачи 
наших стран» [3].

там же, Президент, оценивая 
перспективы дальнейшей ин-
теграции, подчеркнул: «мы 
максимально продвинулись 
в создании единого эко-
номического пространства. он 
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обеспечит огромный рынок 
сбыта для казахстанских про-
изводителей. Это стимул для 
нашего бизнеса к производству 
конкурентоспособных товаров и 
услуг» [3]. 

как бы резюмируя по 
вопросу евразийской интегра-
ции, Президент Н.а. Назарбаев 
в Послании 2011 г. вполне 
определенно подчеркивает, 
что «казахстан останется при-
верженным быстрому эффек-
тивному развитию таможенного 
союза россии, казахстана и 
Беларуси» [3].  

следующим этапным со-
бытием в рамках развития меж-
государственной экономической 
интеграции стало формирование 
единого экономического про-
странства (еЭП).

По поручению глав госу-
дарств – участников таможенного 
союза с целью углубления 
экономической интеграции было 
поручено Правительствам трех 
стран подготовить правовую 
базу единого экономического 
пространства. в результате ин-
тенсивных переговоров между 
экспертами трех стран к концу 
2010 года было принято 17 
соглашений еЭП. в дополнение 
к свободному передвижению 
товаров, соглашения еЭП 
обеспечивают такие важные 
аспекты, как свободное движение 
капитала, услуг и рабочей си-
лы, проведение согласованной 
макроэкономической политики, 

устанавление общих правил 
конкуренции, предоставление 
промышленных  и сельско-
хозяйственных субсидий, госу-
дарственных закупок [4]. 

Это также нашло отражение 
в последующем Послании 
Президента народу казахстана от     
27    января    2012   г.    в      этом
программном документе была 
поставлена задача по дальней-
шей интеграции казахстанской 
экономики в мировую, что было 
выражено через задачу, в обозри-
мой перспективе, завершить 
переговоры о вступлении 
казахстана во всемирную 
торговую организацию (вто) 
[5]. согласно Посланию 2012 
г. это должно «на порядок по-
высить инвестиционную при-
влекательность нашей эконо-
мики» [5]. 

относительно же евразий-
ского региона в Послании 
отмечена инструментальное 
значение экономической ин-
теграции в этом регионе, 
а именно интеграционные 
процессы как потенциальная 
возможность преодоления  ве-
роятных настоящих и грядущих 
кризисных явлений, причем не 
только в экономике. в Послании 
от 27 января 2012 г. обозначено, 
что казахстан отвечает «на 
глобальные вызовы ххI века 
углублением евразийской ин-
теграции» [5].

Необходимо отметить  
важную деталь–значение 
евразийской интеграции не 
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ограничивается только эко-
номической составляющей. в 
Послании отмечается, что в 2012 
году казахстан вместе с россией 
и Белоруссией  сформировали 
единое экономическое прос-
транство, а также была обозна-
чена следующая цель –  создание 
евразийского экономического 
союза[5]. 

На том этапе значение 
евразийской интеграции оце-
нивается                  Президентом 
Н.а. Назарбаевым в двух 
плоскостях – экономика 
и безопасность. в первом 
случае интеграция будет 
способствовать повыше-
нию конкурентоспособности 
нашей экономики, а во втором  
«общерегиональной стабиль-
ности» [5]. Последний фактор, 
на наш взгляд, определяет и 
позицию, озвученную в том 
же Послании, о готовности 
«поддержать стремление других 
государств сНг присоединиться 
к евразийской интеграции» 
[5].  еще раз отметим, что 
вопросы интеграции на ев-
разийском пространстве, если 
отталкиваться от содержания 
текстов Посланий,  обусловлены 
не только экономической 
составляющей, но и вопроса-
ми обеспечения безопасности. 
опять же обратимся к Посланию 
от 27 января 2012 г., в котором 
Президент рк Н.а. Назарбаев 
озвучивает идею об объедине-
нии усилий правоохранитель-
ных органов стран-участниц 
евразийской интеграции в 
области борьбы с преступностью. 
в частности Н.а. Назарбаев в 

этом программном документе 
предложил «для усиления 
борьбы с транснациональной 
организованной преступнос-
тью в едином экономическом 
пространстве считаю, что 
назрел вопрос о создании, по 
примеру интерпола, евразпола 
- евразийской полиции» и 
тогда же было дано поручение 
Правительству рк выработать 
и направить партнерам 
по еЭП соответствующие 
предложения[5].

Необходимо отметить, что в 
целом интеграционные процес-
сы,  инициатором и участником 
которых выступает казахстан, 
абсолютно соответствуют 
внешнеполитическим принци-
пам республики, которые 
заключаются в проведении 
сбалансированной внешней 
политики, «взаимодействуя 
не только с Западом, но и 
государствами азии» [5].

Продолжение развития ин-
теграционных процессов на 
евразийском пространстве нашло 
свое отражение и в нынешнем, 
имеющем принципиальное 
стратегическое значение, Посла-
нии, озвученном 14 декабря 2012 
г., в котором  обозначены контуры 
развития казахстана до середины 
XXI века.

одна из задач, поставленных 
в этом Послании – укрепление 
конкурентоспособности оте-
чественных товаров, что крайне 
актуализируется с учетом 
перспективы вступления 
республики в вто. в связи с 
этим в Послании-стратегии 
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Президент Н.а. Назарбаев 
обращает специальное внимание 
на         интеграционное       объе-
динение – единое экономическое 
пространство. Президент 
казахстана отмечает:  «с 1 января 
2012 года начался практический 
этап создания единого эко-
номического пространства с 
участием казахстана, россии и 
Беларуси. Это огромный рынок, 
с суммарным ввП в 2 триллиона 
долларов сШа, объединяющий 
170 миллионов потребителей, 
должен научить наш бизнес 
конкурировать. При этом, в этом 
экономически-интеграционном 
процессе казахстан не потеряет 
ни части своего политического 
суверенитета» [1].

в     декабрьском    Послании 
2012 г., содержащем «страте-
гию-2050», также обозначены 
принципы развития внешней 
политики казахстана – 
«Последовательная и предска-
зуемая внешняя политика – 
продвижение национальных 
интересов и укрепление  
региональной и глобальной 
безопасности», при этом 
в качестве приоритета со-
хранилось  – «развитие партнерст-
ва с нашими соседями – россией, 
китаем, странами Централь-
ной азии,  а также сШа, 
европейским союзом, стра-
нами азии» [1]. другим 
важным внешнеполитичес-
ким приоритетом является 
укрепление таможенного союза 
и единого экономического прост-
ранства, при этом Президент 
Н.а. Назарбаев четко обозначил 
цель в рамках евразийской 

интеграции – «Наша ближайшая 
цель – создать евразийский 
экономический союз» [1]. 

в  «стратегии-2050» бы-
ло обращено специальное 
внимание и на вопросы безо-
пасности, как на глобальном, так 
и региональном уровнях. Что- 
бы лучше представить позицию 
Президента Н.а. Назарбаева по 
этому кругу вопросов, приведем 
объемную цитату из озвученно-
го стратегического Послания: 
«сбалансированность нашей 
внешней политики означает 
развитие дружественных и пред-
сказуемых отношений со все-
ми государствами, играющими 
существенную роль в мировых 
делах и представляющих для 
казахстана практический инте-
рес.

однако международная си-
туация и геополитическая среда 
динамично меняются, и не всегда 
в лучшую сторону. от северной 
африки и Ближнего востока 
до северо-восточной азии 
протянулась гигантская дуга 
нестабильности. Претерпевает 
серьезные изменения баланс сил, 
как на глобальном уровне, так 
и в отдельных регионах плане-
ты. соответственно, возрастает 
роль механизмов региональной 
безопасности, таких как ооН, 
оБсе, Нато, одкБ, Шос, 
свмда и другие. в Центральной 
азии появились новые угрозы 
национальной безопасности. 
в этой ситуации внешняя 
политика казахстана должна 
быть модернизирована, как и 
внутренняя политика» [1]. Здесь 
хотелось бы обратить внимание 
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на те вызовы, которые обозначил 
Президент рк и те инструменты, 
при помощи которых эти вызовы 
могут быть преодолены, а имен-
но, внешнеполитическая, глобаль-
ная уязвимость  существующих 
международных отношений 
и актуализация механизмов 
региональной безопасности.  
казахстанский руководитель в 
связи с этим подчеркивает: «Ни 
одна страна в мире не сможет 
преодолеть в одиночку вызовы 
наступающей эпохи. суть мо-
ей инициативы – объединить 
усилия всех в деле создания 
справедливого и безопасного 
миропорядка» [1]. как наибо-
лее эффективный инструмент 
обеспечения безопасности 
страны Н.а. Назарбаев, как 
верховный главнокомандую-
щий, отмечает сотрудничество 
казахстана с нашими евра-
зийскими соседями, в первую 
очередь, странами-партнерами 
по евразийской интеграции. 
речь идет о совместной работе в 
формате организация договора 
о коллективной безопасности 
(одкБ). в частности в стратегии 
было обозначено что «казахстан 
будет тесно работать с союзника-
ми по одкБ и способствовать 
усилению потенциала и бое-
способности коллективных сил 
оперативного реагирования» 
[1]. Президент Н.а. Назарбаев 
не единожды подчеркивает 
значение такого механизма как 
интеграция для обеспечения 

безопасности государства, нап-
ример, говоря о проблемах 
нынешней Центральной азии, 
он отмечает, что лучший способ 
стабилизировать этот регион 
– это «внутрирегиональная 
интеграция. именно таким 
путем мы можем снизить 
конфликтогенный потенциал на-
шего региона, решить насущ-
ные социально-экономические 
проблемы, развязать узел вод-
но-энергетических и иных 
противоречий» [1].

Подытоживая, хочется от-
метить, что на сегодняшний 
день еще происходит процесс 
накапливания интеграционного 
опыта (опыта в рамках 
работающей интеграционной 
модели), который пригодится 
при переходе на следующий 
уровень – формирование евра-
зийского экономического 
союза, а также, при вхождении 
в систему глобальной торговли 
в рамках всемирной торговой 
организации.

как следует из посланий 
народу казахстана  результаты 
и характер интеграционных 
процессов, одним из главных 
инициаторов и непосредствен-
ных участников которых является 
наша республика , важный фак-
тор развития конкурентоспособ-
ной экономики  казахстана и 
сохранения внутрирегиональной 
стабильности.
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КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІң ЖАРҚЫН КЕЛБЕТІ
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Аннотация
авторлар алқасының бұл мақаласында Ұлт көшбасшысының жыл 

сайынғы жолданатын Жолдауларына сай дәстүрлі жолдауларының бірі 
емес бірегейі  тарихи маңызы бар «Қазақстан-2050» стратегиясының 
Қазақстан халықтарының  жаһандық заманауи жағдайында мемлекет-
тік маңызы бар құжат екендігін насихаттау негізінде жазылған 
мақала.

Түйінді сөздер: демократия, өркениет, реформа, мемлекет, 
стратегия, нарықтық экономика, патриотизм, саясат, ЭксПо, элита, 
адами капитал.

тәуелсіз Қазақстан елі өзінің 
демократиялық таңдау жолын-
да өркениетті елдерде мемлекет 
басшыларының халыққа жыл 
сайын жолдау жасау дәстүрлі 
өнегесін қалыптастырғанына 
да бірнеше жылдар аясы болды. 
Әр жылғы жолдаудың өзіне тән 
ерекшеліктері мен басымдықтары 
болады. осы орайда, еліміздің 
дамып, керегесі кең өзге елдер-

мен терезесін теңестіріп жатқаны 
– елбасымыздың көреген, сараб-
дал саясатының жемісі. Қазақта 
«өткен күннен алыс жоқ, келер 
күннен жақын жоқ» деген сөз 
бар. Бұл сөз тектен-тек айтыл-
маса керек. Біз тәуелсіздік алып, 
жеке - дара мемлекет болған кез-
де ел тізгінін қолға алған Ұлт 
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев-
тың кемел саясатының негізінде, 
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Қазақстан өзіндік дербес жо-
лының екі он жылдығын артқа 
тастап, әлем мойындаған елге 
айналдық. алайда, Қазақстан аз 
уақытта ғасырға бергісіз даму 
жолынан өтті. 20 жылда еліміз 
экономикалық, саяси және 
әлеуметтік реформалардың нә-
тижесінде еңселі мемлекетке ай-
налды. тәуелсіздіктің тұғырын 
бекітіп, еліміздің даму жолын 
айқындадық. дана халқым: «көз 
қорқақ, қол батыр» дегендей 
елбасының «Біздің алдымыз-
да оқиғалар барысына өзгеріс 
енгізу сияқты ауқымды міндеттер 
тұрды. Жаңа елдің іргесін қалау 
керек болды. ол міндетті шешу 
үшін біз үш бірдей жаңғырту 
жүргізуге тиіс едік. мемлекеттің 
іргесін қалаумен нарықтық эко-
номикада серпіліс жасау, әлеу-
меттік мемлекеттің негіздерін 
қалау, қоғамдық сананы қайта 
өзгерту. Біз өзіндік жолымызды 
айқындауға тиіс едік. Бұл жол 
«Қазақстан-2030» стратегия-
сында белгіленген болатын. Бұл 
құжат стратегиялық мақсаттар 
мен міндеттерді пайымдаған, 
көзқарасымыздағы маңызды сер-
піліс болды. халық нақылында 
айтылғандай: «мақсат – же-
тістіктің желкені». орынды мақ-
саттар ғана табысқа жеткізеді. 
Бүгін дұрыс таңдау жасағанымыз 
туралы айту мен үшін үлкен 
абырой. 2008-2009 жылдардағы 
жаһандық дағдарыс осыны 
айғақтады. Қазақстан оған төтеп 
берді. дағдарыс жетістіктеріміз-

ді сетінете алған жоқ, бізді 
қуатты ете түсті. Біз таңдаған 
ел дамуының саяси, әлеуметтік-
экономикалық және сыртқы сая-
си үлгісі өз тиімділігін дәлелдеді. 
Қазақстан қуатты да табысты 
мемлекетке айналды. Біздің 
басты жетістігіміз – тәуелсіз 
Қазақстанды құрғанымыз...» деп, 
тереңнен толғаныс жасауының 
өзі үлкен даралық пен даналық-
ты көрсетеді. 1997 жылғы 
«Қазақстан-2030» стратегиялық 
бағдарламасы ел тарихын-
да бұрын-соңды болмаған 
дамудың даңғыл жолына түсуіне, 
тәуелсіздіктің алғашқы қадам-
дарында нарықтық қыспақтың 
ащы дәмін тата отырып, елдіктің, 
бірліктің, еліміздегі жүргізіліп 
отырған саясаттың дұрыстығы 
арқасында, Қазақстан дамыған 
алдыңғы қатарлы алпауыт мем-
лекеттермен иық тірестіре оты-
рып, қарқынды даму даңғылына 
түсті. осынау жиырма ғасырға 
татитын жиырма жылдан астам 
уақыт ішінде еліміз дамыл тап-
пастан жан-жақты даму үстінде. 
Бұл бағытта, қиын-қыспақ жол-
дардан жол тауып шығуда елба-
сы – Қазақстан республикасының 
Президенті Н. Назарбаевтың 
жүргізіп отырған көреген сая-
саты басты рөл атқарып отыр. 
елбасының елдің әлеуметтік-
экономикалық және саяси 
бағытының дамуы жыл сайын 
тиісті жоспарлар, іс-шаралар 
арқылы жүйеленіп жүзеге асыры-
лып келеді. осы дәстүрлі үрдістің 
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жалғасы іспетті Қазақстан рес-
публикасы Президенті – Ұлт 
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың 
2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
«Қазақстан-2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты кезекті жол-
дауы Қазақстан халқына жа-
рияланылды. Әр жылдардағы 
жарияланылған жолдауларына 
қарағанда бұл Жолдаудың орны 
ерекше, өйткені мұнда елбасы 
ел дамуының 2050 жылға дейінгі 
даму стратегиясын жіліктеп, 
жік-теп айқындап берді. Жол-
дауда Нұрсұлтан Әбішұлы: 
«Қазақстан-2030» стратегия-
сы біздің мем-лекеттілігіміздің 
қалыптасу кезеңі үшін жасалған 
болатын. Өзінің базалық 
өлшемі бойынша ол орындал-
ды. Біздің басты мақсатымыз 
– 2050 жылға қарай Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамын құру. 
Қазақстан ххІ ғасырдың орта-
сына қарай әлемнің ең дамыған 
30 елінің қатарында болуға тиіс, 
– деген кезде Қазақстанның 
болашақта тағы да өте жоғары 
қарқынмен дамитынын барша 
Қазақстандықтар терең сезіммен 
түсіне білгендігін тарихтың өзі 
айғақтап отыр. сондай-ақ, бұл 
Жолдауды Президенттің 1997 
жылғы 11 қазандағы «Қазақстан – 
2030» стратегиясы, барлық қазақ-
стандықтардың өсiп-өркендеуi, 
қауiпсiздiгi және әл-ауқатының 
артуы» атты Жолдауының заңды 
жалғасы,     мұрагері     десе     де 
болады.       Ұлт       көшбасшысы 

Н.Ә. Назарбаевтың батыл жос-
парының бірі және бірегейі 
«Қазақстан-2050» стратегиясы 
– қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы. елбасымыз 
әр жыл сайын Қазақстан халқы-
на Жолдау арнайды. сол тарихи 
құжаттардың негізі болып келген 
«Қазақстан-2030» стратегиялық 
бағдарламасының басым бөлігі 
орындалды. сондықтан ұзақ 
мерзімді келесі бағдарламаның 
қажеттілігі туындады. ал 
«Қазақстан-2050» стратегия-
сы кемел келешекті көре білу. 
еліміздің жан-жақты дамуына 
түрлі бағдарламалар жасалғаны 
және оның мақсатты түрде орын-
далып келе жатқанын халықтың 
әл-ауқатының жақсарғанынан 
байқаймыз. мәселен, Үдемелі 
индустрияландыру бағдарламасы 
аясында 2010 жылдан бастап 
жалпы құны 1 797 млрд. теңге бо-
латын 397 инвестициялық жоба 
іске асырылып, 44 мыңнан астам 
жұмыс орны ашылды. тағы да 
елде болған кездесулердің бірі 
орта буын өкілдерімен және 
студенттермен өтті. Президент 
Жолдауы, әсіресе, жастарға 
үлкен серпіліс берді. олар 
елдік маңызы зор Жолдаудағы 
көзделіп отырған экономикалық, 
әлеуметтік межелерді орындауға 
халық болып атсалысу қажеттігі 
жөніндегі ойларын ортаға салды. 
сондай-ақ жастар патриотизмді 
және мемлекеттік тілді дамыту, 
тәуелсіз елдің озық ойлы азамат-
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тарын қалыптастыру туралы ой-
пікірлерімен бөлісті. «Қазірдің 
өзінде еліміздегі оқушылардың 
60 пайыздан астамы мемлекеттік 
тілде оқиды. мемлекеттік тіл 
барлық мектептерде оқытылады. 
Бұл, егер бала биыл мектеп-
ке барса, енді он, он екі жыл-
дан соң жаппай қазақша біле-
тін қазақстандықтардың жаңа 
ұрпағы қалыптасады деген сөз. 
Қазақстанның болашағы қазақ 
тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға 
қарай өмірдің барлық саласында 
үстемдік етіп, кез - келген орта-
да күнделікті қатынас тіліне ай-
налады. осылай тәуелсіздігіміз 
бүкіл ұлтты ұйыстыратын ең 
басты құндылығымыз – туған 
тіліміздің мерейін үстем ете 
түседі. тәуелсіздігін алған тұста 
еліміздегі қазақтың саны 6,8 мил-
лион немесе 41% болса, қазір 11 
миллионға жетіп, 65%-дан асты, 
дей келе: «Қазақстандай кең 
байтақ елім барда, болашақты 
көре білетін Нұрсұлтан 
Әбішұлындай Президентім барда 
менің терең білім иесі болмау-
ым азаматтығыма сын. себебі, 
менің жан-жақты білім алуыма 
мемлекет бар жағдайымды жа-
сап қойған. Шетелдің алдыңғы 
қатарлы оқу орнына түсу мен 
үшін үлкен мәселе емес. Өйткені, 
елбасымыз арнайы «Болашақ» 
бағдарламасын бекітті және 
ол кісінің әлемдік деңгейдегі 
абыройының арқасында кез кел-
ген мемлекетте қазақ болып 
мақтанышпен оқып, білім алуыма 

болады», деген сөзінің аясында 
елбасының: «Қазақстанның бо-
лашағы білімді жастарда», деген 
ұстанымындағы дүниетанымдық 
бір ізгіліктілікті аңғаруға бола-
ды. осы орайда, мемлекет бас-
шысы Қазақстан патриотизмінің 
іргетасы – барлық азаматтардың 
тең құқылығы және олардың 
отан намысы алдындағы жалпы 
жауапкершілігі екендігін атап 
өткені анық. елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-
2050» стратегиясында уақыт 
талабының ерекше екендігін 
ескертті. Әлемдегі алдыңғы 
қатарлы лекке ілесу үшін жал-
пы білім алып қана қою аздық 
етеді. сондықтан да Нұрсұлтан 
Әбішұлы: «Қазіргі әлемде 
жай ғана жаппай сауаттылық 
жеткіліксіз болып қалғалы қашан. 
Біздің азаматтарымыз үнемі ең 
озық жабдықтармен және ең за-
манауи өндірістерде жұмыс 
жасау машығын меңгеруге 
дайын болуға тиіс. сондай-
ақ, балаларымыздың, жалпы 
барлық жеткіншек ұрпақтың 
функционалдық сауаттылығына 
да зор көңіл бөлу қажет. Ба-
лаларымыз қазіргі заманға 
бейімделген болуы үшін бұл аса 
маңызды», деп атап көрсетті. 
Қазіргі заман талабының бірі – 
жас ұрпақтың барынша көп тіл 
білуі. тілдерді меңгерген сайын 
өмірдің қай саласында болса да 
жас буынның өрісі кеңейеді. Пре-
зидент сол үшін де үш тұғырлы 
тілді міндеттеп отыр. Бұл күнде 
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балабақшада тәрбиеленіп жатқан 
бүлдіршіндер тақпақты қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде 
мүдірмей жатқа айтады. Қай 
тілде білім беретін мектеп бол-
са да үш тіл қатар жүргізіледі. 
Өзге ұлт өкілдерінің    балала-
ры мемлекеттік тілді меңгеруге 
тырысады, оның сыртында 
барлық оқушылардың ағылшын 
тілін меңгеруге деген ықыласы 
да күшті. студенттердің білімі 
мен ой-өрісін дамыту, іс-
тәжірибесін молайтуға арналған 
шаралар бүгінгі күні еліміздің 
жоғары оқу орындарында да кең 
көлемде қолға алынған. Бұл са-
лада Қазақстанның жоғары және 
орта білім беретін мекемелері 
алыс және жақын шет елдердің 
озық тәжірибелерімен терең 
байланыcта десек артық айтпаған 
болармыз. Білікті, жан-жақты 
дамыған, жас ұрпаққа білім 
беру ісіне бүгінгі күн талабы 
тұрғысынан қарай алатын маман-
дар дайындау еліміздің даму та-
лабы болып отыр. студенттердің 
оқу бағдарламасымен шектелмей, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
бейімделуі болашақ маманды 
дамытып қана қоймай, оның 
кәсіби біліктілігін көтеруде 
жақсы тәжірибе болып табы-
лады. 1997 жылғы Жолдауда 
айқындалған бағыттар кезең-
кезеңімен жоспарлы түрде 
іске асырылды. сондықтан 
елбасының кезекті Жолда-
уы Қазақстанның 2050 жылға       
дейінгі кезеңдегі дамуының 

бағыт-бағдарын айқындайтын 
маңызды стратегиялық құжат 
болмақ. Қазіргі таңда Қазақстан 
республикасы ірі халықаралық 
бірнеше қауымдастықтардың 
белді де беделді мүшесі, кей-
бір халықаралық ұйымдардың 
авторы ретінде де танылып 
келеді. атап айтсақ, Қазақстан 
республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев тәуелсіз мем-
лекеттер достастығы, кеден 
одағы, Шанхай ынтымақтастық 
Ұйымы, еуразия одағы сияқты 
халықаралық іргелі ұйымдардың 
құрылуына ұйытқы болды. соңғы 
жылдары Қазақстан республика-
сы еуропадағы Қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық    Ұйымына, ис-
лам ынтымақтастығы Ұйымына 
және Ұжымдық Қауіпсіздік 
Ұйымына төрағалық етті. 
2010 жылы астана қаласында 
еуропадағы Қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық Ұйымының 
жоғары деңгейдегі саммиті табы-
сты өтті. 2012 жылы Қазақстан 
мемлекетінің астанасы аста-
на қаласы «ЭксПо-2017» 
халықаралық көрмесі өткізілетін 
қала ретінде таңдалды. осы 
аталған игі іс шаралардың 
барлығы елбасының жыл сайынғы 
Жолдауының халық арасын-
да кеңінен қолдау тауып, нақты 
нәтижелерге қол жеткізуінің 
айғағы деп түйіндеуге әбден негіз 
бар. себебі, Президент Жолдау-
ында жыл сайынғы атқарылған 
жұмыстар мен алдағы жоспар-
лар нақтыланады. Ұлт көш-
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басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жал-
пыға ортақ еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» атты мақаласын-
да «оқу-тәрбие үдерісінің тари-
хи білім сынды маңызды ісі жеке 
тұлғаның, азамат пен патриоттың 
қалыптасуы міндеттерін шешу-
ге атымен бейімделмегендігін» 
атап көрсеткен болатын. соны-
мен бірге, «оқушыларға қазірдің 
өзінде қажетті инновациялық 
курстардың жоқтығын айта келе, 
оны қалай жүзеге асырудың 
да айқын жолдарын көрсете 
білген дара басшы. мысалы, 
өте көкейкесті болып табыла-
тын «Қазақстан құқығы» (оның 
болмауы жастардың құқықтық 
нигилизмі мен сауатсыздығына 
соқтырады), «Өлкетану» (туған 
жерге махаббат отаншылдықтың 
негізі ғой), жеке табысқа жетудің, 
жеке тұлғаның әлеуметтенуінің 
әдістемесі сынды «акмеология» 
сияқты пәндер қайда?» деген еді. 
аталған тапсырмаларға сәйкес, 
еліміздің барлық жерлерінде жеке 
тұлғаның дамуы аспектілері-
нің ерекшеліктерін айқындауға 
арналған «акмеология және 
өзін өзі жетілдіру» курсы 
жүргізілінуінің алғы шарттары 
дайындалу үстінде. 

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан республикасы 
Президентінің халыққа Жолдауы // егемен Қазақстан. - 2012. - 15 

Ғұлама Әбу Насыр әл-
Фарабидің: «тәрбиесіз берген 
білім – адамзаттың қас жауы» де-
ген қанатты сөзі бар. Бабамыздың 
ешқашан өзектілігін жоймай-
тын бұл қанатты сөзі білім 
ордаларының алдымен адам, 
сосын маман даярлау міндетін 
бүгінгі күні де еселей түседі. 
Өз мамандығын игеріп, мектеп-
ке баратын болашақ ұстаздар, 
халқымыз айтқандай, сегіз қырлы, 
бір сырлы болуы керек. Ұстаз 
қазіргі заманғы толқыны күшті 
ақпараттардан хабардар болуы-
мен қатар, ол өнерден де, спорт-
тан да құралақан емес, жан-жақты 
болғанда ғана оқушы алдындағы 
тұлғасы биіктей түседі. сонда 
ғана алдында мөлдіреп отырған 
баланы білімге, өмірге ынта-
ландыра алады. дамуы әлемдік 
деңгейде мойындалған кез келген 
мемлекеттің       басты байлығы –
адам капиталы. елдің эко-
номикалық дамуын қамтама-
сыз ететін адам, ал әлеуметтік 
жағдайдың да барлығы адам 
үшін жасалады. Жастар тиянақты 
білім алғанда ғана Қазақстанның 
экономикалық және әлеуметтік 
даму ырғағының іргетасы берік 
болады және өзімізді ұлт ретінде 
бекіте түсеміз.
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республикасы Президентінің халыққа Жолдауы // егемен Қазақстан. 
– 1997. - 12 қазан.

РЕЗЮМЕ
авторы статьи: доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник отдела источниковедения, историографии и 
отечественной истории   института истории государства кН моН 
рк дукенбаева Задаш оразгалиевна, научный сотрудник института 
истории государства сейфуллина айгерим Берыковна, младший 
научный сотрудник  института истории государства арынова Зауре 
куанышевна.  авторы  в  статье  рассматривают  труды лидера нации 
Н.а. Назарбаева в качестве новой источниковой базы, по исследова-
нию истории независимого казахстана.

 
SUMMARY

Author of the article: Doctor of Historical Sciences Chief Scientific 
Officer of the department of Sources, historiography and national history 
of the Institute of State History of the Committie of Science of the Ministry 
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Dukenbaeva 
Zadash Orazgalievna. Research associate of the Institute of History of State 
Seifullin Aigerim Berikovna, junior researcher Institute of the History of 
the state Arynova Zauresh Kuanyshevna.

The article is aut hor considers the works of national leader N.A. 
Nazarbayev as a new source base to study the history of independent 
Kazakhstan.



41

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2013

Д.А. Жұмағалиев 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты,
Еуразия және салыстырмалы саяси зерттеулер бөлімінің 

кіші ғылыми қызметкері

ИСЛАМ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

Аннотация
Бұл мақалада Қазақстан республикасының икҰ-на төрағалық 

етуі, атқарылған жұмыстары мен қорытындылары туралы айтылады. 
сондай-ақ ислам әлемімен мәдениетаралық өзара ықпалдастықтың 
маңыздылығы сөз болады. 

Түйінді сөздер: ислам, ынтымақтастық, қауымдастық, 
көпвекторлылық.

удк [322:28](574)

Жаханның 57 мемлекетін 
біріктіретін мұсылман әлемінің 
өзіндік Біріккен Ұлттар Ұйымы 
іспетті бірегей құрылымы – ис-
лам ынтымақтастығы ұйымына 
Қазақ елінің төрағалық етуі 
басталды. ислам конферен-
циясы ұйымы атауы ислам 
ынтымақтастық Ұйымы деп 
өзгертілді. Қазақстанның бұл 
маңызды құрылымның алды-
на қойып отырған басты мис-
сиясы – мұсылман әлемі мен 
Батыстың арасында ашық диа-
лог қалыптастыру. Бұл туралы 
мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев 2012 жылы аста-
нада ашылған 38-ші сессияда 
мәлімдеді. 

Қазіргі кезде әлемнің 120-
дан астам елінде мұсылман 
қауымдастықтары өмір сүреді. 

ал 28 мемлекетте ислам діні 
мемлекеттік дін ретінде мойын-
далды. солардың көпшілігі өзінің 
ресми мемлекеттік атауларын 
«ислам» сөзімен қоса атайды. 

елбасы Қазақстан халқы-
на арнаған Жолдауында: «геог-
рафиялық жағынан алғанда 
біздің еліміз аса ықпалды үш гео-
саяси орталықтардың: ресейдің, 
Қытайдың және мұсылман 
әлемінің ортасында тұр. оған қоса 
еуропа мен азияның түйіскен 
тұсында орналасқан Қазақстан ге-
ографиялық жағынан неғұрлым 
шалғай жатқан орталықтардың да 
ықпалын сезініп отыр. мұның өзі 
көп жағдайда еліміздің сыртқы 
саясатының мазмұнын айқындап 
келді және келешекте де ай-
қындай беретін болады. соны-
мен қатар мұндай жағдай еліміз-

ТӘУЕЛСІЗДІК
НЕЗАВИСИМОСТЬ
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ге шын мәніндегі стратегиялық 
артықшылықтар береді, оларды 
іске асыру Қазақстанның даму-
ына ғана емес, тіпті күллі еура-
зия құрлығында оңтайлы ахуал-
дың қалыптасуына жәрдемдесуі 
мүмкін», - деп еліміздің сырт-
қы саясатының нақты даму 
бағыттарын айқындап берген бо-
латын. 

Ғасырлар бойы ата бабамыз 
аңсаған азаттыққа қол жеткізіп, 
өз тарихымызды, тіліміз бен ру-
хани мәдениетімізді жан-жақты 
зерттеуге ұмтылудамыз. тәуелсіз 
Қазақстан республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстан-2030» деп аталатын 
Жолдауын: «Біз өзіміздің тәуелсіз 
егемен мемлекетіміздің негізін 
қалайық» [1, 2 Б.] деп бастаған. 
сонау 1992 жылы жарық көрген 
«Қазақстанның егеменді мем-
лекет ретінде қалыптасуы мен 
дамуы» атты мақаласында Пре-
зидент Н.Ә. Назарбаев Қа-
зақстан республикасының 
ішкі және сыртқы саясатының 
негізгі сипатын түсіндіріп берді 
[2, 2 Б.]. сыртқы саясаттың 
негізгі бағыттарын       елба-
сы тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында айқындап берді. 
Н.Ә. Назарбаевтың беделі 
мен ықпалының арқасында 
мемлекетіміздің сыртқы саясаты 
қалыптасты, сондай-ақ жахандық 
алпауыт мемлекеттермен жақсы 
қарым-қатынас орнатылды. 

елбасының сыртқы саясат-
тағы  ұстанатын басты доктри-

насы –көпвекторлылық, бұл де-
геніміз әлемдік саясатта маңызды 
рөл ойнайтын әрі еліміздің 
мүддесі бар барлық мемлекет-
термен достық қарым-қатынасты 
дамыту. Қазақстан өзінің геосая-
си орналасуына және экономика-
лық әлеуетіне байланысты тек 
қана аймақтық мәселелермен тұ-
йықталмауы  тиіс. Қазақстанның 
болашағы азиямен де, еуропа-
мен де, Шығыспен де, Батыспен 
де байланысты. Бұл шешімның 
дұрыстығын өмір өзі көрсетті 
және дәлелдеді. Қазақстан өз 
ұлттық мүдделерін сақтай отыра, 
халықаралық аренадағы дербес 
әрі беделді мемлекетке айналды 
[3, 12 Б.]. 

Қазақстанның сыртқы сая-
саттағы қызметіндегі маңызды 
оқиға бұрын ислам конферен-
циясы ұйымы ретінде белгілі 
болған ислам ынтымақтастығы 
ұйымындағы төрағалық болып 
табылады. астанада 2011 жылғы 
маусымда иыҰ сыртқы істер 
министрлері кеңесінің 38-ші сес-
сиясы өтіп, онда ислам конфе-
ренциясы ұйымы атауын (икҰ) 
ислам ынтымақтастығы ұйымы 
(иыҰ) деп өзгерту туралы 
шешім қабылданды. Бұл жөнінде 
ұйымның сессиясында сөз алған 
Қр Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев «Бүгін Қазақ жерінде 
Ұйымды жаңаша ислам ын-
тымақтастық ұйымы деп атай 
бастау - біздің жаңаруымыздың, 
бірлігіміздің, үмметтің бәсекеге 
қабылеттілігінің символы бола-
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ды деп сенемін. Біздің Ұйым ха-
лықаралық күн тәртібін қалып-
тастыруда белсенді атсалысады 
деп үміт артады», - деді [4]. оған 
қоса, иыҰ-ның орталық азия-
мен ынтымақтастық жөніндегі 
іс-әрекет жоспары қабылданды. 
халықаралық сахнада қазір әр 
алуан халықаралық мұсылман 
ұйымдары бар: солардың ішін-
дегі ислам ынтымақтастығы 
Ұйымы ерекше әрі мәртебелі 
орган болып саналады. Біздің 
еліміз бұл ұйымға 1995 жыл-
дан мүше болып келеді. ислам 
ынтымақтастығы Ұйымы діни 
емес, халықаралық саяси ұйым 
ретінде әртүрлі халықаралық 
және мемлекетаралық саяси-
әлеуметтік, рухани және мәдени 
мәселелерді шешумен айналыса-
ды. 

Ұйымның негізгі мақсаты – 
мұсылман елдерінің өзара қарым-
қатынастарын тереңдете түсіп, 
олардың ортақ табиғи және ада-
ми байлықтарының сол елдердің 
өз мүдделеріне тиімді қызмет 
етуіне және тұрақты дамуына оң 
ықпал жасау және олардың әлау-
қаттарының артуын қамтамасыз 
ету болып табылады. Зайырлы, 
демократиялық мемлекет ретінде 
Қазақстан бүгінгі таңда ислам 
өркениетінің ажырамас бір бөлі-
гі. Қазақ тарихының мұсылман 
әлемімен ғасырлар бойы сабақтас 
және халқымыздың рухани 
мәдениетінің ислам өркениетімен 
ежелден тамырлас екені даусыз. 

ислам ынтымақтастығы 

Ұйымына төрағалық етуі ота-
нымыздың Шығыс пен Батыс 
арасындағы дәнекершілікті да-
мытуда алатын орны мен рөлінің 
маңыздылығын көрсетеді. Қа-
зақстан ғасырлар бойы Шығыс 
пен Батысты байланыстырып 
отырғаны тарихтан мәлім. Біз бұл 
дәстүрді жай ғана сақтап қалмай, 
оны жаңа бір биіктерге көтеріп, 
одан әрі дамытуымыз қажет [5, 
63 Б.]. 

икҰ сІмк 38-ші сессиясын-
да сөз алған елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазір алда екі маңыз-
ды міндет тұрғанын атап өтті.  
Бірінші міндет - саяси идеология 
ретінде діни фундаментализмге 
қарсы тұрып үйрену. исламның 
саяси зорлықпен, экстремизммен, 
терроризммен  еш байланысы 
жоқ. екінші міндет - мұсылман 
әлемі және Батыспен ашық әрі 
адал диалог орнықтыру. 

оның жарқын бір айғағы 
ретінде елімізде елбасының 
басшылығымен жасалып жат-
қан іс-шараларды айтуға бо-
лады. Қазақстанның бір ме-
зетте  әлемдегі беделді екі 
халықаралық ұйымға төрағалық 
етуі шын мәнінде өркениеттер 
сұхбатын, дінаралық сұхбатын 
дамытудағы тарихи миссиясын 
орындауға жол ашады. Бүгінгі 
таңда бұл орындалатын һәм өте 
жауапты шаруа болып табыла-
ды, өйткені, аталған ұйымның 
алдында бір мақсат – қауіпсіздік 
және ынтымақтастық, әлеумет-
тік, экологиялық мәселелерді 
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шешу, жеке адам құқығын қорғау 
және әртүрлі ксенофобиялық, 
исламофобиялық көріністерімен 
күресу, мұсылман халықтарының 
мұсылман   емес елдерде бейімде-
лу мәселелерін шешу тұр. 

осыдан да болса керек, адам-
зат баласы үшін аса мейірбанды, 
рухани, діни жолды нұсқайтын 
ислам бірқатар елдерде қазір теріс 
түсіндіріліп келеді. оның өзіндік 
себептері де бар. Өйткені кез кел-
ген дін әлемдік қауымдастықта, 
әлемдік өркениетте өз ұста-
нымдарын алдыңғы қатарға 
шығарып, сол сенімге ие болған 
жұртшылықтың мәртебесін 
арттыруға, осылайша әлемге 
үстемдік етуге тырысады. осыдан 
да болса керек, мұсылман әлемінің 
дүниетанымдық негіздері мен 
ұстанған мұраттарын бұрмалап 
көрсету жөніндегі бағыттар қазір 
бой көрсете бастады. 

Президент сондай-ақ, ислам 
әлемін бірқалыпты дамыту үшін 
инновациялық орталық құру, 
ислам банкінің қызметін дамы-
ту, барша мұсылман баласына 
ортақ интернет порталын ашу, 
азық-түлік қауіпсіздігінің алдын 
алу үшін арнайы қор жасақтау, 
ислам әлеміне дамудың шикізат-
тық бағытынан индустриялдық-
инновациялық қырына қарай 
көшу және мұсылман елдерінің 
интеллектуалдық ұлылығы мен 
жасампаздық күш-қуатының 
жоғалу себебін зерттеп, білу сын-
ды ойларын, ұсыныстарын ортаға 
салды. 

Қазіргі таңда халықара-
лық байланыстардың барын-
ша кеңеюі интеграциялану мен 
ғаламдану қарқын алуы бүкіл 
әлемдік мәдени тарихи үдеріске 
әр түрлі аймақ халықтарының ат-
салысуы мәселесінің зерттелуін 
күн тәртібіне қойып отыр. соның 
ішінде әсіресе мәдениетаралық 
өзара ықпалдастық, оның оқшау 
этникалық мәдениеттердің 
эволюциясындағы және жалпы 
әлемдік өркениет дамуындағы 
рөлі туралы мәселенің өзектілігі 
барынша артып отыр.

мәдениетіміздің рухани, діни 
негізі ретінде қалыптасқан ислам 
қалай десек те орталық азия 
елдерінде ерекше мән-мағынаға 
ие болып отыр. Қазақстандағы 
исламның да аса көне және 
тұғырлы негіздері бар. он екі 
ғасырдан бері ислам орталық 
азияны мекендеген түрік тілді 
халықтардың, оның ішінде қазақ 
халқының да біртұтас дініне ай-
налды. соңғы мыңжылдықта 
ислам еліміздің мәдени-
тарихи, әлеуметтік-өркениеттік, 
психологиялық, мемлекеттік 
саяси жағдайларына ықпал етіп, 
ұлттық мәдениетіміздің дамуы-
на елеулі үлес қосты, соның 
алғышарттарын қалыптастырды. 
ислам дінінің Қазақстан өңірінде 
орнығуына бұдан басқа да бірқа-
тар жағдайлардың ықпал еткені 
рас. Біздің еліміз орталық азияда 
географиялық тұрғыда орталық 
болып саналуымен қатар, оның 
мәдениетінде тамырын тереңнен 
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тартатын көптеген әлеуметтік, 
діни, рухани идеяларға бай бол-
ды. осы мәдениет бірте-бірте 
Шығыс пен Батысты біріктіріп, 
будда, христиан және мұсылман 
діни идеяларын қалыптастырды 
[6, 123 Б.].

Қазақ халқы соңғы мың-
жылдықтар ішінде өз баба-
ларының көне дәстүрлері мен 
әдет-ғұрыптарын сақтай оты-
рып мұсылман идеяларының 
әлеміне бірте-бірте бой ұсына 
бастады. сондықтан     болса 
керек, Қазақстан қоғамының 
санасына исламның рөлі берік 
орнықты. Біздің елімізде тұрып 
жатқан барлық халықтар-
дың рухани бірлігі осындай 
мәдени ұстанымдар арқылы 

қамтамасыз етілді. дәл бүгінгі 
таңда мемлекеттік және мәдени 
кұрылыста болсын, жас ұрпақты 
тәрбиелеу мен қоғамның ру-
хани негізін нығайтуда барша-
мыз ислам салған сара жолдың 
теорияларын дұрыс түсінуге 
және оның мұраттары мен ру-
хани, идеологиялық негіздерін 
жетілдіруге, орнықтыруға 
тиіспіз. ол үшін әрине, идеоло-
гияны, саясатты бұрмаламай, 
қазақ қоғамын ислам мұраттары 
негізінде тәрбиелеудің әлеуметтік 
ақиқат жолын ұстануға, рухани 
және парасаттылық тазалықты 
сақтатуға, басқа дін өкілдерімен 
рухани келісімді орнатуға 
ұмтылуымыз шарт.
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SUMMARY
Author of the article: junior scientist researcher of the department of Eurasi-
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 The article is dedicated to Kazakhstan’s chairmanship in the OIC, and the 
objectives of the Organization, and a role of the Islamic world in the foreign 
policy of Kazakhstan. 
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Ж.Н. Жаксыгельдинов

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты,
Еуразия және салыстырмалы саяси зерттеулер бөлімінің 

кіші ғылыми қызметкері

«ҚАЗАҚСТАННЫң ӘЛЕУМЕТТІК ЖАңҒЫРТЫЛУЫ: 
ЖАЛпЫҒА ОРТАҚ ЕңБЕК ҚОҒАМЫНА ҚАРАЙ 20 ҚАДАМ» 

БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫң ЖОЛДАРЫ

Аннотация
автор         мақалада       Қр      республикасының        Президенті 

Н.Ә. Назарбаевтың  «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 
жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламалық 
мақаласындағы елімізді әлеуметтік жаңғыртудың жолдары мен 
мақсаттарына талдау жасайды.

Түйінді сөздер: еңбек қоғамы, әлеуметтік-экономикалық 
дағдарыс, әлеуметтік модернизация,  экспрес-сауалнама.

удк 338(574)«20»

Әлемде орын алып жат-
қан түрлі дағдарыстар мен 
тұрақсыздық жағдайындағы Қа-
зақстан қоғамының қауіпсіздігі 
мен тұрақты дамуына жағдай жа-
сау үкімет тарапынан жүргізіліп 
жатқан саясаттың басты мақсаты. 
Қазақстандықтардың әлеуетін 
арттыру үшін атқарылып жатқан 
әлеуметтік саясаттың неғұрлым 
жемісті Һәм нәтижелі болуы 
еліміз үшін өте маңызды. 1997 
жылы қабылданған «Қазақстан-
2030» стратегиясы елдің бо-
лашақтағы маңызды прогрестік 
жағдайы мен басымдықтарын 
өн бойына сіңірді. сондықтан 
да Н.Ә. Назарбаев: «Бізде 
жетістікке жетуде ілгері жылжу 
үшін барлық негіз бар. Және біз 
өзіміздің тарихи мүмкіндігімізді 
уысымыздан шығармаймыз. 

сол үшін Қазақстанды мо-
дернизациялаудың көп жақты 
қысқартылған жолы таңдап алын-
ды. Бұл - біздің бұдан әрі қарайғы 
дамуымыздың таптырмас дұрыс 
жолы. Біз бүгінгі әлемдік кеңістік-
те мемлекет тұрғындарының 
өмір сүру деңгейін жоғары 
деңгейге көтеріп, әл-ауқат 
көрсеткішін арттырып, әлемдік 
кеңістікте қазақстандықтар 
мен Қазақстанның лайықты 
орнын қамтамасыз ету үшін 
міндетті түрде сыртқы нарыққа 
шығып және ыңғайлы түрде 
тұрақтануымыз қажет. Бұл 
жолда бізді әлемнің алдыңғы 
қатарлы мемлекеттерінің жет-
кен жетістіктері мен қазақстан-
дық және аймақтық өмірдегі 
жағдайларды ескеру күтіп тұр. 
Біріншіден, бізде қазірдің өзінде 
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нақты жетістіктерге қол жеткізген 
салаларды модернизациялау бет-
алысын жылдамдату; екіншіден, 
Қазақстанның әлеуметтік өмірі 
мен экономикалық саласына, 
сондай-ақ әр салаға модерниза-
цияны енгізу керек» деп атап өтті 
[1, 101-102 б.].

осы жағдайларды ескере 
отырып, 2012 жылы 10 шілде 
күні Президентіміз Н.Ә. Назар-
баев «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ 
еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламасын жариялады. 
елбасымыз халыққа арнаған 
бағдарламалық тұжырым-
дамасында елімізді әлеуметтік-
экономикалық жаңғыртудағы 
әлеуметтік заңнаманың жаңар-
тылуы, әлеуметтік еңбек 
қатынастарының тиімді үлгісін 
қалыптастырылуы, өмір сүру 
сапасының қазақстандық жоғары 
стандарттарының қамтамасыз 
етілуі, ақпараттық-мәдени 
жаңартылудың дамытылуы, 
білім сапасының қамтамасыз 
етілуі, денсаулық сақтау, спорт, 
тұрғын үй сияқты көкейкесті 
мәселелерді көтеріп, анық 
міндеттер койылған болатын.  
елбасының осы бағдарламасында 
Қазақстанды әлеуметтік модерни-
зациялау үдерісінің жолдары мен 
негізгі мақсаттары белгіленген 
болатын. атап айтқанда:

Біріншіден, әлеуметтік мо-
дернизациялау барысында 
эволюциялық даму қағидаты 
қатаң ескерілу керек. Әлеуметтік 

саладағы реформалар елдің 
экономикалық әлеуетіне сай 
жүргізіліп, «асыра  сілтеулерге» 
жол берілмеуі тиіс. сонымен 
қатар, елбасы кешеуілдеп қал-
ған аймақтарды, салаларды және 
әлеуметтік топтарды әлеуметтік 
дамудың белгіленген стандарттық 
және көрсеткіштік межесіне 
мейілінше жақындату өзектілігін 
қадап айтты. 

екіншіден, Қазақстан респу-
бликасы – барлығымыздың ортақ 
отанымыз. сондықтан, әрбір аза-
мат өз елінің өсіп-өркендеуіне бір 
кісілік үлесін қосуы – парыз. осы 
орайда, елбасының Қазақстанды 
әлеуметтік жаңғырту қарекетін 
тек  мемлекеттің «мойны-
на артып» қоймай, бұл жол-
да күллі қоғам  болып жұмылу 
қажеттігін пысықтап өткендігін 
атап өту керек. яғни, барлық 
қазақстандықтар жұдырықтай 
жұмылып әрекет еткен жағдайда 
ғана алға қойылған мақсаттарға 
жету мүмкін болмақ. мы-
салы, 2011 жылы еліміздің 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
тапсырмасына сәйкес Қр 
Үкіметімен жұмыссыздардың, 
табысы аз азаматтарды және өз 
бетінше жұмыспен қамтылған 
тұрғындарды экономикалық қыз-
меттердің әр түрлі түрлеріне тар-
туды қарастыратын  Жұмыспен 
қамту – 2020 бағдарламасы 
бекітілді. Бұл өзінің нәтижесін 
берді.

Үшіншіден, Президентіміз 
мемлекет, қоғам және тұлға 
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арасындағы мүдделердің рацио-
налды теңгерімін қамтамасыз ету 
– биліктің еншісіндегі маңызды 
шаруа екендігін ашып айтты. 
елбасының пайымынша елімізді 
модернизациялауда мемлекеттік 
емес сектордың орны ерек-
ше, әсіресе, әлеуметтік саланы 
жаңғырту барысында осы фактор-
ды кәдеге жаратуды үйренуіміз 
керек.

төртіншіден, Н.Ә.Назарбаев 
мемлекет тарапынан беріле-
тін әлеуметтік жәрдемақылар 
– Қазақстандықтардың өмір 
сүру сапасын жақсартуға де-
ген құлшынысын ояту үшін Һәм 
азаматтарымыздың белсенді, 
еңбекқор және  шығармашыл өмір 
сүруге деген қызығушылығын 
арттыру мақсатында берілетін 
көмек екенін естен шығармауды 
атап өтті. Қазақстанның әлемдегі 
бәсекеге барынша қабілетті 
50 елдің қатарына кіру страте-
гиясында айтылғандай, біздің 
әлеуметтік саладағы барлық іс-
әрекеттеріміздің нәтижелілігінің 
басты өлшемі Қазақстан халқы 
өмірінің сапасы мен әлеуметтік 
қалпын әлемнің анағүрлым 
дамыған және бәсекеге қабілетті 
елдерінің деңгейіне сәйкес 
келетіндей етіп орнықты түрде 
арттыру болуға тиіс [2, 28 
б.]. осы тұрғыдан алғанда, 
әлеуметтік көмек тек сол көмекке 
өте мұқтаж адамдарға ғана жаса-
лып, «әлеуметтік масылдыққа» 
жол берілмеуін қатаң қадағалауда 
ұстау өте маңызды. 

сонымен қатар елбасы 
«..бүгінде әлеуметтік дамудың 
жаһандық тренді «жалпыға 
ортақ еңбек қоғамына» өтуге ба-
рып тіреледі. сондықтан адал 
еңбекке ынталандырудың жо-
лын табу, еңбек табыстарын 
қоғамдық ынталандырудың 
жүйесін құру - Қазақстандағы 
әлеуметтік жаңғыртудың аса ма-
ңызды мәселелерінің бірі» - деп 
барлық қазақстандықтарды адал 
еңбекпен елдің өсіп – өркендеуі-
не үлес қосуға үндеді.

Бесіншіден, кәсібилік қағида-
ты. Бұл жерде, Н.Ә. Назарбаев 
әлеуметтік жаңғырту үдерісін 
жүзеге асыратын биліктің шешім-
нұсқаулары ғылыми-зерттеулер 
мен әлемдік тәжірибелерге 
негізделу арқылы қабылдану 
керектігін айтады. елбасының 
пайымынша, «әлеуметтік жаң-
ғырту» мемлекет үшін ғана 
емес, халықтың әлеуетін көтеру 
үшін, әрбір Қазақстандық от-
басы, әрбір азаматтың өміріне 
жағымды өзгерістер әкелу үшін 
жасалуы керек. тек сонда ғана 
«әлеуметтік жаңғырту үдерісінің 
жемісін көрдік» - деп ауыз тол-
тырып айта алатын жағдайға 
жетеміз. сондай-ақ, елбасы 
«Жаңғырту егер, біріншіден, ол 
Жалпыұлттық тұжырымдама 
мен сәйкес жоспар арқылы  
жүзеге асырылатын болса және, 
екіншіден, тұтастай үдемелі 
индустриялық-инновациялық 
дамумен байланысты нақты 
экономикалық табыстарға не-
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гізделген жағдайда ғана табы-
сты болады. индустриялық-
инновациялық дамудан тыс 
ешқандай жаңғырту мүлдем 
мүмкін емес. мұны әркім түсінуі 
тиіс» - деп әлеуметтік жаңғырту 
үдерісін жүзеге асырудың тағы 
бір қырын пысықтап өтті [3].

сондай-ақ, 2030 жылға дейін-
гі кезеңге арналған Қазақстан-
ды әлеуметтік дамытудың 
жалпыұлттық тұжырымдамасы 
жобасы әзірленуі қажет. елба-
сы мақаласында бұл жұмысты 

Үкімет пен «Нұр отан» пар-
тиясына бірлесіп атқаруды тап-
сырып, басты назар аударатын  
мәселелерді атады: 

«Әлеуметтік заңнамаларды 
жаңарту»;

«Әлеуметтік-еңбек қаты-
настарының тиімді модельдерін 
қалыптастыру»;

«Өмір сапасының қазақстан-
дық үлгі-қалыбы»;

«Әлеуметтік жаңғыртудың 
ақпараттық-мәдени құрамдасы».

осылайша,     Н.Ә. Назарбаев
Қазақстанды әлеуметтік жаң-
ғыруды жүзеге асыру жолда-
рын тайға таңба басқандай етіп 
айқындап берді. ендігі жер-
де осы бағдарламаны ел бо-
лып жұмылып жүзеге асыруы-
мыз керек. Бүгінгі күні, елбасы 
ұсынған Қазақстанды әлеуметтік 
жаңғырту идеясы қоғамда қызу 
талқылану үстінде. атап айтқан-
да, «Қазақстанның әлеуметтік 

жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ 
еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламасы тек ғылыми-
зерттеу мекемелері мен зиялы 
қауым өкілдері арасында ғана 
емес, күллі қазақстандықтардың 
назарына ілінді.

мысалы, 2012 жылдың 27-30 
шілде күндері аралығында «де-
мократия институты» ғылыми 
зерттеу институтының жүргізген 
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экспресс-сауалнамасына ден 
қойсақ, мынандай мәліметтер 
келтіруге болады:

«2012 жылы 10 шілде күні Қр 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстанның әлеуметтік жаң-
ғыртылуы: Жалпыға ортақ 
еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламасы жарияланғанын 
білесіз бе?» деген сауалнамаға 
қатысқан адамдардың 97.3% 
сұраққа «иә» деп жауап берген.

оның ішінде 78,6% адам 
«Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ 
еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» бағдарламасының мәтінін 
толық оқып шыққандығын айт-
са, 28,7% адам бағдарламамен 
ғаламтор және теледидар арқылы 
танысқандығын айтқан. сондай-
ақ,  сауалнамаға қатысқан 85,2% 
адам Қазақстанды әлеуметтік 
жаңғырту қарекетін тек 
мемлекеттің «мойнына артып» 
қоймай, бұл жолда күллі қоғам  
болып жұмылу қажеттігін мақұл 
көрген екен. Бұл көрсеткіштерге 
қарап елбасының әлеуметтік 
жаңғырту үдерісі идеясының 
халық арасында қолдауға ие бо-
лып жатқандығын аңғаруға бола-
ды [4]. 

Қазақстандағы әлеуметтік 
жаңғырту үдерісін сараптау-
да шетелдік ғылыми-зерттеу 
мекемелері де өз бағаларын беріп 
жатыр. мәселен, 2012 жылдың 
қазан айында «риа-новости» 
ұйымдастыруымен «тмд: 
әлеуметтік саясаттағы замана-

уи тренд» тақырыбында өткен 
«мәскеу-астана» телекөпірі ба-
рысында сарапшылар Қазақстан 
тмд елдеріне әлеуметтік жаң-
ғырту үдерісін жүргізуде үлгі 
боларлықтай шаруа атқарғанын 
айтқан болатын. телекөпірге 
қатысқан зерттеушілер әлеуметтік 
жаңғыртуды жүзеге асыруға тежеу 
болып тұрған негізгі мәселерді 
атап, тығырықтан шығу жолда-
рын бірігіп іздеуге шақырды.

осы телекөпірге қатысқан 
м.в. ломоносов атындағы мәс-
кеу мемлекеттік университеті, 
тмд елдері аумағындағы 
қоғамдық-саяси үдерістерді 
зерттеу орталығының дирек-
торы алексей власов «соци-
альная модернизация в казах-
стане: проблемы и перспекти-
вы» атты эксперттік сараптама 
жұмысымен таныстырды. власов 
мырзаның пайымынша Қазақстан 
әлеуметтік жаңғырту үдерісте-
рін жүргізуде ауыз толтырып 
айтатындай жетістіктерге жетіп,  
орталық-азия аймағындағы 
елдерге үлгі боларлықтай 
жол көрсетті. Қазақстандағы 
әлеуметтік жаңғырту үдерісінің 
жетістіктерін тізбектей келе, 
алексей власов Қазақстан әлеу-
метінің кемшілік тұстарын да тіл-
ге тиек етті. Зерттеушінің ойын-
ша, Қазақстандықтар Президент 
Н.Ә. Назарбаевтың «әлеуметтік 
масылдыққа жол бермеу керек» 
деген үндеуіне ден қоюы аса 
маңызды. Cонымен қатар, а. 
власов елдегі жемқорлық, байлар 
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мен жағдайы төмен адамдардың 
арасындағы әлеуметтік жіктелу 
мәселелері келешекте күрделі 
қиыншылықтарға әкелуі ықтимал 
деген қорытынды жасады [5].

телекөпірге қатысқан және 
бір сарапшы «север-Юг» сая-
си зерттеулер орталығының ди-
ректоры Юлия якушева қазіргі 
таңда тмд және еуразиялық 
одақ елдеріне ортақ әлеуметтік 
жаңғырту бағдарламасын 
қабылдау керектігін алға тарт-
ты. Бұл орайда еуразиялық 
одаққа мүше елдер әлеуметтік 
жаңғырту үдерісін жүргізуде 
қоян-қолтық әріптестік арқылы 
тәжірибелермен алмасып отыруы 

маңызды [6].
Қорытындылай айтсақ, 

бүгінгі таңда еліміз саяси, 
әлеуметтік және мәдени са-
лада үлкен өзгерістер мен 
қайта құруларды бастан ке-
шуде. Қазақстанның осындай 
қалыпты жағдайда әрі қарай да-
муына жағдай жасап, ел ішіндегі 
тұрақтылық пен бейбітшілікті 
сақтау өте маңызды. ел 
басының әлеуметтік жаңғырту 
бағдарламасын жүзеге асыруға 
барлық Қазақстандықтар жұ-
дырықтай жұмылып кірісуі 
керектігін де әрбір азамат естен 
шығармауы керек.
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫң 
ӘЛЕУМЕТТІК–ЭКОНОМИКАСЫНДА АДАМ 

РЕСУРСТАРЫНЫң ДАМУЫ

удк 94 (574.4) «1991/2010»

Аннотация
автор бұл мақалада бүгінгі таңдағы  Шығыс Қазақстанның 

әл ауқаты мен әлеутеттік, саяси, экономикалық, жүргізіліп жатқан 
реформаларға кеңінен тоқтала  өтіп, адам ресурстарының дамуын 
жедел басқаруды жүзеге асыратын және оның аймақ экономикасына 
қажетті деңгейін барлық алғышарттардың бар болуын анықтаған.  
Бұл мақсатта адамды оқыту мен тәрбиелеуді, біліктілігін арттыру мен 
рухани дамуын қамтамасыз ету мәселелері кеңінен ашыла  отырып, 
аймақтағы адам ресурстарын дамытуды басқару міндеттерін тиімді 
жүзеге асыруды, таңдаулы өркендеуді атап көрсетеді.

Түйінді сөздер: адам ресурстары, экономика, демографиялық 
ахуал, экологиялық жағдай, мәдениет және спорт саласының дамуы, 
білім беру жүйесі мен денсаулық сақтау саласының жағдайы, еңбек 
нарығының дамуы, еліміздегі қауіпсіздік.

Қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
2012 жылға арналған Жолдауын-
да көзделгендей, елдің дамуы 
барлық қазақстандықтардың 
білім деңгейіне, әл-ауқатына, 
әлеуметтік және табиғи 
жағдайына тікелей байланысты 
екенін атап көрсетеді. сонымен, 
экономикалық өсудің нақты 
факторы және ұлттық байлықтың 
ерекше буыны болып табылатын 
адам ресурстарын дамыту мен 
қалыптастыру ерекше маңызға 
ие.

«адам ресурстары» түсінігі 
– экономика ғылымының негізін 
салушы санаттардың бірі болып 
табылады. адам ресурстарын 

дамыту сыртқы ортаның 
өзгеруіне бейімделген адамның 
мүмкіндіктерін үздіксіз, тұрақты 
кеңейту үдерісі болып табылады. 
Бұл кезде адам дамуының әр 
кезеңінде негізін қалаушы 
ретінде үш басты мүмкіндіктер 
танылады - лайықты өмір сүру 
деңгейін қамтамасыз ететін 
ресурстарға еркін қол жеткізу; 
белсенді, салауатты, ұзақ өмір 
сүру; өмір сүру ағысында 
үздіксіз қажетті, кәсіби білім 
алу. Бұл тұжырымдамалар 
адам ресурстарын дамыту 
теориясының негізін қалайды 
және қоғамның әлеуметтік 
прогрестік өлшемдерін қа-
лыптастырады [1, 64-68 Б.].
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адам ресурстарының тұ-
рақты дамуы – олардың табиғи, 
әлеуметтік-психологиялық және 
интеллектуалдық қабілеттерінің 
позитивті өзгеруі нәтижесіндегі 
сыртқы орта мен қоршаған 
ортаға зиянын тигізбейтін 
әртүрлі іс-әрекет саласындағы 
әрбір адамның мақсаттарын жү-
зеге асыруы мен мүмкіндіктері 
ауқымының кеңеюін қамтамасыз 
ететін үздіксіз үдерісін білдіреді. 
Бұл үдерістің жүзеге асырылуы 
адам ресурстарын дамытуға жеке 
адамның өзімен қатар жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының, 
мемлекеттік билік органдарының, 
әртүрлі деңгейдегі қоғамдық 
институттардың үйлесімділігін 
талап етеді.

адам ресурстарының тұрақ-
ты дамуын басқару жинақтал-
ған әлеуетті жетілдіру және 
сақтауды қамтамасыз ететін, 
адам ресурстарына үздіксіз 
және мақсатты әсер ету үрдісін 
білдіреді. адам ресурстарының 
тұрақты дамуын басқарудың 
алғышарты болып олардың даму 
жағдайына дұрыс баға беру 
болып табылады [2, 239-243 Б.].

Қазақстан республикасын-
да адам ресурстарының да-
муы келесідей факторлармен 
тығыз байланыста екені 
анықталды: экономиканың 
даму жағдайы, демографиялық 
ахуал, экологиялық жағдай, 
мәдениет және спорт саласының 
дамуы, білім беру жүйесі мен 
денсаулық сақтау саласының 
жағдайы, еңбек нарығының 
дамуы, еліміздегі қауіпсіздік 
және ақпараттық құқықтық 
негізі болып табылады. Шығыс 

Қазақстан облысы Қазақстан 
республикасы бойынша өн-
дірістік-дамыған, өркениетті 
аймақ болып саналады. облыс-
тың экономикалық жағдайында 
шешуші орынға ие металлургия 
өнеркәсібі базалық сала болып 
табылады. облыста ет, сүт пен 
балық, өсімдік майы мен сары май 
шығаратын, ликер-арақ өнімдерін 
және басқа да өнім түрлерін 
шығаратын тамақ өнеркәсібінің 
ірі кәсіпорындары бар. сондай-
ақ, адам ресурстарының дамуына 
қажетті әлеуметтік сала – білім 
беру, денсаулық сақтау, мәдени 
мекемелер желісі жеткілікті түрде 
дамыған. ал тұрмысы төмен 
отбасылардың саны 2001 жылмен 
салыстырғанда 2009 жылы 83 
%-ға төмендеді. Бұл облыста 
соңғы 10 жыл бойы әлеуметтік 
саланың неғұрлым басым 
бағыттары ретінде тұрғындардың 
өмір сүру сапасын арттыруға 
бағытталған іс-шаралар белсенді 
жүзеге асырылуының көрінісі. 
ШҚо бойынша 2005-2009 жж. 
аралығындағы тұрғындардың 
өмір сүру деңгейі, халық табысы 
жыл сайын өсуде, тұрғындардың 
жан басына шаққандағы 
тұтынуға пайдаланылған табыс 
мөлшері 4 жылда 4,4%-ға 
көбейген. адам ресурстарының 
даму жағдайын сипаттайтын 
көрсеткіштердің қатарына адам 
дамуының үш негізгі компоненті 
– көп жасау, білімділік және 
тұрмыс деңгейі негізінде әлемнің 
барлық елдерінде есептелетін 
адам дамуының индексін 
(ади) жатқызуға болады. адам 
дамуының көрсеткіші республика 
бойынша да, облыс бойынша 
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да өсу үрдісін көрсетуде, бұл 
еліміздегі әлеуметтік-эко-
номикалық жағдайын жылдан 
жылға жақсара түсуінің белгісі. 
алайда бұл көрсеткіштің 
құрамындағы индикаторлар 
күтілетін өмірдің орташа 
ұзақтығы Қр бойынша тұрақты 
дамуға көшу концепциясына 
сәйкес 2009 ж. 67,9 болу керек 
деп болжанса, 2009 ж. нәтижелері 
бойынша Қр – 66,3, ШҚо – 65,8-
ге  тең [4, 282-289 Б.].

Қазақстан республикасының 
Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша жалпы адам ре-
сурстарының саны төмендеуде, 
егер 2005 жылы ол 1249 мың 
адам болса, 2009 жылы 1228 
мың адамға дейін төмендеген. 
Құрамдық өзгерістеріне келсек, 
жұмыспен қамтылғандардың 
саны, керсінше 1,03 есе ұлғайған: 
егер 2005 жылы 698 мың адам 
есептелсе, 2009 жылы 721 мың 
адам болды.

Шығыс Қазақстан облысы 
кәсіпорындарындағы адам ре-
сурстарының дамуының об-
лыс экономикасының дамуына 
сәйкестігіне талдау жүргізілді. 
сараптамалық сұхбатқа «ҮмЗ» 
аҚ, «азия авто» аҚ, «Қаз 
мырыш» аҚ, «Шығыс сүт» 
аҚ,  «востокэнергоремонт» 
ЖШс сынды 55 кәсіпорын 
басшылары мен жұмысшылары 
қатысты, барлығы 79,8 мың 
адам. сарапта-ма нәтижесінде 
келесіндей қорытындыларға қол 
жеткізілді: ауыл шаруашылығы  
саласының 70 %, көлік және бай-
ланыс кәсіпорындарының 25 %, 
сауда мен қоғамдық тамақтану 
кәсіпорындарының 35 % негізінен 

жөндеу жұмыстарын жүргізетін 
және жаңа технологияларда 
жұмыс істей алатын білікті маман 
кадрлардың жеткіліксіздігін атап 
көрсетті, өнеркәсіп саласында-
ғы жұмысшылар жұмыс істеу 
шарттарының ауырлығы мен 
зияндығын атап көрсетті. 
адам ресурстарының дамуын 
сипаттайтын көрсеткіштердің 
бірі – жұмыс берушілердің адам 
ресурстарының біліктілігін жо-
ғарлатуға деген талпыныстары 
мен көзқарастары. Жүйеленген 
салалардың ішінде адам 
ресурстарын дамытуға белсенді 
үлесін қосатын экономикалық 
нақты сектор салалары, сауда, 
қызмет көрсету салаларында 
мамандарды оқыту, біліктілігін 
арттыру  мәселелеріне әлі 
де толық көңіл бөлінбейді. 
көбінесе Шығыс Қазақстан 
облысы мемлекеттік және ірі 
кәсіпорындарының үлесі өте 
төмен, себебі ол мекемелерде 
адам ресурстарын дамытуға 
мүлде көңіл бөлінбейді. 
сондықтан әлемдік тәжірибеге 
сүйене отырып, заманға сай 
сұранысқа ие жоғары деңгейлі 
мамандарды дайындау секторы-
на ивестицияларды арттыруда 
мемлекет пен бизнес сектордың 
әріптестік қатынастарын орнату 
қажет.сонымен Шығыс Қазақс-
тан облысы адам ресурстарының 
дамуына барлық жағдайлар 
жасалған, аймақтық әлеуметтік-
экономикалық жағдайы тұрақты 
десек те, әлі де нақты шешімін 
таппай отыр [3, 283-285 Б.].

адам ресурстарының да-
муын белсенді қаржыландыру 
тұрақты экономикалық өсуге 
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қол жеткізуге материалдық 
алғышарттарды қалыптастыруға 
ықпал етеді, себебі адам 
ресурстары жалпы ішкі өнімді 
өндірудің негізгі факторы болып 
табылады. Жалпы ішкі өнім 
көлемі өз кезегінде аймақ немесе 
республика деңгейінде адам ре-
сурстарының тұрақты дамуын 
сипаттайтын бірегей көрсеткіш 
болып табылады. ШҚо бойынша 
халықтың жан басына шаққанда-
ғы жалпы өңірлік өнім көлемі, 
адам ресурстарының тұрақты 
дамуына әсер ететін факторлық 
көрсеткіш ретінде білім беру 
жүйесін, денсаулық сақтау 
жүйесін, әлеуметтік көмек және 
әлеуметтік қамсыздандыруды, 
тұрғын ұй, коммуналдық қыз-
метті, мәдениет, спорт және 
ақпарат салаларын, көлік және 
коммуникация салаларын, ауыл, 
балық, су, орман шаруашылығын 
және қоршаған ортаны қорғауды, 
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік-
ті қаржыландыруға жұмсалған 
шығындар алынады.

Шығыс Қазақстан өңіріндегі 
адам ресурстарының тұрақты 
дамуына әсер ететін маңызды 
факторлардың қатарына экология 
мен қоршаған ортаны қорғау; 
мәдениет, спорт және туризм 
салаларын қаржыландыруды 
қосу негізделді. сондай-ақ 
денсаулық сақтау саласы мен 
әлеуметтік көмек және әлеуметтік 
қамсыздандыруға бөлінетін қар-
жының тиімсіз пайдаланылуы 
байқалады. 

адам ресурстарының да-
муын нәтижелі басқару үшін 
осы органдардың жұмысында 
тұжырымдамалы және функци-

оналды теңгерімді табу қажет. 
адам ресурстарының дамуы 
өте күрделі, жан-жақты 
үдеріс болғандықтан, оны 
басқару жүйесі республикалық 
және жергілікті басшылық, 
департаменттер (еңбек, білім 
беру, тұрғындарды әлеуметтік 
қорғау, жастар мәселелері, 
денсаулық сақтау бойынша 
және т.б.), кәсіпорындар мен 
ұйымдардың өзара байланысы 
мен әріптестігі негізінде 
қалыптасуы тиіс. Ұсынылып 
отырған ұйымдастырушылық 
– функционалды жүйе 
аймақтағы адам ресурстарының 
тұрақты дамуын басқару 
үрдісіне қатысатын барлық 
деңгейлердегі құрылымдардың 
кешенін құрайды. ол өзіне 
адам ресурстарының тұрақты 
дамуын басқарудың бір бірімен 
тығыз байланысты екі деңгейін 
– стратегиялық және жедел 
басқаруды біріктіреді.

Басқарудың стратегиялық 
деңгейін адам ресурстарының 
дамуын басқарудың рес-
публикалық және жергілікті 
билік органдары қамтамасыз 
етеді. олар келесідей  қызметтер 
атқарады: жүйенің сыртқы 
ортасымен байланыс орнатады, 
республикалық және жергілікті 
деңгейде кадрлық саясатты 
белгілейді, адам ресурстарын 
қалыптастыру және дамыту жө-
нінде стратегиялық шешімдер, 
ұзақ мерзімді және орта мерзім-
ді мақсатты бағдарламалар, 
жоспарлар мен жобаларды 
қабылдайды.

Жедел басқару деңгейінде 
мемлекеттік, республикалық, 
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аймақтық стратегиялық мақ-
саттар мен бағдарламаларға 
сай адам ресурстарын дамыту 
жөніндегі нақты қызметтер 
атқарылады. атқарылатын бар-
лық жұмыстардың үйлестірушісі 
және стратегиялық деңгеймен 
байланыс орнатушы болып адам 
ресурстарының тұрақты дамуын 
басқару департаменті табылады. 
Бұл деңгейдегі негізгі қызметті 
адам ресурстарын жалпы және 
кәсіби дамуын қамтамасыз ететін 
барлық ұйымдар мен институт-
тар атқарады. адам ресурстары 
дамуының әрбір кезеңі бойын-
ша басқаруды жүзеге асыруға 
қажетті ақпаратты жинақтап, 
талдау жүргізеді. сонымен 
қатар адам ресурстарының 
дамуына әсерін тигізетін 
факторларды зерттеп, талдау 
негізінде адам ресурстарының 
даму жағдайын бағалау жә-
не болжаудың әдістемелерін 
жасайды, кәсіпорындардың 
мәліметтерін жинақтап, талдау 
арқылы аймақтағы адам 
ресурстарының қолданылуы 
жөнінде қортындылар шы-
ғарылады. Бұл жүйенің қызмет 
етуі аймақтағы адам ре-
сурстарының тұрақты дамуына 
қажетті ұйымдастырушылық 
құрылымдарды анықтауға, 
осы саладағы барлық ме-
кемелер мен институттардың 
ведомствоаралық интеграциясы 
мен үйлесімін қамтамасыз 
етуге, адам   ресурстарын тұ-
рақты дамыту үшін қажетті 
әртүрлі салалардың шараларын 
біріктіруге, адам ресурстарының 
қолданылуының тиімділігін 
арттыруға және оларды дамытуға 

бағытталған іс-шараларды қам-
тиды.

аталған шаралардың орын-
далуы өзара байланысты, тұтас, 
үздіксіз үдеріске айналады. 
Ұсынылып отырған жүйе 
адам ресурстарын дамыту мен 
қалыптастыру бойынша аймақ-
тық әлеуметтік–экономика-
лық саясаттың стратегиялық 
бағытталуы аймақтағы билік 
органдары іс-әрекеттерінің көп 
аспектілі екендігін тура көрсетеді. 
осыған байланысты Шығыс 
Қазақстан облысында адам 
ресурстарын тұрақты дамытуды 
басқару жүйесінің барлық 
субьектілерінің өзара әрекеттерін 
қамтамасыз ететін, үйлестіруші 
орталық ретінде танылатын облыс 
әкімдігінің құрлымында немесе 
тікелей оған бағынатын арнайы 
органның құрылу қажеттілігі 
негізделеді. адам ресурстарының 
тұрақты дамуын басқару 
департаменті аталмыш жүйенің 
жүзеге асыру тетігі  ғана емес, 
жүйеге қатысушы субьектілердің 
құрылымдардың іс-әрекетінің 
мазмұнды және құқықтық 
үйлесімділігін қамтамасыз ету 
құралы да болып табылады.

осы департамент қызметінің 
мақсаты, адам ресурстарының 
даму мәселесін бағалау, талдау, 
зерттеу, болжамдау негізінде 
олардың тұрақты дамуын 
қамтамасыз ететін негізгі 
бағдарламалар мен жобалар 
жасау болады, яғни тәжірибеде-
гі мақсатты-бағдарламалық 
басқару әдісі. Бұл әдіс мақсат-
шаралар – нәтиже қағидасы 
бойынша жүзеге асырылады. 
Бүгінде Қр әлеуметтік-
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экономикалық дамуы арнайы 
қабылданған бағдарламалар 
аясында қаржыландырылады. 
алайда, олар түрлі себептер 
мен факторлардың әсерінен 
тиісті нәтижеге жете қоймай-
ды. Басқаруда мақсатты-
бағдарламалық әдісті қолдану-
дың құралдарын жетілдірудің 
маңызды орны бар болғанымен, 
осы салада бірқатар басқару 
міндеттерін шешудің деңгейін 
көтеру өзекті болып табылады [5, 
29-34 Б.].

адам ресурстарының да-
му деңгейін кешенді бағалау 
нәтижесінде Қазақстан респуб-
ликасында  және Шығыс 
Қазақстан облысында адам ре-
сурстарының дамуына қажетті 
барлық алғышарттардың бар 
болуы анықталды. Шығыс 
Қазақстан өңіріндегі адам 
ресурстарының тұрақты да-
муына әсер ететін маңызды 
факторлардың қатарына экология 
және қоршаған ортаны қорғау, 
мәдениет, спорт және туризм 
салалары жатқызылады. сондай-
ақ, денсаулық сақтау саласы мен 
әлеуметтік көмек және әлеумет-
тік қамсыздандыруға бөлінетін 
қаржының тиімсіз пайдаланылуы 
байқалды.

аймақтағы адам ресурста-
рын дамытуды басқару мін-

деттерін тиімді жүзеге асыру ата-
улы мәселені шешуге қатысуға 
мүмкіндіктері    мен   ресурстары 
бар экономиканың әр түрлі 
өкілдері  әрекеттерінің үйлесім-
ділігін талап етеді. Шығыс 
Қазақстан облысында адам 
ресурстарын тұрақты дамытуды 
басқару жүйесінің барлық субь-
ектілерінің өзара әрекеттерін 
қамтамасыз ететін, үйлестіруші 
орталық ретінде танылатын об-
лыс әкімшілігінің құрылымында 
немесе тікелей оған бағына-
тын арнайы институционалдық 
құрылымның болу қажеттігін 
негіздеді. Ұсынылған адам 
ресурстарының тұрақты дамуын 
басқару департаменті жергілікті 
статистика, жұмыспен қамту 
қызметі, адам ресурстарын 
ұдайы өндіру үрдісіне қатысатын 
ұйымдардың бірлестігін құрайды. 
Бұл қызметте жалпы және 
кәсіби еңбекке қабілеттіліктің 
дамуын қамтамасыз ететін, 
адам ресурстарының дамуын 
жедел басқаруды жүзеге 
асыратын және оның аймақ 
экономикасына қажетті деңгейін 
қамсыздандыратын ұйымдар 
маңызды рөл атқарады. олар 
бұл мақсатта адамды оқыту мен 
тәрбиелеуді, біліктілігін арттыру 
мен рухани дамуын қамтамасыз 
етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗМІ

1  Қара күштен адам ресурсына дейінгі кейбір түсініктер жайы // 
т. рысқұлов атындағы ҚазЭу хабаршысы.  – 2008. - № 4.

2 тұрақты даму жағдайында адам ресурстарын басқару ерекше-
ліктері // Қаеу хабаршысы. – 2009. 

3 сүйеубаева с.Н. Шығыс Қазақстан облысының еңбек нарығы 



60

№ 1, 2013    мемлекет тарихы     история государства

проблемаларын шешуде әлеуметтік әріптестік механизмін жүзеге 
асыру // т. рысқұлов атындағы ҚазЭу хабаршысы. –2010. – № 2.

4  Шығыс  Қазақстан  облысының  еңбек нарығы проблемаларын 
шешуде әлеуметтік әріптестік механизмін жүзеге асыру // т. рысқұ-
лов атындағы ҚазЭу хабаршысы.  –2010.  – № 2. 

5 сүйеубаева с.Н. адам ресурстарының тұрақты дамуын  басқа-
ру // авторефер. ... экономика ғылымдарының кандидаты. – 2010.

РЕЗЮМЕ
автор статьи: магистрант семипалатинского государственного 

педагогического института карибаев максат серикович. в этой 
статье расматриваются вопросы человеческих ресурсов, восточный 
казахстан как блогоприятный климат для ведения бизнеса.

SUMMARY
Author of the article: undergraduate Semipalatinsk State Pedagogical 

Institute,  Karibaev Maksat Serykovych. 
The article is about the issues of human resources. Comprehensive 

studying of the problem discovered that the East Kazakhstan climate is 
favorable for conducting business.



61

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2013

М.Ү. Момынов
удк 94(574)«1991/20»

Астана қаласының № 51 мектеп-гимназиясы, 
тарих пәнінің мұғалімі

АТА-БАБАМ АңСАҒАН – ТӘУЕЛСІЗДІК 

Аннотация
автор мақалада ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған асқақ 

арманы, кезінде жүзеге аспаған алаш арыстарының тілегі – Қазақстан 
республикасының тәуелсіздігін сөз еткен. кемел көшбасшы  
Н.Ә. Назарбаевтың шекараны бекітіп, іш пен сырттың ретке келуі, 
халықаралық қарым-қатынас, достастық пен байланыс, сауда мен 
экономика және тағы басқа мәселелерін жазған. 

Түйінді сөздер: тәуелсіздік, мемлекет, «Қазақстан-2030» 
стратегиясы. 

Ғасырлар бойы арман еткен 
егемендікті қазақтың басына 
қонған бағы, астына қонған тағы 
деуге болады. Бабалар аңсаған  
азаттық таңы атқанына да 
жиырма бір жылға жуық уақыт 
болды. Қазақ елі талай белестерді 
бағындырды. Желтоқсанда жарқ 
еткен жалынды жастар қазаққа 
азаттық таңын сыйға тартқандай 
болды. осылайша күллі жаһанға 
қазақтың қайратын, айбынын 
танытты.

тәуелсіздік – еліміздің ең 
басты мерекесі. Қазақстанның 
жаңа дәуірде қол жеткізген 
барлық табысының қайнар 
көзі – тәуелсіздік. тәуелсіз ел 
болғандығымыздың арқасында 
ғана Қазақстанның сөзі мен ісін 
бүкіл әлем таныды. дүниенің 
бір бұрышында қазақ деген 
халықтың үлкен істер тындыра 
алатын өресі мықты, өрісі 

кең халық екенін әлем білді. 
осыдан жиырма жылдай бұрын 
қолымыз жеткен елдігіміздің 
егемендігі мен мемлекетіміздің 
тәуелсіздігі төбеден топ ете 
түскен сый, аяқ астынан тапқан 
олжа емес. сан ғасырлардың 
соқталы, соқтықпалы соқпағын-
да сансыраған, «мың өліп, 
мың тірілген» халқымыздың 
көксеген мұраты, көздеген 
арманы еді. елінің бүтіндігі, 
жерінің тұтастығы үшін құрбан 
болған ата-ағаларымыз бен апа-
әжелеріміздің аққан қан, төккен 
терінің өтеуі – бұл тәуелсіздік! 

еркін өмір, егемен тұрмыс-
тың иелері – бүгінгі ұрпақ, 
мына біз, арғы ата-бабалардың 
аманаты ретінде зарығып жеткен, 
мерейімізді өсіріп, мәртебемізді 
өрлеткен, болашақ буын, келешек 
күндердің нәсібіне ұзағынан 
бұйырар тәуелсіздіктің киесін 
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сыйлап, қасиетін ұғынуға, 
қадірін білуге, сол арқылы жеке 
басымыздың тарих алдындағы, 
ұлт пен болашақ ұрпақ алдында-
ғы жауапкершілігімізді жете 
сезінуге тиіспіз. 

тәубә, мемлекеттің тәуел-
сіздікті бекем бекітіп, нығайту 
жолында кездескен сан қилы 
кедергілерді бастан өткізіп, 
алға қарай қарыштап қадам 
баса берді. тәуелсіздік – ата-
бабаларымыздың ғасырлар 
бо-йы аңсаған асқақ арманы 
еді. сондықтан  да     біз үшін 
тәуелсіздік күні – қашанда ең 
қастерлі күн. алаш арыстары-
ның арман-тілегі кезінде жүзеге 
аспағанымен, ұлттық сананы 
оятуда үлкен рөл атқарды. олар 
қазақ елінің өркениетті елдер 
қатарына қосылуын қалады. 
Қазақстанға бұл тәуелсіздік 
оңай жолмен келмегені 
бәрімізге белгілі, тарихқа көз 
жүгіртер болсақ, қазақ халқы 
тәуелсіздік жолында сан қилы 
қиыншылықтарды басынан өт-
керді.

Бүгін, міне, тарих сахнасына 
сан көтеріліп, сан басылған 
қазақ елінің жаңа мемлекетінің 
тәуелсіздік жариялағанына 
да жиырма бір жыл толыпты. 
тәуелсіздіктің осы бір ақ таңын 
сарғая күткен шетелдегі бес 
миллиондай қазақтың алғаш 
егемендік жарияланғандағы 
қуанышын сөзбен айтып жеткізу 
қиын. Өзге ұлттың отарында 
отырып бірінен-бірі сүйінші 

сұрап, көздерінен ыстық 
жасын төккен еді. тәуелсіздік 
кұны – әр қазақ баласының 
ішкі бостандығымен өлшенсе 
керек. Шекараның бекітіліп, 
мемлекет картасы тұрақталып, 
іш пен сырттың ретке келуі, 
халықаралық қарым-қатынас, 
достастық пен байланыс, сауда 
мен экономика елдің негізгі 
тұғыры, тәуелсіздіктің айғағы 
болсын-ақ, бірақ өзіңнің 
ішкі тәуелсіздігің, санаңның 
бостандығы болмаса, шын 
мәніндегі қазақ екеніңді терең 
сезіне алмасаң, мемлекеттік пен 
елдіктің қадірін қалай терең ұға 
аларсың! Ішкі бостандық – ішкі 
мәдениет, рухани жауапкершілік. 
ал жауапкершіліктің үлкен-кішісі 
болмайды, өзіңді сүю – еліңді 
сүю, еліңді сүю – өзіңді сүю. 

тәуелсіз Қазақстан респуб-
ликасының тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаев қиын қыстау 
кезеңде мойымай, ерік жігері мен 
өр рухты батыр бабаларының 
қайсарлығын танытып, өз 
халқын тығырықтан алып шыға 
білген кемел көшбасшы. ол 
атына заты сай еліне, халқына 
нұрдай шапағатын төге білген, 
тәуелсіз Қазақстанды әлемдік 
саясат сахнасында сауатты түрде 
мойындата білген парасатты 
тұлға, нағыз көшбасшы. осы 
тұста «өткенге топырақ шашсаң, 
келешек саған тас атады» деген 
аталы сөзді ескеріп, сәл кейінге 
көз жүгірткенді жөн көрдік. 
Ұшқан құстың қанатын, жүгірген 
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аңның тұяғын талдыратын 
шетсіз, шексіз Қазақстанның 
сайын даласында тәуелсіздіктің 
таңы атып, егемендіктің желі 
есіп, азаттықтың асқар туы 
желбірегелі жиырма бір жыл 
өтіпті. содан бері талай асу-
белестерді артқа тастап, бозбала 
сынды болашағынан үлкен үміт 
күттірген Ұлы даланың көк 
байрағы Қазақстанның көгінде 
желбіреп келеді. 

Қазақ халқы ғасырлар бойы 
аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізу 
арқылы өзінің ұлттық, тарихи, 
мәдени, құндылықтарын қай-
та жаңғыртты. Қазақстанның 
іргедегі алып көршілермен 
бейбіт қарым-қатынаста ғұмыр 
кешуі, тығыз экономикалық 
ынтымақтастыққа қол жеткізуі – 
елбасының салиқалы саясатының 
жемісі. тәуелсіздік алған 
Қазақстан халқының ең үлкен 
бақыты – Нұрсұлтан Назарбаев 
сынды қайраткер тұлғаның 
Президент болып сайлануы еді. 
тәуелсіздіктің бастауында жас 
мемлекеттің алдында егемендікті 
баянды ету, түрлі этникалық – 
діни топтардың басын біріктіріп, 
барлық этнос өкілдерін ымыраға 
келтіріп, тұрақтылықты сақтау 
және ұлтты ұйымдастыра білу 
міндеті тұрды. Президент 
Назарбаев бұл күрмеуі қиын 
күрделі міндетті үлкен абырой-
мен атқарып келеді. Бүгінде   
Қазақстан әлемнің барлық мем-
лекеттері тарапынан орталық 
азияның жарық жұлдызы, 

бейбітшілік пен тұрақтылық 
белдеуі ретінде танылып отырса, 
бұл түгелдей елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың көреген 
көсемдігінің және дүние жүзіне 
үлгі болған кесек істерінің 
арқасы деп білеміз. Президент 
Назарбаев Қазақстанды бүкіл 
әлемге әйгілі және сөзі тыңдалған 
ел ретінде танытты. тмд елдері 
арасындағы беделі, еҚыҰ-дағы 
кезеңдік төрағалығы, Шан-
хай ынтымақтастығындағы 
айқындаушы қызметі, аҚШ, 
Қытай, еуроодақ елдері, 
ресей мен түркия сияқты 
мемлекеттермен жан-жақты 
қатынастар сияқты сарабдал 
саясаты арқылы Назарбаев Қа-
зақстанды әлемдегі ықпалды 
күштерінің біріне айналдыруда. 
елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың кемеңгерлігі мен алысты 
шолатын көрегендігінің нақты 
көрінісінің бірі – «Қазақстан – 
2030» деп аталатын ұзақ мерзімді 
ұлттық стратегиясы. Қазақстан 
осы стратегия арқылы әлемге 
жаңа, қуатты және қарқынды 
дамыған болмысымен танылады. 
Әрбір елдің тарихында сол 
халықты қиындықтан алып 
шығар, әлемдік биікке жетелеген 
көсемдерінің болғаны анық. 
көшбасшы – қиындықтарды мүм-
кіндікке айналдырған, ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңіріп, 
әлемдік жетістіктерді игерген, 
кезеңді және келешекті айқын 
сезінген, болашақ ұрпақтың 
рухани жетекшісіне айналудың 
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кілтін тапқан тұлға. Жоғарыда 
айтылған ерекшеліктер-
дің барлығы да Қазақстан 
Президенті мәртебелі Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бойынан   табыла-
ды. оны тек қазақ халқы ғана 
емес, бүкіл түркі әлемі мақтан 
тұтады. 

Қазақ халқының ғасырлар 
бойы жүрек түкпірінде сақтап 
келген, тәуелсіздікті аңсаған 
арманы 1991 жылы 16 желтоқсан 
күні жүзеге асты. Қазақстан енді 
ғана жиырма бір жылын артта 
қалдырған жас мемлекет. Бұл – бір 
мемлекет үшін өте қысқа уақыт. 
соған қарамастан, Қазақстан 
саяси және экономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, 
еркін нарықтық экономиканы 
орнықтыру, демократияға және 
дүниежүзілік қауымдастық-
пен интеграциялануға бет 
бұру мәселесінде тәуелсіз 
мемлекеттер достастығы 
елдерінің ішінен зор жетістікке 
жеткен мемлекет болды. 
Қарқынды даму Қазақстанның 
өңірдегі ең маңызды мемлекеттің 
біріне айналуына мүмкіндік 
тудырды. тәуелсіз болу қиын, 
ал ұлт ретінде қалыптасу одан 
да қиын іс. адамдарды бір мақ-
саттың төңірегіне топтастыру, та-
рихымен қауыштыру, әдебиетін 
жандандыру, технологиясы мен 
білімін алға бастыру, оларды 
қайтадан қалыптастыру сияқты 
ұлан-ғайыр істер, әрине, оңай 
атқарылатын шаруа емес. Бүгінгі 
Қазақстанға қараған жан іші мен 

сырты бірдей жарқырап, көздің 
жауын алып, жоғарлай түскен 
жарық жұлдызды көргендей 
әсерде болады.

тәуелсіздік – қасиетті ұғым, 
сәулелі құбылыс. сандаған 
ғасырлар мен замандар 
бойы бабаларымыздың асыл 
арманы болған тәуелсіздік ақ 
қанатты періште сипатында 
халқымыздың басына бақ болып 
қонды. отанымыз тәуелсіздік 
құшағында асқақтап, замана 
тарихтың ұбақ-шұбақ көшінің 
қаншама алуан қисапсыз 
суреттері, тағдыр тәлкегіне ду-
шар болған халқымыздың хал-
ахуалы, зобалаң-дүрбелеңдері 
көз алдыңда қайта тізілгендей, 
«елім-айдың» зарлы-мұңды 
әуені естілгендей. Ұлы дала – 
ұлт рухының шарайнасы, бақ-
дәулеті, ай мен күндей баға 
жетпес, теңдесі жоқ қазына-
мүлкі. Қаншалықты кең, жалпақ, 
байтақ десек те, ол бір үйдің іші 
тәрізді. «еділ – үйдің есігі, Жайық 
– үйдің жапсары, түркістан – 
үйдің төрі» - делінген «орақ-
мамай» дастанының ормамбет 
толғауында [1]. мемлекеттің 
іргетасының беріктігі – ұлттық 
идеологиямен, ұлттың сана-
сезімінің жоғарылығымен, 
ұлт-рух, мүдде, намыс тәрізді 
асқақ қасиеттермен өлшенеді. 
халық даналығына, оның сана-
зердесіне, құрылымдық жүйесіне 
негізделген ұлттық мәдениет 
мемлекет көркеюінің кепілі. 
«егер біз мемлекет болғымыз 
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келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді 
ұзақ уақыт құрғымыз келсе, онда 
ұлт руханиятының бастауларын 
білгеніміз жөн. Қазақта мынан-
дай мақал бар: «Жеті атасын 
білмейтін ер жетесіз, жеті ғасыр 
тарихын білмейтін ел жетесіз» 
[2, 267 Б.]. ел Президентінің 
бастамашылдығымен «мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарлама-
сы қабылданып, жүйелі жұ-
мыс жасалуда. отанымыздың 
шығармашылық әлеуетін, бі-
лім-ғылымын қарыштатып 
дамыту мақсатында «Болашақ» 
мемлекеттік бағдарламасы тағы 
бар.

Біздер – бақытты ұрпақпыз. 
дербес мемлекетіміз бар. 
ата Заңымыз, елтаңбамыз, 
Әнұранымыз бар. «Қазақ тілін 
дамытудың мемлекеттік жоспа-
ры жасалған, конституцияға 
енгізілген...» [3, 289 Б.]. 
«Қазақстан–2030» даму стра-
тегиясында ең негізгі, ең 
басты бағыттар жүйеленіп 
белгіленген. Бұл – темірқазық 
жұлдызындай жолбастаушы-
мыз. азат Қазақстанның ең 
қастерлі құндылығы – ел 
тәуелсіздігіне жиырма бір жыл 
толды. иә, 1991 жылдың 16 
желтоқсанында қабылданған 
Қазақстан республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы 
конституциялық заң еуразия 
құрлығының жүрек тұсындағы 
ежелден ұлы дала атанған ұлан-
ғайыр өлкеде жаңа мемлекеттің 
дүниеге келгенін паш етті.

тәуелсіздіктің жиырма бір 
жылы – біздің халқымыздың 
сан ғасырлық қаһармандық 
тарихының ажырамас бөлігі.

еуразияның жүрегінде, өр-
кениеттер тоғысында талай 
халықтарды тал бесігінде 
тербеткен ұлы даланың төсінде 
дүниеге келген біздің хал-
қымыздың барша тарихы – ұлт 
пен ұлыс ретінде сақталып қалу 
жолындағы толассыз күрестерге 
толы тарих.

тәуелсіздік рухымызды 
асқақтатып, болашаққа деген 
сенімімізді күшейтті. Бабалар 
жүріп өткен жолдың тарихи 
тағылымы бізге береке бастауы 
– ел бірлігінде екендігін айқын 
көрсетіп берді. Қазақстан өз 
дамуының  2020 жылға дейінгі 
стратегиялық жоспарын бе-
кіткенін білеміз. Бұл – елбасы 
жүктеген тапсырма. ендеше елдің 
бүгіні мен ертеңі үшін қызмет 
ететін құнды жоспарға жастар да 
мейлінше атсалысуы керек деп 
санаймыз.

егер тәуелсіздікті кемеге 
ұқсатсақ, бітім бүтіндігімен, 
төзімділігімен, есендігімен, 
қазына–мүлкімен заманының 
шалқыған мұхитында таудай 
толқындарынан қақ жарып өтіп, 
еркін жүзе беруіне Жаратқан 
ие жар болсын, тілеуқор 
болсын! егер тәуелсіздігімізді 
гүлбақша ретінде қабылдасақ, 
халқымыздың өмірі, тұрмыс–
тіршілігі, рухани құндылықтары, 
ұлттық игіліктері жарқырап 
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жаңарып, көсегесі көгерер! егер 
тәуелсіздікті ақсұңқар құсқа 
теңесек, қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқтырмай, мә-
пелеп–әлпештеп, баулып-бап-
тап, құрметтеп, ардақтайық! 

Бәйтеректей асқақтап, аспан 
құшағына өршелене құлшынып 
өссін, отанымыз көркейсін! 
тәуелсіздігіміздің туы тұғырлы, 
еліміздің мәртебесі биік болсын!
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РЕЗЮМЕ
автор статьи: учитель истории школы-гимназии № 51 города 

астаны момынов максат умбетханович.
данная статья посвящена значению независимости республики 

казахстан. рассматриваются основные этапы развития и достижения 
социально-экономического развития страны, подчеркивается особая 
роль Первого Президента республики казахстан Н.а. Назарбаева в 
становлении суверенного государства.

SUMMARY
Author of the article: the history teacher of grammar school № 51 

Astana Momynov Maksat Umbethanovich.
The article is focuses on the importance of independent Kazakhstan. 

The main stages is development and the achievement of social and 
economic development, emphasizes the special role of the First President 
of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in becoming a 
sovereign state.
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ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИхЫНЫң
ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ пРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

Ж.Н. Қалиев

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының бөлім бастығы

БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ пАТРИОТТЫҚ 
ТӘРБИЕ БЕРУДІң КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация 
Бұл мақалада оқыту процесіндегі патриотизмді тәрбиелеу 

мәселелері қарастырылады. ата-бабалардан қалған ұлттық дәстүрлі 
педагогика мен рухани мұраның пайдаланылуына ерекше көңіл 
бөлінді. 

Түйінді сөздер: ұлтжандық тәрбие, рухани қазына, қазақ 
халқының дүниетанымы, қоғамның идеялық бірлігі.

удк 37.035

Қазақстан республикасы 
- тәуелсіз мемлекет бола 
алатындығын бүкіл әлемге 
дәлелдеді. ендігі басты міндет 
- осы мемлекетімiздің өркендеп 
өсуі, халықтың әлеуметтік, эко-
номикалық жағдайын көтеру. Қа-
зақстанды отаным деп таныған 
әр азаматтың осыған әлі келген-
ше үлес қосуы - бұның басты 
шарттарының бірі. оқушыларға 
патриоттық тәрбие берудің 
бағдарлы    идеяларын      елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-
2030» Қазақстан халқына Жол-
дауының «Қазақстан мұраты» 
деп аталатын бөлімінде: «...біздің 
балаларымыз бен немерелеріміз... 
бабаларының игі дәстүрін сақтай 
отырып қазіргі заманғы нарықтық 
экономика жағдайында жұмыс 
істеуге даяр болады. олар бейбіт, 

абат, жылдам өркендеу үстіндегі 
күллі әлемге әйгілі әрі сыйлы өз 
елінің патриоттары болады» - деп 
үміт артқан [1, 5 Б.].

Қазақстандық патриотизм 
- адамның өзінің туып өскен 
өлкесіне деген сүйіспеншілігі-
мен қоса, үлкен достық отбасын 
құрайтын жүзден астам ұлттар 
мен ұлыстар мекендеп отырған 
біздің ұлан-байтақ отанымызға 
деген сүйіспеншілік. Әр адам-
ның отанға деген сүйіспеншілігі 
осы жерде тұратын барлық 
адамдарға деген достық 
пен туысқандық сезімімен 
біртұтас болып табылады. 
оқушыларды қазақстандық 
патриотизм рухында тәрбиелеу 
нәтижесінде қандай ұлттың 
өкілі болмасын өзін біртұтас көп 
ұлтты мемлекеттің - Қазақстан 
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республикасының азаматымын 
деп сезінеді, Қазақстан 
республикасының азаматы бо-
луды өзіне тиген зор бақыт 
және үлкен жауапкершілік деп 
түсінеді. 

Қоғамның қазіргі даму 
кезеңінде болып жатқан 
әлеуметтік, саяси және жаңа 
технологиялық өзгерістерден, 
ұрпақ тәрбиесіндегі бетбұ-
рыстардан білім мен тәрбие 
жүйелерінің ісін жаңа сатыға 
көтеру қажеттілігі туындап 
отырғаны мәлім. осыған орай, 
бүгінгі таңда қоғамның ұлттық 
мәдени тұрғыдан кемелденуі 
оқушыларды өз халқының 
рухани қазынасымен, ұлттық 
тәрбиенің озық, өнегелі 
дәстүрлерімен тереңірек та-
ныстыру, соның негізінде 
жеке тұлғаны қалыптастырып, 
оның шығармашылық, рухани 
мүмкіндіктерін дамыту көзделеді. 
Өйткені, еліміздің болашағы, 
оның материалдық және рухани 
дамуы оқушылардың білімі 
мен тәрбиесінің деңгейіне 
байланысты.

атамекен дегенде біздің 
көз алдымызға еліміздің айдын 
шалқар көлдерi мен мөлдiр 
бастау қайнарлары, сарқырай 
аққан тасқынды өзендерi, 
алып таулары мен жасыл 
желек жамылған сыңсыған 
орман-тоғайлары, кең байтақ, 
ұланғайыр далалары келедi. 
Н.Ә. Назарбаев: «Әрбiр адамзат 
тарих қойнауына тереңдеу 
арқылы өзiнiң ата-бабалары 
қалдырған осындай кең-байтақ 
жердiң лайықты мұрагерi болуға 
ұмтылсын» - деген аталы сөз 

келтiрген.
Қай халықтың тәлімгерлік 

тәжірибесі болмасын, ол 
адамзат атаулыға ортақ рухани 
қазынаның құрамдас бөлігі. 
Қазақ халқының да мәдени 
жетістіктерін, қанына біткен 
адамгершілік, имандылық, 
балажандық, еңбексүйгіштік, 
қонақжайлылық, отаншылдық, 
т.б. қасиеттерін танытатын 
тәлімгерлік тәжірибесі бар. 
онда кешегі өткен данагөй 
қариялар, ғұлама ойшылдар, 
шешен-билер, батырлар мен 
ақын-жыраулардың фило-
софиялық болжамдарының, 
психологиялық пайымдаулары-
ның, педагогикалық тұжырым-
дарының өшпес ізі жатыр.

елiмiз егемендiкке қол 
жеткiзген соң, оқушыларға 
ұлттық тәрбие беру уақыт 
талабымен бiрге келген игiлiктi 
мақсат екенi даусыз. соған 
байланысты оқушыларды 
жарасымды әдеттiлiкке, ұна-
сымды iзеттiлiкке тәрбиелеу 
халқымыздың қасиеттi қағидасы 
деп бiлемiз. мына қайшылығы 
мен қасiретi асқынып тұрған 
заманда бұл айрықша мәселе. 
осыдан барып қазiргi жас-
тардың көпшiлiгi халықтың 
салт-дәстүрлерiн бiлмейтiн 
мәңгүрт, тұрпайы да дөрекi, 
рақымсыз, қатыгез болып өсiп 
келедi. көптеген жастарымыз 
нашақорлық, мәңгi жазылмас 
ауруға ұшырап, өзiн-өзi улап, 
жалғыздықтың қара уайымына 
салынып, өзiне-өзi қол жұмсап, 
ұрлық-қарлыққа барып, ағайын-
туыстан безiп, о дүниенiң есігін 
ашуда.
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Ұлтжандылық тәрбиесi адам 
жанына ана сүтiмен, қанымен, 
ата-ана тәрбиесiмен және туған 
өлкесiн,   туған елiн сүю, құрмет-
теу арқылы қалыптасатындық-
тан, оқушылардың бойындағы 
ұлтжандылықты өз халқының 
мәдениетiмен, салт-дәстүрiнен, 
әдет-ғұрпынан бөлек қалыптас-
тыру мүмкiн емес. 

Әрбiр мемлекеттiң болмы-
сын айқындайтын, сүйенетiн 
рухани мұраты болуы тиiс. 
Бiздiң қоғамдағы бұл мұраттар 
өзгермелi, өтпелi сипат алуда. 
дербес тәуелсiз ел болып 
қалыптасудың алғашқы жыл-
дарында қазақ екенiмiздi 
өзгелерге таныту мәселесi 
алға шыққандықтан ұлттық 
идеология аса өзектi. тәуелсiз ел 
ретiнде өзгелердi мойындатып 
болған соң, ұлттығымыздың 
өзiмiзге қажеттi мөлшерiн алып 
болған соң, қоғамның даму 
ерекшелiгiне сай, бұл күнде аса 
қажеттi болып отырған рухани 
азықты iздестiру үстiнде.

Патриоттық сезiмнiң 
сипаты жалпы адамзаттық 
құндылықтарға қарсы келмей, 
олармен үндес болуы керек, 
яғни ол кез-келген халықтың 
тiлi мен мәдениетiне салт-
санасы мен әдет-ғұрпына т.б. 
ұлттық ерекшелiктерiне құрмет 
сезiмiмен қарау деген сөз.

Қазақ халқының ғасырлар 
бойы қалыптасқан тәрбиелік 
ой-санасы ежелгі түркі тай-
паларының наным-сенімдері-
мен астасып жатқандықтан, 
оларды бір-бірінен бөліп 
қарау мүмкін емес. себе-
бі халық дүниетанымының 

өзегі сол көне ұғымдарда   
жатыр. халқымыздың ұзақ 
уақыт бойы рулық-қауымдық 
құрылыс пен патриархалдық-
феодалдық қоғамда өмір сүруі 
қазақ даласында түрлі на-
нымсенімдердің белең алуы-
на себепші болды. осындай 
жағдайда қалыптасқан қазақ 
халқының дүниетанымы да аса 
күрделі. Әуел баста олардың 
салт-санасын ежелгі түркі 
тайпаларынан ауысқан миф-
тік, космогониялық, анимистік, 
тотемдік, шамандық ұғымдар 
билесе, VIII ғасырдан бастап 
сол көне ұғымдар ислам дінінің 
әсеріне түсе бастаған.

мұхаммед (с.а.у.) пайғам-
барымыздың хадистерiнде пат-
риотизм идеясы өте жоғары 
қастерленедi, отанды сүю ас-
қан парасаттылық сезiмiмен 
бағаланады. Бiр хадисте: «отан-
ды сүймеген адамның иманы 
болмайды», - деп көрсетiлген. 
тағы бiр сөзiнде пайғамбар: 
«Нағыз мұсылман - халқынан 
зәбiр көрсе де, оны сүюдi, оған 
қызмет қылуды тоқтатпаған жан» 
- деп, үлкен ұлағаттылық қасиет 
танытқан. 

Қазақстан мемлекетінің 
егемен ел болып қалыптасып, 
өркендеп гүлденуі ұлттық бір-
тектілікті сақтаудан басталады. 
оның басты құндылықтары - ана 
тілі, ұлттық рух, діни наным-
сенімдермен тығыз байланысты 
екені баршамызға аян. 

Қазақ тарихын тұңғыш 
зерттеуші ғалымдардың бірі 
- Шоқан уәлиханов өзінің 
патриоттық сезімін бiлдiре келiп, 
«менің патриоттық сезімім ірбіт 
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сандығындай мен ең алдымен өз 
отбасымды, туған-туыстарымды 
қадірлеймін, одан соң ауыл-ай-
мақ, ел-жұртым, руластарымды, 
одан соң халқымды, одан соң 
сібір орыстары, ресей жұртын 
қадірлеймін», - деген екен [2, 38 
Б.].

абай Құнанбаевтың еңбек-
терін зерделеп қарайтын болсақ, 
оқушыларды ерлік рухта, 
патриотизмге баулып, намысын, 
ар-ожданын, адамгершілік қа-
сиеттерін оятуды үнемi мақсат 
етедi. оның «адамзаттың бәрін 
сүй бауырым» [3, 54 Б.] деген 
сөзі, ұлы гуманистiк идеяның 
айқын көрiнiсi.

Қарап отырсақ, қай кезде 
болмасын халық игілігі үшін 
еңбек еткен ағартушылардың, 
ақын-жыраулардың барлығының 
мақсат-мүддесі қазақ халқын тек 
бірлікке, ынтымаққа шақыру, 
ешкіммен жауласпау, оқу білімге 
уағыздау, адамгершілік, адал 
шыншыл, өз отанының патриоты 
болуға     үндегенін    байқаймыз. 
Бұл         бүгінгі          елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаевтың «әр этностың 
ұлттық сезімін сыйлап, бірде-
бір ұлтпен қарама-қайшылық 
туғызбау» - деген бағытымен 
үндесіп жатыр.

Бүгiнгi қоғамдағы түбегей-
лi өзгерiстер халқымыздың 
ауыз бiрлiгiн, белсендiлiгiн, 
әр азаматтың жеке басының 
жауапкершiлiгiн талап етедi. 
Қоғамдағы келiсiм мен бейбiт 
өмiр, саяси тұрақтылық үшiн жан 
аямай қызмет ету, өз отанына, 
отбасына, елi мен жерiне деген 
сүйiспеншiлiктен ғана туады.

Патриотизм сезiмi - бiздiң 

халқымыздың болмысына ежел-
ден сiңген қасиет. Ұрпақтан-
ұрпаққа, атадан-балаға мирас 
болған өсиет.

халық бiрлiгi, ұрпақ пен 
дәстүр сабақтастығы ұранымыз 
өз тарихымызға деген көз-
қарасымыз, бiздiң аға ұрпаққа 
деген құрметiмiз, хандарымыз 
бен билерiмiздiң өмiр жолдарын 
өзiмiз ұстанып қана қоймай, 
оны келешек ұрпаққа жеткiзу, 
насихаттау болып табылады.

лаңкестік пен экстремизмге 
қарсы күрес бүгінгі күні 
барлық өркениетті елдердің 
басты мәселесі болып отыр. 
отанымыздың территория бү-
тіндігін сақтау, халықтың ты-
ныштығын алатын лаңкестерге 
қарсы ұйымшылдықпен күрес, 
мемлекетімізге қауіп төндіретін 
кез-келген сыртқы және ішкі 
күштерге қарсы тұрудың өзі 
оқушыларды отаншылдық рухта 
тәрбиелеу міндетін жүктейді. 
осыған орай, патриоттық тәрбие 
мәселесі - адамзат тарихының 
өн бойында ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан ұлы мақсат 
болғандықтан оқушылардың 
бойында отанға деген сү-
йіспеншілік қасиетін дарыту әр 
уақытта да өзекті мәселе болып 
қала бермек. 

Қазақстан республикасының 
Президентi Н.Ә. Назарбаев 
өзiнiң «Қазақстанның болашағы 
- қоғамның идеялық бiрлiгiнде» 
атты еңбегінде идеялық 
мәселелерге топтасудың керек 
екенiн айтып, бiрiгуiне шақырып, 
бұл мiндеттi жүзеге асыруда бiлiм 
берудiң, отбасы, еңбек ұжымы 
сияқты дәстүрлi институттардың 
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маңызды рөл атқаратынын, 
олардың ықпалы ерекше тиiмдi 
болатынын баса айта отырып, 
«Бiздiң тағы бiр аса маңызды 
идеологиялық мiндеттерiмiз - 
Қазақстандық отансүйгiштiкке 
тәрбиелеу, әрбiр азаматтың өзiн-
өзi айқын билеу. олай болса, 
осы мiндеттi  орындау жолында 
тәрбие мәселесiн қолға алып, 
жүйелi түрде мемлекеттiк 
тұрғыда, пәрмендi байыппен 
жүргiзу болашақ ұрпақтарды 
аздырмай-тоздырмай қазiргi 
сауда-саттықтың, алдау-арбау-
дың ықпалына жiбермей, 
етегiне сүйретпей елiмiздiң 
болашақ өркениеттi дамуын 
алға бастыратын адамдарын 
тәрбиелеуiмiз керек», - дейдi [4, 
6 Б.].

Қазiргi мемлекеттің білім 
беру саясатының негізгі мiндетiн 
атқарып отырған жалпы білім 
беретін мекемелердің міндеті 
оқушыларды ұлттық тәрбие 
арқылы отансүйгiштiкке, ұлтжан-
дылыққа және салауатты өмiр 
салтына ынталандыру, елiнiң 
табиғатын қорғауға дайындау 
болып табылады. салауаттылық 
халықтың денсаулығына әсер 
ететiн маңызды фактор екенiн 
ескерiп, таза су, кенеулi асты 
пайдалану, тазарту жүйелерiнiң 
болуы, қоршаған ортаны 
ластайтын және экологиялық 
зиян келтiретiн объектiлердi 
қысқартуды, темекi мен алкоголдi 
қолдануды доғаруды, дене 
тәрбиесi мен табиғатты қорғауды 
көздейдi.

сонымен, егемендi елiмiзде 
ұлттық тәрбиенi жанданды-
рып, салт-дәстүрiмiздi сақтап, 

өмiрдiң озығын пайдаланып, 
тозығынан iргемiздi аулақ салып, 
оқушыларымызды отансүйгiш-
тiкке, ұлтжандылыққа, салауатты 
өмiрге, табиғатымызды аялауға 
тәрбиелеуiмiз керек. 

Қазақ халқының батыр 
ұлы Бауыржан момышұлы 
«Патриотизм - отанға деген 
сүйіспеншілік, жеке адамның 
аман-саулығы қоғамдық-мем-
лекеттік қауiпсіздікке тікелей 
байланыстылығын сезіну, өзінің 
мемлекетке тәуелді екенiңдi 
мойындау, қысқасын айтқанда, 
патриотизм дегеніміз мемлекет 
деген ұғымды, оны жеке адам 
мен барлық жағынан өткені 
мен бүгінгі күнімен және 
болашағымен қарым-қатынасын 
бiріктіреді» - деп атап көрсеткен 
болатын [5, 44 Б.].

Патриоттық тәрбие жұмыс-
тары барысында отанға 
сүйіспеншілік, жалпы елдің 
экономикалық, ғылыми, мо-
ралдық, саяси, әскери қуатын 
арттыруға үлес қосуға дайын 
болу, отанды идеологиялық, 
мәдени экспансиядан қорғау, 
қажет болса қарумен қорғауға 
әзірлік сенімі қалыптасады. 
оқушылар ар-ождан, намыс, 
қайырым, мейірім сезімдерімен 
қатар отанын мақтаныш тұту, 
оның жетістіктеріне сүйсіну, 
қиындықтарына күйіну, әрқашан 
елін, жерін қорғауға дайын болу, 
басқаша айтқанда іс-әрекетімен 
ұштастыруға бейімделеді. Бұлар 
соғыссыз, бейбітшілік замандағы 
патриотизм қандай болу керек 
деген мәселенің шешімін 
анықтайды.

Қазақстандық патриотизм 
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Қазақстан республикасының аза-
маты өзін осы елдің төл баласы 
нағыз азаматы ретінде сезінгенде, 
Қазақстанды өзінің туған елі, 
отаны деп есептеген жағдайда 
ғана қалыптасады. сол кезде ғана 
еліміздің мемлекеттік рәміздеріне 
ерекше құрметпен қарайды, шын 
ниетімен қадірлейді. Қазақстан 
азаматының конституциялық 
құқығын сақтайды.

Қазақстандық патриотизмге 
өз отанына, оның мәдениеті-
не, дәстүрлеріне деген шексіз 
сүйіспеншілік, ел жетістіктеріне 
деген мақтаныш, өз мемлекеті-
нің экономикалық және саяси 
қуатын арттыруға бағытталған 
әлеуметтік белсенділік, отанын, 
оның бостандығын, тәуелсіздігін 
аянбай қорғауға даяр болуы тән.

Қазақстан            республика-
сының    Президенті –      елбасы 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» 
стратегиясы – Қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында: «...Болашаққа 
деген сенім болмаса, толыққан-
ды мемлекет құруға болмайды. 
мемлекет пен азаматтың 
мақсаттары барлық бағыттар 
бойынша сәйкес келуі өмірлік 
тұрғыдан маңызды. мемлекеттің 
басты міндеті де осы.

азаматтар мемлекетке 
болашақ бар болса, даму үшін, 

жеке және кәсіби тұрғыдан өсу 
үшін мүмкіндіктер болса ғана 
сенім артады.

мемлекет және халық мұны 
сезініп, бірлесіп жұмыс істеуге 
тиіс.

Өз бойымызда және бала-
ларымыздың бойында жаңа 
қазақстандық патриотизмді 
тәрбиелеуіміз керек. Бұл, ең 
алдымен, елге және оның 
игіліктеріне деген мақтаныш 
сезімін ұялатады» - деп баса 
назар аударып отыр [6].

Қазақстан егеменді мемлекет 
ретінде әлемдегі дамыған 50 елдің 
қатарына қосылып, халықаралық 
қауымдастық мойындаған та-
нымал республика болды. Қазақ 
халқы мемлекет құраушы ұлтқа 
айналды. азаттықтың әр жылы 
бодандықтағы, кеңестік жүйедегі 
ғасырларға бергісіз уақытқа 
айналды. еліміздің тарихи қысқа 
мерзімде қол жеткізген ғаламат 
табыстарын өскелең ұрпақ оқып 
біліп қана қоймай олардың 
санасында мақтаныш сезімдерін 
туғызуы керек.

Бейбітшілік замандағы пат-
риотизм біздің жағдайымызда 
береке-бірлік, экономикалық 
өрлеуге үлес қосу, халық үшін 
ұлттық мүддені қорғау, оның 
сақталып қалуын басты мұрат 
ету деп білеміз.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2030» Cтратегиясы. ел Президенті-
нің Қазақстан халқына Жолдауы. - алматы: «Білім», 1997. – 94 б.

2 уәлиханов Ш. таңдамалы шығармалары. - алматы: «Жазушы», 
1985. – 560 б.

3 Құнанбаев а. Қарасөз. - алматы: «рауан», 1995. – 272 б.
4 Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның болашағы қоғамдық идеялық 



73

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2013

бірілігінде. - алматы: «Қазақстан», 1993. – 21 б.
5 момышұлы Б. Қанмен жазылған кітап. - алматы: «Қазақстан», 

1991. – 400 б.
6 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» Cтратегиясы. Қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты. ел Президентінің Қазақстан халқы-
на Жолдауы // егемен Қазақстан. – 2012. -15 желтоқсан. 

РЕЗЮМЕ
автор статьи: главный научный сотрудник института истории 

государства, кандидат педагогических наук, калиев Жабай 
Нурмакович.
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The article is discusses the various components and problems of  
upbringing patriotism in learning process. Special attention is paid to the 
use of national traditional pedagogy and spiritual heritage, inherited from 
ancestors.
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Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің аға оқытушысы

САРТАЙ БАТЫР ТУРАЛЫ ТАРИхИ ДЕРЕКТЕР НЕ ДЕЙДІ?

Аннотация 
мақалада автор сартай батырдың туған, қайтыс болған жылы, 

жерленген жері туралы жаңа қорытындыға келіп, өзіндік пікір 
ұсынды. автордың анықтауы бойынша сартай батыр 1711 жылы 
туылып 1817 жылдары қыс айында Қызылқұмда жерленгені туралы 
мәліметтер береді. сонымен бірге, сартай батырдың қоғамдық-
саяси қызметін көптеген деректер негізінде нақтылап, тарихнамалық 
талдаулар жасалынған. сондықтан да сартай Байжанұлының қазақ 
тарихындағы алатын орнын саралап, ашып көрсету үшін әлі де 
зерттей түсу қажет деп есептейді. 

Түйін сөздер: жаңа заман, Қазақ хандығы, Бұхара, хиуа хандығы, 
ресей империясы.

ТАРИх БЕТТЕРІНЕН 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

аңырақай шайқасында мың 
баладан қол жинап, жоңғар 
басқыншылығына қарсы күрес-
кен жаужүрек сартай батыр ту-
ралы әр алуан пікірлер айтылып 
жүргені мәлім. кейбір тарихшы 
ғалымдар сартайды аңыздан 
құралған батыр десе, кейбірі 
оның шығу тегі мен жасаған 
ерлігін албан руынан шыққан 
ханкелдіұлы райымбек батырға 
әкеліп тірейді. ал шындығында 
сартай кім, қайдан шыққан, ол 
туралы тарихи деректер не дейді? 
міне біз енді соған жауап іздеп 
көрейік. Зерттей келе сартай 
батыр туралы тарихи деректерді 

екі топқа бөліп қарастырдық. 
Бірі ол туралы ел аузында 
сақталған аңыз-әңгімелер мен 
тарихи-жырлар болса, екіншісі 
сартай батыр жайлы жазылған 
жазба деректер болып табылады. 
алғашқы дерек көздеріне Нұр-
мағанбет Қосжановтың «мың 
бала» дастанын жатқызамыз. 
онда сартай батырдың азаттық 
қозғалыстағы қаһармандық 
ерлігі жан жақты сипатталады. 
осы шығармасы үшін ақын 
Нұрмағанбет Қосжанов 1930 
жылы саяси қудалаудың ны-
санасына ілігіп жазықсыздан 5 
жылға сотталады. саяси қудалау 
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онымен тоқтамай 1937 жылдың 
29-тамызында ақтөбе қаласы-
ның Нквд үштігі Нұрмағанбет 
Қосжанұлын «халық жауы» 
деп айыптап ату жазасын кесіп, 
үкім сол жылы 4-қыркүйекте 
орындалады. осыдан соң сартай 
батыр бастаған шығармаға тиым 
салынып, 70 жыл бойы айтыл-
май келді. ақын Нұрмағанбет 
Қосжановтың сартай батыр 
атты тарихи поэмасында мың 
баланың жасағын басқарған 15 
жасар сартайдың Әбілхайыр 
хан басқарған қазақ халқының 
әскерімен бірге аңырақай шай-
қасындағы ерлігі жырланады. 
тарихи жырдағы дерекке 
сүйенер болсақ сартай 1710-1711 
жылдары дүниеге келеген деп 
топшылауға болады [1, 66-67 Б.]. 
сонымен қатар, сартайдың шығу 
тегін арал өңірі қазақтарының 
шежірелік мәліметтерінде ол 
кіші жүз Әлімұлы тайпасының 
шекті руына жатқызады. ақын 
Зейнулла Шүкіровтің жазып 
қалдырған шежіресінде Жаманақ 
/Шекті/ - Шыңғыс –Жақайым, 
одан – ақбура, оның үлкен 
әйелінен – абат, кіші әйелінен – 
асан. асаннан үлкен асан және 
кіші асан. ал кіші асаннан – 
Қосқұлақ, одан Байжан [2, 392 
Б.]. Байжан бидің екінші әйелінен 
– қолбасшы, би, батыр сартай 
шамамен 1711 жылы туып, ұзақ 
өмір сүріп 1817 жылдың қыс 
мезгілінде қазіргі Қызылорда 
облысы, арал ауданы (бұрынғы 
райым бекінісі жанында) ақша-

тау елді мекенінде қайтыс болып, 
Қазалы ауданында жерленген [1, 
67 Б.].

сартай батыр туралы жазба 
деректер 1732-1817 жылдары 
ресей Федерациясының мұра-
ғаттарындағы құжаттарда оның 
ішінде қатынас хаттар мен сирек 
кездесетін әдебиеттерде ұшы-
расады.     алғашқы    мәліметтер 
м. тевкелевтің күнделігінде жан 
жақты баяндалады. тарихшы 
ғалым г.Б. избасарова өзінің 
«хҮІІІ ғасырдағы қазақ-башқұрт 
ара қатынасындағы саяси және 
этникалық үрдістер» атты зерттеу 
еңбегінде «хҮІІІ ғасырдың 
30 жылдарының басындағы 
аймақтағы ішкі саяси жағдайды 
жалпы сипаттауда тевкелев 
«күнделігінде» қазақ қоғамының 
дәстүрлі билеуші элитасы және 
оның сол кездегі неғұрлым 
көрнекті өкілдері (Әбілқайыр, 
семеке хандар, Нұралы, Батыр, 
Нияз сұлтандар т.б., кіші жүз 
батырлары Бөкенбай, есет 
Құдайназар мырза т.б.) туралы 
алуан түрлі мол мағлұмат 
келтірілген және бұл толықтай 
алғанда сұлтан, би, батыр және 
старшындардың әлеуметтік 
тобының негізгі мәртебелік 
сипаттамасын, көшпелі қоғамды 
басқару жүйесіндегі олардың 
әрқайсының қызметтік рөлін 
және артықшылыққа ие болар-
лық сословиялық-корпоративті 
топтардың өз арасындағы және 
қатардағы қауымдас қазақтар-
мен өзара қарым-қатынастарын 
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белгілі бір мөлшерде анықтауға 
мүмкіндік береді. Бұл деректерде 
а.и. тевкелевтің кіші жүз баты-
ры Бөкенбаймен кездесуі, қазақ 
даласының үш жүзге бөлінеті-
ні туралы, олардың хандары, 
шекаралары, қалалары бойынша 
мәліметтер   жинақталған» деп 
көрсетеді [3, 29-30 Б.].

м. тевкелевтің «күнделігін-
де» Бөкенбай батыр мен бірге, 
шекті руының батыр билері 
сырлыбай би, Баба би (Баби – 
Б.е.), Байжан би және Байжан 
баласы сартай батыр, ақша 
батыр, Өтеп батыр туралы 
мәліметтерде кездеседі. мәселе 
негізінен кіші жүздің бірқатар 
руларының Әбілқайырды ант 
қабылдатуға келген орыс елшісі 
башқұрт мәмет тевкелевке 
қарсылығынан туындайды. со-
ның ішінде тевкелевтің Жаппас 
Баймұрат батыр мен сырлыбай, 
сартай бастаған шектілер та-
рапынан қауіпті қарсылықтарға 
тап болғанын байқауға болады. 
м. тевкелев күнделігінде 1931 
жылдың 3 қарашасында ресей 
үкіметіне бодан болуға қарсы 
топтың қазақтарының (Шектілер– 
Б.е.) шабуылына ұшырап, екі 
жақтың қақтығысында қазақтың 
бір ел ағасын (Жақайым Байқара 
батыр– Б.е.) өлгенін, қазақтардың 
өзіне ештеңе істемей тек 17 
жылқы мен 3 түйесін тартып 
алғанын жазады [4, 79 Б.]. ресей 
империясының сенімді өкілі м. 
тевкелев бір жағынан жеке басын 
қорғап қалу үшін, екіншіден кіші 

жүздегі руаралық қақтығыстар-
ды ушықтырып сырлыбай, Баби, 
Байжан билер мен сартай батыр 
бастаған шектілерге Әбілқайыр 
хан мен табын Бөкенбай батырды 
қарсы қою арқылы кіші жүздегі 
патша үкіметінің отарлау сая-
сатын жүзеге асыруда алғашқы 
қадам жасағанын аңғарамыз. 
оған тевкелевтің кіші жүздегі 
1731-1733 жылдардағы қызметі 
дәлел болады. 1731 жылдың 5 
қарашасында Бөкенбай батыр 
мен інісі Құдайназар мырза 
жасағымен тевкелевке көмекке 
келіп, қасық қаны қалғанша 
соғысып, оны шектілерге бер-
мейтінін және орыс патшасына 
адалдығын айтады. Бөкенбай 
батыр мен інісі Құдайназарға 
тевкелев осынау қызметі үшін 
90 руб түрлі тауарлар береді [5, 
46 Б.]. 1731 жылы 8 қарашада 
Әбілқайыр хан, Бөкенбай және 
Қара батыр інілерімен бірге 
тевкелевке патша ағзам үшін 
оны қорғайтынын және қарсы 
жақты тыныштандыруға уәде 
береді. 1731 жылы 10 қарашада 
Бөкенбай батыр тевкелевке 
қарсы жақты тоқтату (сырлыбай, 
сартай бастаған шектілерді Б.е.) 
мүмкін еместігін ескертеді [5, 
47 Б.]. 1731 жылы 13 қарашада 
Әбілқайыр хан ордасы арал 
теңізінің жағасына көшіп барады. 
тевкелев керуеніде хан ордасы 
мен бірге болады. Әбілқайыр хан 
құс салып аң аулауға тевкелевпен 
бірге шыққанда сырлыбай 
би бастаған шекті руының 
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жігіттерімен қақтығысып, 
башқұрт таймас батыр қолға 
түседі. 1731жылы 14-21 қараша 
аралығында тевкелев таймас 
Шайымовты құтқару мақсатымен 
шектілер мен ымыраға келу үшін 
Нияз сұлтанды пайдаланады [5, 
48-49 Б.]. 22 қарашада тевкелев 
Әбілқайыр хан, Бөкенбай батыр 
және жаңадан ант берген 30 
адаммен мәжіліс өткізіп, патша 
үкіметіне қарсы шекті руының 
биі сырлыбайды көндіріп, 
таймасты босатуын сұрайды [4, 
52 Б.]. Нәтижесінде 24 қараша 
күні дауымбай бек, Құдайназар 
мырзаның сұрауы бойынша қар-
сы топтың көсемі сырлыбайдан, 
тевкелевті құтқарып алады. 
есесіне сырлыбайға 100 руб. 
көлемінде сыйлық береді. 
сонымен қоса сырлыбай тағы 
да көйлек, жасыл кармазин шұға 
татар шапанын, бешпетін, тіпті 
тевкелевтің үстіндегі күміс оқа-
лы сары жібек күртесін шешкізіп 
алады [5, 52-53 Б.].

1732 жылдың 6 наурызында 
ағайынды Қара батыр мен 
Бәйімбет батырлардан ресей 
империясының бодандығына 
қарсы көптеген қазақтар Баба 
би (Баби – Б.е.), Жантұма би, 
исманбет би, Өтеғұл би, Байжан 
би, майлы би, Өтеп батыр, ақша 
батыр, сартай батыр бастаған 
топ келе жатқанын хабарлайды. 
ал осы хабарды тевкеелев 1732 
жылдың 7 наурызында Бөкенбай 
мен   есет  батырларға   жеткізеді. 
[4, 104 Б.]. осы жылдың 9 нау-

рызында Әлімұлы руларының ел 
ағалары Баба би мен Жантұма би 
көп адаммен Әбілқайыр ханның 
ордасына жақындап тевкелевке 
екі кісі жіберіп: одан Баба бидің 
(Баби – Б.е.) інісі Байқараны 
атып өлтірген башқұртты беруін, 
немесе оның құнына қазақтың 
ежелгі әдет заңы бойынша 
(Байқараның құнына 100 жылқы, 
1 сауыт, 1 құл, 1 қаршыға, 1 
мылтық, 1 түйе) құн төлеуін 
сұрайды. Бұған қанағаттанбаса, 
кісі өлтірген адамға өлім жазасы 
кесілетінін егер осы талаптарды 
орындамаса тевкелевтің аман 
кетпейтінін ескертеді. Бұған 
жауап ретінде тевкелев: «қазақ 
заңы бойынша ұры үшін адал 
адамның жаны қиылмайды және 
ұрыға өтеу жоқ. ал шекті руынан 
шыққан Байқара түн ішінде көп 
бүлік жасап, адамдарымызды 
ұрып соқты, былтыр 1731 жыл-
дың 3 қарашасында өзіне шабул 
жасап, 17 жылқы мен 3 түйесін 
тартып алғанын, қай мемлекетте 
болса да ұрының өліміне құн 
төлемейтінін, сондықтан Байқара 
өз жазасын тартқанын айтып Баба 
би, Жантұма би, сартай батыр 
бастаған шекті руының сенімді 
өкілдерінің талаптарынан бас 
тартады [4, 105 Б.]. орыс елшісі-
нің хабарын естіген соң, Баби 
би мен Жантума би және сартай 
батыр бастаған шектілер он күн 
бойы елшілік қонысын қоршау-
да ұстайды. 1932 жылдың 21 
наурызы күні түнде қарсы жақ-
тың (сартай батырдың серіктері 
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ақша мен Құл батырлар бастаған 
шекті руының жігіттері - Б.е.) 
қазақтары жиналып, қарақалпақ 
жерінен шыққан башқұрттарға 
шабул жасап, тек Бөкенбай 
батырдың сарбаздарының 
көмегінің арқасында кейін 
шегінгені туралы жазылған. 
Істің шиленіскенін түсінген орыс 
елшісі тевкелев шектілердің 
талабын қанағаттандырып, 
құнның көлемін 347 сом, 
56 тиынға бағалап, ақшалай 
есептеседі [4, 106 Б.].

м. тевкелев күнделігінен 
саралай келе сырлыбай би 
мен сартай батыр бастаған 
шектілердің тевкелев сияқты 
орыс елшілері мен қақтығысуы 
ресей империясының кіші 
жүздегі отарлау саясатына қарсы 
алғашқы азаттық қозғалыс болып 
табылады.    ресейдің         елшісі 
м. тевкелев өзінің «Қызметтік 
жазбалар күнделігінде: (1731-
1733) «кіші жүзде Шекті адам 
саны жағынан көп, әрі әлеуметтік 
жағдайы мықты, әлуеті күшті 
ел» - деп жазады [4, 301-302 Б.]. 
академик манаш Қабашұлы 
Қозыбаев          «ресей        елшісі 
м. тевкелев пен Қазақстанның 
империяға қосылуын қолдаған 
Әбілхайырға қарсы Қыз Жібектің 
әкесі сырлыбай би бастаған 
қозғалысты бір ұрыста оққа 
ұшқан Байғараны «азаттық үшін 
күрестің алғашқы құрбандығы» 
[2] деп атады. тевкелев бастаған 
топ елшілік деп аталғаны-
мен оның қарауында 500-дей 

қарулы казак-орыстар мен 
башқұрттар бар болатын. Шекті 
руының биі сырлыбай елшілік 
пен хан әскеріне бір жылға 
жуық қарсылық көрсетті. Бұл 
қозғалыста сырлыбай би жағын-
да сартай, ақша, Жылқайдар, 
Жылқаман, сырғақ, Байғара, 
теке, Баби, Шеке батырлар [6], 
Әбілхайыр хан жағында тама 
есет, табын Бөкенбай, қарақал-
пақ оразай батырлар, Нияз 
сұлтан, башқұрт таймас тархан 
тағы басқалар болды. сырлыбай 
би мен сартай батыр бастаған 
қозғалыстың тарихы тевкелев 
күнделігінде, кейін ғылыми 
айналымға    түскен   еңбектерде, 
Ә. кекілбаевтың             «Үркер», 
Ю. сергеевтің «Петербургский 
посол» романдарында егжей-
тегжейлі жазылды. Бірақ заман 
ағымына сәйкес бодандыққа 
қарсы шыққан ерлер тевкелев-
те «ұры-қарылар»,  тарихи 
құжаттарда» қарақшылар», Ю. 
сергеевте «есерсоқ-бұзықтар» 
болып көрсетілген. Бұл қозғалыс 
қазақ тарихшылары тарапынан 
өзінің лайықты бағасын ала 
алмай келеді. сол қозғалыс 
кезінде сырлыбай, сартай 
бастаған шектілер тұтқынында 
болып тевкелев құн төлеп басын 
босатып алған башқұрт таймас 
батыр екі жылдан соң 1733 
жылы 3000 әскермен кіші жүзге 
жорыққа аттанып алғашында 
торғай даласында жайбарақат 
отырған шекті елін біраз шығын-
ға ұшыратады. Бірақ сартай, 
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Жылқаман батырлар дереу қол 
жинап жаудың бетін қайтарады. 
Бұл жайлы и. крилов 1734 жылы 
1 мамырдағы патшайым аннаға 
жолдаған ақпаратында жазады 
[2].

сартай батыр туралы 
деректердің келесі тобына 
гарбердің орыс патшасы аннаға 
жазған рапорты жатады. оқиға 
гарбердің  рапорты бойынша 
арал теңізінің солтүстігінде 
болады. орыс патшасының 
жарлығымен хиуаға гарбер 
керуені ұйымдастырылады. 
керуеннің басты мақсаты қару-
жарақ беріп хиуалықтарды 
Әбілхайырға еріп патшаға ант 
бермеген, сырдарияның құяр 
сағасы мен арал теңізінің 
солтүстігін мекендеген шекті 
руына айдап салу болатын. 
хҮІІІ ғасырдағы кіші жүз 
тарихын зерттеуші м. вяткин 
тәуке хан өлгеннен кейін қазақ 
қоғамының ішкі басқару жүйесі 
дағдарысқа ұшырап, соның 
ішінде Әбілхайырдың билігіде 
кіші жүзде толық тарамай, 
Шекті руының арал теңізі мен 
сырдарияның төменгі бойының 
арасын қыстаған обшиналарын, 
дұрысында сұлтан Батыр би-
леген. Бұл сұлтан Әбілхайырға 
жау Жәдіге сұлтан тұқымынан 
шыққан адам [7, 156 Б.] – деп 
көрсетеді. Жергілікті журналист 
Ө. Жолымбетов «Әбілхайыр 
ханның басты бақталасы Батыр 
сұлтанның түркімендерге қарсы 
жорыққа аттанғалы жатқанынан 

білген гарбер керуені хиуа 
жеріне жөнелтіледі. осы жайтқа 
хабардар болған сартай батыр 
бастаған шектілер, Батыр 
сұлтанның әскерінен бөлініп, 
гарбер керуенінің жолын тосып, 
оған тосқауыл қойып, керуенге 
артылған жүктің жартысы 
жерлерінен өткені үшін баж са-
лығына және тевкелевке қарсы 
қозғалыс кезіндегі шығынның 
өтемінің есесіне алынады да, 
ресейде жасалынған хиуа мыл-
тықтары мен оқ-дәрілер түгел 
тәркіленеді. Бұл оқиға патшайым 
анна ивановаға жетіп, ол 1732 
жылы 7 қазанда Әбілхайыр 
ханға хат жазады: «киргиз-
қайсақтардың» жүгенсіздігі 
айтылған осы хатта «...получены 
здесь извести, коим образом 
киргиз-кайсаки, противно своему 
обещанию и присяге быт в вер-
ном подданстве, полк артиллерии 
нашей гарбера и отправленной с 
ним в хиву и Бухару купеческой 
караван разграбили и в нем 
людей и подданных наших 
до смерти побили» дей келіп 
ханға: «...все погребленные из 
каравана сыскать и возвратить, 
и участников того воровства 
наказать и вперед от таких 
противников поступков унимать, 
и жить как добрым и верным 
подданным принадлежить» [8, 94 
Б.], - деп талап қояды. 

сартай батыр жайлы 
деректердің мол шоғыры хҮІІІ 
ғасырдың 80-90 жылдарымен 
тұспа тұс келеді. кіші жүздің 
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сырым датов, Қаратау би, 
софы би, Бөдене би, тормамбет 
би, сартай би және тағы басқа 
елуден астам би-батырлары 
1785-жылдың 21-шілдесінде 
екатерина ІІ патшайымға 
Нұралы ханды тақтан түсіру 
жөнінде өтініш жазады: «ее, 
величеству всемогущей великой 
императрице и самодержице всея 
россии и прочих, и прочих краев 
повелительнице, государыне ека-
терине алексеевне. аксакалов 
и всего верноподанного ее 
величества народа малой 
орды киргиз-казахского журта 
прошение. мы, простой народ 
малой орды киргиз-казахского 
журта, люди все, исключая хана и 
начальства, совершающие набеги 
на российский журт в гневе на 
Нур-али хана в виду его дурного 
отношения к российскому журту, 
и не совершающие набегов, - 
все в одинаковом положении 
и с равным единодушием 
единодушно обещали: ни в 
коей мере не оспаривать и не 
сопротивляться повелениям и яр-
лыкам ее величества падишаха, 
если будут отстранены от ханства 
дети абулхайр хана и не будут 
приниматься во внимание все 
письма Нур-али хана. При этом 
условии мы все старосты и весь 
народ малой орды обещаем 
повиноваться и потому признаем 
величие журта ее и. в. и будем 
исполнять ее волю, а падишаха, ее 
величество, признаем милостивой 
и милосердной. Признаем, что 

происходившие до сего времени у 
нас с вами взаимные перестрелки 
и набеги (возникали) по причи-
не губительных действий Нур-
али хана, из-за его честолюбия 
и жадности. он (причинил) 
бесконечное и бесчисленное 
множество подлостей как 
киргиз-казахскому журту, так 
и журту россии. Знает ли ее 
величество падишах  об этих 
его предательствах? возводить 
такого предателя в ханы и 
правители, не зная о том, едва ли 
уместно. если вы не отстраните 
детей абулхаир хана от ханства, 
у нас с вами не будет мира и 
спокойствия, не потому что мы 
терпим от падишаха что-либо 
худое, а в виду злодейства хана. 
Поэтому мы единодушно решили 
не вести с вами переговоров и 
не заключать мира, до тех пор 
(пока он не будет отстранен). 
Прежнее наше условие с вами 
было нарушено жадностью 
хана, а настоящее он нарушит, 
если не будет изгнан из нашей 
среды. в случае, если вы примете 
настоящее условие, просим 
освободить всех находящихся 
в ваших руках пленных и 
заложников; в особенности и 
прежде всего пришлите, сделав 
милость, Шукур-али, который 
был торговцем на Белом базаре и 
хорошо знает способы успокоения 
нашего журта. При этом мы 
отправили посланными от народа 
следующих 5 человек: муллу 
Шафибахадура, абдуллатифа 
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Бухари, искендербая, мажан 
бахадура и Женкибая. За неи-
мением у нас, киргиз-казахов, 
печати, мы поставили имена всех 
аксакалов на месте печати. 

рода Шекты: кудаш бий, 
сегизбай, Баиш бий, Нурбай бий, 
сартай бий, Жан-сары. 

рода торткара: отябас бий, 
кара-кобек бий, тилбай бахадур.

рода каракесек: айдарбек, 
кара-жан бахадур.

рода Шомекей: арсланбай 
бахадур, актан бий.

рода кете: коккоз бий, макул 
бахадур, отеп бахадур.

рода алаш: азамат бий, 
сафар бий, отевли бий.

рода серкеш: тормамбет бий, 
есен-аман бий, косем бахадур, 
Жаркын- бай.

рода тазлар: колжабай.
рода ысык: Берды-али бий, 

каратау, косек-бай...»
Өтініште сартай бидің 

есімі жазылған. Бұл хатты сол 
кездегі кіші жүздің пірі болған 
Әбдужәлел Қосымқожаұлы мен 
сырым батыр бекіткен [9, 50 Б.].

сартай батыр жайлы келе-
сі деректерді       Борон  о.а. 
игельстром реформасындағы 
құжаттардан табамыз. 1787-
жылы қыркүйек айында 
хобда өзенінің бойында 
орынбор генерал-губернаторы 
барон о.а. игельстромның 
ұйымдастыруымен   кіші 
жүз  елінің старшындарының 
жиналысы өтіп, онда генерал-
губернатор о.а. игельстромның 

кіші жүз елін Қаракесек, Байұлы 
және Жетіру аталықтарына, 
яғни, үш ордаға бөліп басқару 
туралы ұсынысы қабылданады. 
старшындар мен халықтың 
жалпы жиналысы әрбір 
«басты орданы» басқаратын 
старшындарды сайлайды. Қа-
ракесек руына – сегізбай би, 
Байұлына – тормамбет би, 
Жетіруға – тіленші батыр 
старшын болып бекітіледі. Жаңа 
сайланған старшындарға барлық 
рудың үстінен қарау міндеті 
жүктеледі. осы жиналыстың 
өтуіне басты себепкер болған, 
халық алдында зор беделге ие 
болып, Нұралы ханға басты 
қарсылас бола білген сырым 
батыр үш орданың да кеңесшісі 
болады. [7, 189 Б.]. дегенмен жа-
ңа сайланған старшындар басқа-
ру реформасын патша әкімшілігі 
ойлағандай жүргізе алмайды. 
Бұны қазақтарға белгілі билердің 
сайланбауынан көрген генерал-
губернатор о.а. игельстром 
өзінің реформасына қосымша 
енгізеді. Барон о.а. игельстром 
патшайым екатерина ІІ-ге жазған 
мәлімдемесінде: «...басқаларға 
қарағанда өздері артықшылық 
халде боларлықтай қызмет 
жүктеу қажет», - екенін білдірген. 
1787-1789-жылдар аралығында 
сайланған тексеру-басқару 
старшиналығына Қаракесек 
тайпасына (Әлімұлына) сартай 
би, Қаракөбек би, мұратбек 
би, Байұлына – сырым батыр, 
Қаратау би, Жетіру әулетіне – 
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тіленші мен Жанболат батыр-
лар тағайындалады. Бұдан басқа 
сырым батырға «тархан» атағы 
беріледі [7, 229-230 Б.]. Бұл 
жиналысқа патша әкімшілігінің 
өкілі, сарай кеңесшісі а. Бекчу-
рин мен орынбор губерниясы-
ның бірінші ахуны, муфти    
мухаммеджан хусайнов та қа-
тысады. осы жиналыстан кейін 
старшындар өздері басқаратын 
рудың қожалықтары атынан 
патша ағзамға, оның өкіметіне 
адал болуға ант қабылдайды. 
1786-1787 жылдардағы орыс-
қазақ қатынастары атты құжаттар 
жинағында, осы жылғы ант беру 
құжатына басқа билермен қатар 
шекті руының он мың үйі атынан 
сартай бидің де ант бергені 
туралы жазылған [7, 226 Б.]. 

1787-1791-жылдары түрік 
елі Бұхара хандығын ресей 
империясына қарсы көтеру 
мақсатында хат жолдайды. осы 
жылдары осман түріктері мен 
ресей империясының арасында 
соғыс жүріп жатқан болатын. 
ал, Бұхара хандығы ресей 
империясымен көршілес жатқан 
кіші жүз қазақтарын осы соғысқа 
араластырмақшы ниетпен басты-
басты билерге, батырларға хат 
жібереді. ол хатта: «храбрым 
воинам, биям и старейшинам 
сарытай-бию, сырым-батыру, 
Шукурали-бию, садырбеку, 
Барак-батыру, даждан-батыру 
мир и благославение, а потом 
слово наше. слава вышнему 
Богу. По милости его святой все 

наши дела теку благополучно. 
одна только у нас скорбь: 
недавно от православного 
турецкого государя, наместника 
божия, прибыл к нам посол с 
грамотою, извещающею, что 
неверные россияне со всех 
сторон собирались и, соединясь с 
семью европейскими державами 
против турецкого государя, 
выступили поход. а как вы 
живете к россиянам ближе, 
нежели мы, и, следовательно, 
сражаться с ними умеете лучше 
нас, то мы предлагаем всем 
рабам Божиим и последователям 
мухаммеда, уповающим на 
ходатайство Пророко нашего, 
соединиться с войском турецким 
делами и духом и отправиться 
на поражение неверных, за что 
великую мзду получить можно. 
если же кто в том походе упустит 
нанести  неверным возможный 
удар, тот имеет опасаться от Бога 
жестокого гнева и на ходатайство 
Пророка нашего да не уповает. 
впрочем, просим словесному 
объявлению посланного дать 
веру». «слышим мы, что у вас, 
казахов, собственных мудрецов 
или ученых людей нет; почему 
никак не можете исполнить 
узаконений Пророка нашего. 
Поелику же господь Бог всем 
народом повелел знать учение 
его и, сообразуясь с оным 
молиться, содержать пост и 
давать милостыню из имения 
своего, то познание грамоты 
для чтения книг принадлежит 
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к богослужению. у нас ныне 
находится источник мудрости: 
ибо из всяких народов, а именно 
из узбеков, таджиков, арабов и 
туркменцев много есть учащихся  
в школах наших, а от вас, народа 
столь многочисленного, не 
находится ни одного ученика. в 
коране Пророк наш предписал, 
чтобы всякий правоверный, не 
только муж и жена, но и малые 
дети учились закону, боялись Бога, 
и когда в состоянии найдутся, 
то друг друга увещевали бы, а 
потому советуем вам прислать 
сюда из всякого рода по два или 
по три человека для научения. 
ежели увещаний ваших не 
послушают, то силою возьмите 
от всякого рода по два или по три 
человека. Пропитание им будет 
от нас. когда же они окончат 
учение и сделаются сведущими 
в законе, то возвратятся в дома 
свои с правилами благочестия, 
с привычкою к молтиве и посту. 
если же вы, народ казачий, имея 
возможность исполнить наше 
предложение, оставите оное без 
исполнения, то сделаетесь на 
сем свете изменниками Богу, а в 
день воскресения будете гореть 
в адском огне. ежели бы мы 
сей истины вам не предложили, 
то сами заслуживали бы в сем 
свете название неверных, а в 
будущем подвергли бы себя 
вечному адскому огню. впрочем, 
с нашим почтением пребываем. 
лета 1202 от Эгиры, (или 1788 от 
рожд. христова)». к письму сему 

приложена была чернильная 
печать бухарского аталыка 
(первого министра) Шаг-мурата 
[10, 270-271 Б.].

Бұхара хандығынан кіші 
жүздің батыр-билеріне хат 
келгенінен хабар алған генерал-
губернатор о.а. игельстром 
шекті еліне, орта азия 
хандықтарымен шекаралас 
жатқан төртқара, шөмекей 
руларының арасына құпия 
мәлімет жинау үшін жауапты 
тапсырмамен орынбордың муф-
тиі мухамеджан хусайновты 
бірнеше рет жібереді. көне 
ноғай жолымен арал теңізінің 
жағалауын бойлап, сырдария 
өзенінен өтіп, Қызылқұмдағы 
төртқара, шөмекей руларын 
аралаған м. хусайнов Бұхара, 
хиуаға дейін сапар шегеді. орта 
азия хандарымен астыртын 
сөз байласқан м. хусайнов 
өзбек хандығын қару-жарақпен 
жабдықтап қазақтарға айдап 
салмақ болады. татар купецінің 
баласы м. хусайновтың 
сапарының жиілеуінен күдік-
тенген сартай би сыр шектілерін 
көтеріп, 1790-жылы м. ху-
сайновтың керуенін тонап, өзін 
ресейге кері қуады. Бұл оқиға 
туралы ералы сұлтан 1794-
жылғы 4-қаңтарда екатерина ІІ-
ге   жазған   хатында    мәлімдей-
ді. [9, 166-170 Б.].

сартай Байжанұлы туралы 
жазба деректердің соңғысы 1817-
жылдың 16-тамызында кіші және 
орта билерінің патша ағзам-
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ға жазған мәлімдеме хатында 
Шерғазы айшуақұлын өздеріне 
хан етуді ұсынып, ол турасында 
дәйекті деректерді алға тартқан 
жүзден астам билер қол қойған. 
міне осы хаттағы тізімде 21-ші 
болып, «мен сартай Байжанұлы 
өзімнің мөрімді бастым» [9, 317 
Б.] деген сөздер бар. сонымен 
қатар бұл құжатқа сартайдың 
баласы Жабыда қол қойған. 

ел аузындағы аңыз әңгіме-
лерде сартай Байжанұлының 
қарақылды қақ жарған Би, елін 
қорғар батырлығымен бірге 
діни сауаттылығы және әулиелік 
қасиеті де айтылады. сол аңыз-
дардың бірінде ердің құнын екі 
ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би, 
ақын, дала данагөйі, пәлсапашы 
мөңке би өлерінде «жаназамды 
жақайым Байжан бидің баласы 
сартай би шығарсын» [11, 3 
Б.] - деп аманаттайды. арал 
өңірі халықтарында сақталған 
аңыздардың бірінде, «Қосым 
қожа, төртқара дәулет бақсы, 
жақайым сартай батыр үшеуі 
қызылқұмның құмында келе 
жатып, алдарынан шыға келген 
қоян бұлардан үрікпей, арқан 
бойы жерде көрініп тұрған 
сексеуілдің түбіне жата кетеді. 
сонда ат тізгінін тежеген Қосым 
қожа «менің өлгеннен кейінгі 
бейітім – анау қоян жатқан жер. 
сен сартай оң жағыма, дәулет 
сол жағыма жайғасарсыңдар» 
- депті». Жасы ұлғайып, 
қартайған сартай батыр бабамыз 

дүниеден озар шағында ағайын-
туыстарымен қоштасып: «мені 
Қызылқұмдағы Қосым қожаның 
оң жағына жерлеңдер» - деп өсиет 
айтады. [12, 78 Б.]. Қазіргі таңда  
Қызылорда облысы, Қазалы 
ауданының   қызылқұм жақ бетін-
де Қосым қожа, даулет бақсы 
және сартай батырдың қорымы 
бар. Шежірелік мәліметтерге 
сүйенсек сартай батырдың қазақ, 
башқұрт, қарақалпақ, қалмақ 
әйелдерінен алған төрт әйелі 
болған. Бабамыздың қарақалпақ 
әйелінен мұса, дүйсе, атты екі 
бала туады. мұсадан мәукен, 
мәукеннен Жұмахмет туады. 
Жұмахмет мәукенұлы 2001 
жылдың наурыз айында арал 
ауданының Шижаға ауылында 
дүниеден өтеді.

Қорыта келе, хҮІІІ ғасырда 
қазақ  қоғамында, оның ішінде 
кіші жүзде өзіндік ықпалы бар 
шекті руының биі, әрі батыры 
сартай   Байжанұлының қоғамдық 
саяси қызметін тарихи тұрғыдан 
талдап, оның Қазақ тарихындағы 
алатын орнын көптеген дерек 
көздері арқылы ашып көрсету 
үшін зерделі зерттеу жүргізу 
қажет. ол үшін сартай батырға 
қатысты ресей Федерациясы 
орталық мемлекеттік мұрағаты 
мен Қазақстан республикасы 
орталық мемлекеттік мұрағаты 
қорларындағы құжаттармен та-
нысып, ғылыми негізде саралау 
керек.
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РЕЗЮМЕ
автор статьи: старший преподаватель кызылординского 

государственного университета имени коркыт ата, кандидат 
исторических наук енсепов Бауыржан Бердикожаевич.

в статье рассматривается целый комплекс исторических 
источников о жизни и деятельности одного из выдающихся батыров 
младшего жуза хVIII века сартая батыра Байжанова. личность сартай 
батыра стоит особняком в плеяде казахских батыров - участников 
освободительного движения казахов против иноземных захватчиков. 
как известно, сартай батыр был непосредственным участником 
многих судьбоносных исторических событий отечесвенной истории 
второй половины хVIII века. его современниками были абулхайыр 
хан, Букенбай батыр, российские дипломаты во главе а. тевкелевым и 
др. в статье автором  впервые проанализированы и систематизированы 
все известные как устные, так и письменные источники, касающиеся 
жизни и деятельности сартая Байжанова. 
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SUMMARY
Author of the article: lecturer Kyzylorda State University Korkyt ata, 

Ph.D. Ensepov Bauyrzhan Berdikozhaevich.
 the article is whole range of historical sources about the life and the 

activities of one of the greatest warriors of Little Zhuz of the eighteenth 
century about Sartai Batyr Baizhanov is worked out in the article. The 
personality of Sartai Batyr was the mansion in the galaxy of Kazakh 
warriors - members of the liberation movement of Kazakhs against the 
foreign invaders. As you know, Sartai Batyr was the directly participant 
of many historical events in native history of second half of the eighteenth 
century. His contemporaries were Abulkhayyr Khan, Bukenbay Batyr, 
Russian diplomats in the head of M. Tevkelev and etc. In the article all 
well-known sources as in oral and in written forms which are concerning 
on the life and on the activities of Sartai Baizhanov were analyzed and 
classified by the author for the first time.
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МЕМЛЕКЕТ ТАРИхЫ ИНСТИТУТЫНЫң ЖАңАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА

XXI ҒАСЫРДАҒЫ ДІН ЖӘНЕ САЯСИ ҮДЕРІСТЕР

Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 
жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын-
да маңызды стратегиялық құрылу есебінде келесі бағыттар аталып 
көрсетілген: «Біз мәдениет пен дінқатар өмір сүруіне үйренуіміз 
және мәдениет пен өркениеттің үндесу жолын ұстануымыз керек. 
тек басқа ұлттардың үндесуімен біздің еліміз жетістікке қол жеткі-
зіп болашаққа ықпал жасай алады. XXI ғасырда Қазақстан өзінің 
аймақтық көшбасшы ұстанымын нығайтып, Шығыс пен Батыстың 
өзара әрекеттесуі мен үндесуі үшін көпір болуға тиіс».

Басқаша сөзбен айтқанда, қазіргі әлемде діннің орны мен рөлі 
әсіресе жаһандану кезеңінде Қазақстанның болашақ дамуы үшін 
бірден-бір маңызды фактор және кепілі болып табылады.

көпэтникалық және көпконфессионалды ел, геосаяси назары 
орталығының түйіскен жерінде орналасқан Қазақстан үшін, ішкі 
саяси және жаһандық аспектілер, дінаралық үндесу сынды мәселе 
ажыртусыз байланысты. Қазақстанға мемлекет ретінде қарқынды 
дамуы үшін бейбіт әлемді қалыптастыру қажет. дәл осылай біздің 
еліміздің бейбіт бағыттағы жүйелі бастамалары аймақаралық және 
жаһандану деңгейінде үндесу алаңын құрумен анықталады.

елбасының конфессияаралық қатынастарды қалыптастыру 
саясатының негізігі принциптері 2013 жылғы 14 ақпанда Қр БҒм Ғк 
мемлекет тарихы институтында өткен «ххІ ғасырдағы Қазақстанда-
ғы дін» атты дөңгелек үстел отырысында атап көрсетілді.
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дөңгелек үстел отырысына қатысқан Қр дін істері агенттігінің 
дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы 
директорының ғылыми жұмыстар бойынша орынбасары тимур 
анатольевич козырев дәстүрлі діндердің қоғамдағы рөлін түсіндіру, 
қазіргі қоғамда қалыптасқан сырттан келген діни ағымдардың 
(секталардың) іс-әрекеттерінің алдын алу мақсатында әкімшілік 
және құқық қорғау қызметкерлерін, дін өкілдерін, қоғамдық бірлес-
тік өкілдерін бірлесіп, өзара ықпалдастықта іс-қимылдар жасауға 
шақыру, жастар арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын 
алу туралы қысқаша мәлімет берді.

Қр дін істері агенттігінің дін мәселелері жөніндегі ғылыми-
зерттеу және талдау орталығының христиан конфессиялары мен 
протестант ағымдарын зерттеу бөлімінің бастығы есболсын мер-
кешұлы смағұлов діни ұйымдарды қайта тіркеу жұмыстарының 
жүргізілу нәтижесінде бұрынғы қаптап кеткен діни бірлестіктер 
мен конфессиялар санының азаюы мәселенің мән-жайын айқындап 
берді. атап айтсақ, 2012 жылғы 25 қазанының көрсеткіші бойынша 
діни бірлестіктер саны 4551-ден 3088-ге, ал конфессиялар – 46-дан 
17-ге дейін қысқарды. 20-дан астам дәстүрлі емес діни бірлестіктер 
тіркеуден өте алмады. Бұдан былай діни бірлестіктер мемлекеттің 
қатаң қадағалауында және өздерінің жарғысына сай тәртіппен 
қызмет ететін болды. Жарғыны бұзған жағдайда жауапкершілікке 
тартылады, егер осы ісін қайталаса, ұйым қызметін тоқтатуға дейінгі 
қатаң шаралар қолданылады.

дөңгелек үстел барысында қатысқан қонақтарға көптеген қы-
зықты сұрақтар қойылып, ауқымды да толыққанды жауап берілді.

дөңгелек үстел отырысы Қр БҒм Ғк мелекет тарихы институ-
ты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, 
доцент аманкелді Нүркейұлы Қашқымбаевтың қорытынды сөзімен 
аяқтады.
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МУДРОСТЬ ВЕЛИКИх пРЕДКОВ – ИСТОчНИК 
пОЗНАНИЯ ДЛЯ пОТОМКОВ

в Послании лидера нации народу казахстана «стратегия 
«казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» говорится: «...мы должны научиться жить в 
сосуществовании культур и религий. мы должны быть привержены 
диалогу культур и цивилизаций. только в диалоге с другими нациями 
наша страна сможет достичь успеха и влияния в будущем. в XXI веке 
казахстан должен укрепить свои позиции регионального лидера и 
стать мостом для диалога и взаимодействия востока и Запада...».

высокообразованные историки, владеющие иностранными 
языками, должны содействовать созданию культурных мостов между 
народами. вступая в контакты с другими нациями, нам следует 
искать общие, связующие  звенья в прошлом. Богатое духовное 
наследие, доставшееся нам от предков и являющееся частью 
общемировой культуры, может стать фундаментом для налаживания 
таких культурных связей. Закономерно, что руководители государств, 
прибывающие с официальным государственным визитом в другую 
страну, в своих приветственных речах стараются упомянуть 
об исторических, культурных связях между народами. об этом 
напомнила присутствовавшим доктор исторических наук, профессор 
мажиденова д.м. в ходе круглого стола «актуальные проблемы 
исследования истории казахстана», состоявшегося 22 февраля 2013 
года в институте истории государства моН рк.
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Научные труды великого сына казахской степи, ученого-
энциклопедиста, «аристотеля» востока абу Насра аль-Фараби, 
этико-дидактическая поэма «кутадгу билиг» («Благодатное знание») 
выдающегося мыслителя Юсуфа Баласагуни, распространившиеся 
по цивилизованному миру еще в раннем средневековье, продолжают 
восхищать, сохраняющейся актуальностью, наших современников во 
многих странах. 

используемая нами концепция двойственной истины, признаю-
щая существование светского и духовного начал, была создана аль-
Фараби. Поэма Баласагуни, в которой автор описывает каким должен 
быть посол, все еще остается настольной книгой для нынешних  
дипломатов.

Профессор мажиденова д.м., касаясь проблем преподавания 
истории в учебных заведениях, также напомнила о том, что обучение и 
воспитание - это целостный образовательный процесс в современной 
школе. аль-Фараби утверждал, что «человеку, прежде всего, 
необходимо воспитание: знания, приобретенные без него, принесут  
вред  человечеству».   а  талантливый  педагог  и философ 
л. сколова заметила, что «имея дидактику и ряд дидактик, педагогику 
вообще как теорию некоего ремесла или искусства, мы не имеем 
того, что можно назвать философией воспитания и образования, 
т.е. обсуждения самого образования и воспитания в ряду остальных 
культурных факторов. также их отношения к вечным чертам 
человеческой природы и постоянным задачам истории».

в ходе оживленной дискуссии ученые пришли к мнению, что 
обесчеловечивание и недостаточная актуализация исторических 
знаний являются проблемами исследования истории казахстана.

известный тюрколог, доктор филологических наук, профессор 
каржаубай сарткожаулы, специализирующийся на исследованиях ар-
хеологических памятников и письменности древних тюрков, ответил 
на вопросы сотрудников института о религиозных представлениях 
тюрков, раскопках их курганов в монголии.

анализируя признаки, отличающие религию от верования, 
он сказал, что тенгрианство вполне можно считать древнейшей 
религией, возникшей более сорока тысяч лет назад. По его мнению, 
слово «тенгри» означает «ноль (в переводе с монгольского)», а не 
«небо», как считалось до сих пор. то есть то, что является невидимым, 
необозримым. 

ученый посетовал на то, что зачастую историки-исследователи 
ограничиваются лишь описанием найденных предметов, сви-
детельствующих о высоком уровне материальной культуры наших 
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предков. За сухим перечислением и описанием этих предметов не 
всегда удается разглядеть жизнь людей, населявших прилегающую 
территорию в конкретную эпоху.

упомянув о том, что проблема актуализации и пропаганды 
исторических знаний тесно взаимосвязана с проблемой создания 
современных школьных учебников по истории казахстана, 
учитывающих возрастные особенности учащихся и написанных 
доступным для восприятия детей педагогическим стилем, к. сарт-
кожаулы заметил, что ученым, занимающимся фундаментальными 
научными исследованиями, как правило, некогда заниматься 
написанием школьных учебников для детей и научно-популярных 
книг для широкой общественности. ученый-фундаменталист, 
использующий научный стиль изложения результатов исследования, 
стремится реализовать свой потенциал, хочет успеть поделиться 
познанным с коллегами.

выступивший с кратким обзором трудов казахстанских истори-
ков, посвященных методологии, ведущий научный сотрудник 
института, кандидат педагогических наук с.Ж. дуйсен, перечислив 
наиболее значимые труды по данной тематике, отметил, что, по 
мнению ряда наших ученых, кризис, начавшийся после отказа от 
советской методологии, все еще непреодолен.

Заместитель директора института истории государства, кандидат 
исторических наук, доцент кашкымбаев а.Н., завершая встречу, 
напомнил о том, что Президент республики казахстан Н.а. Назарбаев 
в своих Посланиях народу подчеркивает особую значимость 
воспитания казахстанского патриотизма. лидер нации поставил за-
дачу повышения эффективности преподавания истории казахстана, 
являющегося важнейшей составляющей воспитательного процесса.
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 ЖАңА КІТАпТАР ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ
ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ КНИГИ

«ҰЛЫ ДАЛА ТҰЛҒАЛАРЫ»

Білім және ғылым министрлігінің «Ғылыми қазына» 
атты салалық бағдарламасы бойынша Мемлекет тарихы 
институтының ғалымдары жазған «Ұлы дала тұлғалары» атты 
жаңа кітаптар сериясы оқырманға жол тартты. 

Қазақстанның       көрнекті қоғам қайраткерлері мен тарихи фактілер-
ді көпшілікке жеткізуді мақсат тұтқан топтаманың таныстырылымы-
на Президент Әкімшілігі мен мүдделі министрлік өкілдері, тарихшы-
ғалымдар және жоғары оқу орындарының оқытушылары қатысты. 

Басқосу барысында жиналғандар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың ксро-ның құлдырауы және тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы 
кезеңіндегі қызметін зерттеуге арналған «Нурсултан Назарбаев и 
казахстанская модель строительства государства (исторический ас-
пект)» атты және алаш қозғалысы көшбасшыларының бірі Әлімхан 
ермеков пен ұлтжанды азамат Жұмабек ташеновтың қоғамдық-
саяси қызметін зерделейтін кітаптарды көзбен көріп, қолмен ұстады. 
Бұдан бөлек тағы бірнеше кітап оқырман олжасына айналды. Бұл 
туралы мемлекет тарихы институтының директоры Бүркіт аяған: 
«Біз Қазақстандағы Болгария елшілігімен бірлесе отырып, болгар 
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тілінде «Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - тәуелсіз мемлекеттің 
негізін қалаушы» деген кітапты дүниеге әкелдік. Бұған қоса, 
елбасы еңбектерін жүйелеу үшін, ол туралы және қазіргі Қазақстан 
туралы жазылған «Нұрсұлтан Назарбаев және тәуелсіз Қазақстан: 
библиографиялық көрсеткіш (1991-2012)/ Нурсултан Назарбаев и 
Независимый казахстан: библиографический указатель (1991-2012)» 
кітабының 2-толықтырылған нұсқасын дайындадық» деді.

директордың айтуынша, мемлекет басшысының «Қазақстан-
2050» атты стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағытын сонымен қатар жаңа қазақстандық патриотизм мен ұлттың 
тарихи санасын жаңғыртуды көздейді. Бұл міндеттердің іске асуына 
тарихшылардың жаңа зерттеулері тікелей ықпал етеді. «Қазақстан-
ның жаңа тарихы» деген ғылыми-көпшілік кітап осы мақсатта 
жазылған.
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ГОЛЛАНДИЯ МҰРАҒАТТАРЫНДАҒЫ ТАРИхИ              
АЙҒАҚТАР

Наурыз айының басында мемлекет тарихы институтының 
директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор аяған Б.Ғ. 
амстердамнан (Нидерланды) оралды. онда голландықтардың 
шақыруы бойынша «Болашақ» конкурсынан өтіп, қоғамдық қоз-
ғалысқа, әсіресе әлеуметтік-демократиялық және жұмысшылардың 
ұйымдарына қатысты құжаттар сақталған мұрағатта жұмыс атқарды.

орталық және Шығыс еуропадағы 1930 жылдардың ортасында 
және екінші жартысындағы саяси жағдай (германияда билікті 
гитлердің жаулап алуы және ксро-ғы болып жатқан процестер) 
көптеген қоғамдық қозғалыстар қатысушылары үшін де, олардың 
мұрағаттары үшін де үлкен қауіп-қатер төндірді. көптеген құнды 
құжаттар бейтарап Нидерландыға шығарылуы арқылы сақталып 
қалды.

кейінірек профессор Б.Ғ. аяғанның мұрағатта табылған ма-
териалдарға негізделген жазбалары жарияланатын болады. 

ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС                                                                        
НАУчНЫЙ пОИСК
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АҚМОЛА ОБЛЫСТЫҚ МҰРАҒАТ ҚОРЛАРЫМЕН 
ЖҰМЫС ЖАСАЛДЫ

Жақында   Институттың   жетекші   ғылыми     қызметкері 
К. Ілиясова мен кіші ғылыми қызметкер А. Кемеңгерова «Қазақс-
тан экономикасы: қалыптасуы мен даму тарихы» атты іргелі 
ғылыми зерттеу жобасы аясында Көкшетау қаласындағы Ақмола 
облыстық мемлекеттік мұрағатында жұмыс істеп қайтты.

Қаралған қорлардың жалпы саны – 50, оның ішінде 12 қордың 
60-қа жуық істері пайдаланылды. атап айтқанда, 1937-2006 жылдар 
аралығын қамтитын 256-қор («акционерная компания «ақмола-
хлебопродукт»), 268-қор (акмолинский областной совет народных 
депутатов), 554-қор (статистическое управление Целиноградской 
области), 629-қор (отдел народного образования Целиноградского 
облисполкома), 714-қор (кокшетауский филиал северо-казахстанско-
го облгосархива), 919-қор (акмолинский областной центр занятости 
– Биржа труда), 1306-қор (государственный комитет по приватизации 
по кокшетауской области), 1548-қор (гу «управление по миграции 
и демографии акмолинской области) және т.б. Бұл қорлардың 
материалдарын ғылыми айналымға енгізу көзделіп отыр. 

институттың іргелі ғылыми жобаларының бірі - «1931-1933 
жылдардағы ашаршылық». оған қатысты мұрағат қорларында 
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сақталған 1932 жылғы байлар мен кулактардың жеке қорларымен 
жұмыс жасалды. сондай-ақ, аталған мұрағаттың сирек кездесетін 
кітаптар қорындағы «исторический архив» журналының 1957-1962 
жылдардағы сандары қаралды.

институттың ғылыми қызметкерлері тарихи құжаттармен жұмыс 
барысында көрсеткен қызметі үшін ақмола облысының мемлекеттік 
мұрағатының директоры гүлбаршын дәкенқызы салық пен оқу 
залының меңгерушісі Әсима халелқызына шексіз алғыстарын 
білдірді.
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ДЕРЕКТАНУ, ТАРИхНАМА ЖӘНЕ ОТАН ТАРИхЫ 
БӨЛІМІНІң БАС ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРІ

 З.О. ДҮКЕНБАЕВАНЫң ІССАпАРІ

Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
еліміздегі тарихи-мәдени мұраларды зерттеуге бағытталған 
тапсырмасымен «Ғылыми қазына» бағдарламасы бойынша «Ұлы 
дала тұлғалары» сериясы аясында жеке-жеке кітап болып шығатын 
монографиялық зерттеу еңбектеріне құнды деректер мен материал-
дар жинау үшін алматы қаласындағы орталық мемлекеттік мұраға-
ты мен Қр Президент мұрағатының және Ұлттық кітапхана қорлары-
на жуырда іссапармен деректану,тарихнама және отан тарихы 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері, профессор З.о. дүкенбаева барып 
қайтты. Іссапар аясында зерттеу жұмыстарына байланысты қорлардан 
мазмұнды ғылыми құжаттар алынды.

Қр Ұлттық кітапханасынан 165–тен аса баспасөз бетіндегі 
жарияланымдарды қарап, тізімдеп, 131 баспасөз жарияланымдарының 
көшірмесі алынды.

Қазіргі уақытта жоғарыда алынған құжаттар деректері мен 
баспасөз жарияланымдарын сұрыптап, жиыстыру үстінде ғылыми 
сараптамалар жүргізілуде.
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ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ 
ӘТНОӘЛЕУМЕТТІК ҮДЕРІСТЕР ТАРИхЫ 

БӨЛІМІНІң ЖЕТЕКШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРІ 
Қ.М. ЕРІМБЕТОВАНЫң ІССАпАРЫ

2013 жылғы 15-21 наурыз аралығында мемлекет тарихы 
институтының іргелі ғылыми-зерттеу жобасы аясында «тәуелсіз 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму тарихына» атты 
тақырыбына сәйкес, институттың «индустриалды инновациялық 
даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы» бөлімінің жетекші 
ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты 

Қ.м. ерімбетова ақтау қаласындағы маңғыстау облысының 
мемлекеттік мұрағатына ғылыми іссапармен барып қайтты. 

Іссапар барысында аймақтың «Қазақстан-2030» стратегиясын 
жүзеге асыруы туралы, «ақтау теңіз порты» экономикалық 
аймағының құрылуына, өндіріс орындары мен аймақтың әлеуметтік-
экономикалық даму мәсе-лелеріне қатысты және т.б. құжаттық 
материалдар қарастырылды. мұрағаттың негізгі қорларымен 
жұмыс тәуелсіз жылдардағы маңғыстау облысындағы Қазақстан 
республикасы президенті мен Үкімет тарапынан берілген 
тапсырмалардың орындалуы және оның барысы жөнінде ақпараттар 
алуға көмегін тигізді.
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15 января 2013 года исполнилось 84 года доктору исторических на-
ук, профессору, член-корреспонденту НаН рк Асылбекову Малик-
Айдару хантемировичу.

в 1954 году он закончил исторический факультет казахского 
государственного университета. асылбеков м-а. был директором 
школы, заведующим районо (1954-1958), младшим и старшим научным 
сотрудником, заведующим отделом (1958-1961), заместителем директора 
института истории и этнологии им. Ч. Ч. валиханова НаН рк (1985-
1986).

автор около 150 научных и научно-популярных работ, среди 
них около 20 монографий, коллективных трудов и брошюр. в них ис-
следованы проблемы истории первой русской революции (1905-1907гг.), 
двух революций 1917 г., социально-экономического развития казахстана 
в XIX-XX вв., истории рабочего класса республики, начиная с его 
формирования до наших дней. 

Научное творчество ученого в последние годы направлено на 
критическое освоение социально-экономической и политической 
истории казахстана XX в., а также на проблемы демографического 
развития республики и современного рабочего движения. ученый 
руководил группой ученых по изучению актуальной и дискуссионной 
проблемы «социальные и национальные изменения в составе населения 
казахстана (1897-1992)». Большое внимание он уделяет педагогической 
деятельности, являясь профессором алматинского государственного 
университета им. абая (с 1981). асылбеков м-а. являлся  также автором 
ряда учебно-методических пособий для средних школ и вузов, соавтором 
пятитомной «истории казахской сср», ответственным редактором и 
одним из основных авторов трехтомного обобщающего труда «история 
рабочего класса казахстана».

п О З Д Р А В Л Я Е М ! 



100

№ 1, 2013    мемлекет тарихы     история государства

Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З ! 

доктору исторических наук, профессору 
Беспаеву Мусе Сулейменовичу – 85 лет!

уроженец Западно-казахстанской области. окончил казгу 
(современный казНу имени аль-Фараби). в 1953-1968 годы 
– доцент алматинского зооветеринарного института, высшей 
школы министерства внутренних дел ссср. в 1969-1984 годы – 
работник аппарата Центрального комитета компартии казахстана. 
в 1984-1988 годы – ректор акмолинского государственного 
университета имени с. сейфуллина, в 1988-1992 годы – профессор 
и заведующий кафедрой алматинской высшей партийной школы. 
в 1992-1994 годы – заведующий кафедрой истории, культуры 
и государственного устройства казахстанского института 
менеджмента, экономики и прогнозирования. с 1994 года – ректор, 
президент казахской академии труда и социальных отношений.

автор более 220 научных публикаций, в том числе 20 
монографий. основные труды посвящены актуальным вопросам 
истории, теории и практики национального вопроса. Подготовил 
свыше 60 докторов, 200 кандидатов наук. Награжден орденом 
«Знак Почета», многочисленными медалями.
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АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАх

Дүйсен Сейітқали Жахияұлы – п.ғ.к., Қр БҒм Ғк мемлекет та-
рихы институтының жетекші ғылыми қызметкері

Багдатова Сауле Ахметовна к.и.н., старший научный сотрудник 
института истории государства кН моН рк 

Еңсенов Қанат Алексейұлы -  т.ғ.к., Қр БҒм Ғк мемлекет тари-
хы институтының  аға ғылыми қызметкерi

Лапин Николай Сергеевич- к.и.н., старший научный сотрудник 
института истории государства кН моН рк 

Дүкенбаева Задаш Оразғалиқызы - т.ғ.д., профессор, Қр БҒм 
Ғк мемлекет тарихы институтының бас ғылыми қызметкері

 Сейфуллина Айгерім Берікқызы -  Қр БҒм Ғк мемлекет тари-
хы институтының  ғылыми қызметкері

Арынова Зәуре Қуанышқызы - Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы 
институтының  кіші  ғылыми қызметкері

Жұмағалиев Дархан  Аманжолұлы  - Қр БҒм Ғк мемлекет та-
рихы институтының  кіші  ғылыми қызметкері

Жақсыгелдинов Жандос  Нұрмаметұлы - Қр БҒм Ғк мемле-
кет тарихы институтының  кіші  ғылыми қызметкері

Карібаев Мақсат Серікұлы - семей мемлекеттік  педагогикалық 
институтының магистрі

Момынов Мақсат Үмбетханұлы  - астана қаласының № 51 
мектеп-гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі

Қалиев Жабай Нұрмақұлы – п. ғ. к., Қр БҒм Ғк мемлекет та-
рихы институтының бас ғылыми қызметкерi

Еңсепов  Бауыржан Бердіқожаұлы - т. ғ. к.,Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің аға оқытушысы.
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